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Michal KADLEC

PROSTĚJOV V hororové drama
se proměnil pozdní večer neděle
25. června na železničním přejezdu
ve Vrahovické ulici. Doslova „pod obraz“ totálně zpitá žena stála v kolejišti
a vyhrožovala sebevraždou. Podle
informací Večerníku zastavil výpravčí
hlavního nádraží všechny vlaky a zavolal policii. Právě včas!
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Olomoucký kraj (mik) - Hned
na začátku prázdnin v celém Olomouckém kraji policisté mobilizovali síly a podnikli hned několik
razií na řidiče. Akce se dá chápat
i jako reakce na tragickou statistiku
nehod za první pololetí. „Od ledna
do konce června tohoto roku došlo
na silnicích Olomouckého kraje ke
2 362 dopravním nehodám, které bohužel přinesly čtrnáct obětí
na životech. Dalších dvaapadesát
osob bylo těžce zraněno,“ prozradila Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

   
Prostějov (mik) - Generální rekonstrukce včetně zateplení budovy
v Kostelecké ulici číslo 17 v Prostějově se odkládá na neurčito. Magistrát totiž udělal chybu ve výběrovém
řízení na dodavatele a celý konkurz
se tak musí opakovat. Přitom se
proti zrušení tendru ministerstvem
mohli radní odvolat, ovšem neučinili tak. Výběrové řízení tedy bude
vyhlášeno znovu.

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Už aby to bylo!
V Prostějově stále chybí padesátimetrový venkovní bazén, kde
by se dalo plavat. Aquapark a poněkud zchátralé koupaliště ve
Vrahovicích už lidem očividně nestačí. Jakmile se jen trochu oteplí,
jako se to stalo na začátku uplynulého týdne, už se Prostějované
koupou, kde se jen dá. Kromě
hojně využívané kašny na hlavním prostějovském náměstí došlo i na fontánu v pasáži Hloučela
v Plumlovské ulici. Ale kdo ví?
Možná že plavec, jemuž byl jeho
bazén očividně malý, pouze prohrál sázku...

Dlouholetý předseda bytové komise Rady statutárního města Prostějova Alfréd Koberec rezignoval.
Podle informací Agentury Hóser
nesouhlasil s tím, že ho vedení radnice vyhodilo z městského bytu,
který záhy pronajalo šestnáctičlenné nepřizpůsobivé rodině.
„Ten byt měl rozměr jedna plus šest,
pro pana předsedu byl zbytečně
velký. Bydlel v něm sám a nestačil
ho ani uklízet. Proto jsme rozhodli
o jeho přestěhování, dostal nabíd-

     

tt1POEʏMÓtt
Nemanželská hádka. Také se vám na začátku týdne nechce vstávat do práce?
To byl zřejmě případ dvou spolubydlících., kteří se mezi sebou tak pohádali,
až to evokovalo fakt, že jsou manželé... Jejich sousedé na ně zavolali strážníky.
Nezbývá než doufat, že křiklouni spolu také nepracují.
ttÁUFSâtt
Muž a nůž. Říká se, že někteří lidé jsou jako nůž: úplně tupí a přesto dokáží
ublížit. To nepochybně platí i o Patriku Hauerovi. Drogově závislý muž právě v
nožích našel svoji životní zálibu. Jednoho muže pobodal poté, co od něj odmítl
koupit kradená kola, a na prostějovského drogového dealera vzal nůž, neboť
prý nebyl spokojený s „perníkem“, který od něj koupil. U soudu dostal osm let.
tt4UʭFEBtt
Zápach na dětském hřišti. Pokud hluk bereme jako zápach pro naše uši, pak
nedlouho před půlnocí skupinka teenagerů na dětském hřišti pořádně „smrděla“. Nejenže na skluzavky a prolézačky byli její členové poněkud velcí, navíc
obtěžovali okolí. Od strážníků dostali pokutu.
ttɇUWSUFLtt
Sport v muzeu. „Nejlepší sport je kafe a dort!“ rýmovala svého času Halina
Pawlowská. Vtipná spisovatelka se i díky této netradiční sportovní disciplíně
dopracovala ke skutečně impozantní figuře. „Zasportovat“ si s kávou a zákuskem nově můžete i v právě otevřené kavárně ve Špalíčku.
tt1ÈUFLtt
„Nemusí praštět, jen když mrzne.“ Právě toto heslo by se mohlo stát mottem
sedmého nultého ročníku Zimní olymppijády v Nezamyslicích, která se letos
konala přesně v poslední školní den. Děti i jejich rodiče si tak na samém začátku
letních prázdnin mohli zaběhat a zalétat na lyžích i zajezdit na bobech.
tt4PCPUBtt
Zafúkané Tištín. „Od tvého okna sa smutný vracám/ V závějoch zpátky dom
cestu hledám/ Spadl sněh na srdce zatúlané/ Aj na mé stopy, sú zafúkané.“
Zádumčivý hit skupiny Fleret nemohl chybět při koncertu známé kapely na
letošních Tištínských hodech. Jisté je, že na rozdíl od vypravěče známé písně se
z Tištína smutný domů „nevracal“ vůbec nikdo.
tt/FEʏMFtt
Pohádka života. „Nejkrásnější pohádky píše sám život,“ napsal dánský spisovatel Hans Christian Andersen, který měl právě s psaním pohádek bohaté
zkušenosti. Do pohádkového světa zázraků a štěstí nás v životě může zavést
třeba láska. Tato pohádka života ovšem jen málokdy mívá šťastný konec...
Na pohádky, kde vše šťastně, tedy i zavčas skončí, jste mohli vyrazit na plumlovský zámek.

rubriky
Večerníku




Radost v dětských očích. Na páteční
ráno se těšily stovky prostějovských
dětí. Bodejť by ne, vždyť rozdávání
závěrečného vysvědčení znamenalo
konec školního roku a odjezd na prázdniny! Večerník se na vlastní oči u prvňáčků v Melantrichově ulici přesvědčil
o neskrývané radosti těch nejmenších.
 



Hokej u soudu! Stalo se to, co Večerník před týdnem prorokoval. Události
v prostějovském hokeji už bude řešit
justice. Primátorka na základě zneplatnění čerstvé smlouvy o převodu
mládeže mezi LHK Jestřábi spolek
a SK Prostějov 1913 požádala soud
o předběžné opatření zákazu nakládání s prvoligovou licencí!
!       " # #$  %& '   #( & ##  $
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Prostějov (mik) - K 30. červnu
skončil termín, do kterého měli
Prostějované zaplatit radnici za odvoz komunálního odpadu. Pokud
jste to nestihli nebo zapomněli, připravte se na obsílku ve své poštovní
schránce. „V případě, že nebude poplatek uhrazen včas nebo ve správné
výši, bude správcem částka vyměřena platebním výměrem. Pokud i nadále nedojde k jeho úhradě, stává
se tento platební výměr exekučním
titulem pro vymáhání nedoplatku
prostřednictvím exekuce,“ varuje
Kateřina Soldánová z finančního
odboru prostějovského magistrátu.

letos slavíme jubileum...

rubriky

ku jedna plus jedna v azylovém
domě,“ vysvětlila Večerníku primátorka Prostějova Alena Rašáková.
Zároveň dodala, že nastěhováním
velké rodiny do velkého bytu tak
chtělo město světu ukázat, že u nás
žádný rasismus neexistuje.
To je ovšem jedna stránka věci.
Uraženého Koberce ale musí někdo
nahradit! A Agentura Hóser už ví,
kdo byl jmenován na předsednické
místo! „Není to žádné tajemství.
Rada města se usnesla na tom, že
výběrové řízení vyhraje Bořipuch
Kontejner. Je to Prostějovan, toho
času bez domova. Podle našeho
názoru se ale na předsedu bytové
komise hodí, tuto problematiku
totiž vidí celý život z druhé strany.
Jakmile se vykoupe a odvšiví, a do

KRIMI


Hodně zajímavý pachatel
se vyklubal z více než tříměsíčního vyšetřování případu
vyloupeného domu v malé
obci na Prostějovsku. Během
března tohoto roku zde lupič
ukradl šperky, hodinky, fotoaparát a také finanční hotovost. To vše právě za patnáct
a půl tisíce korun.


Na stopu přivedl policisty fakt,
že v té době působila v rodinném domu sedmačtyřicetiletá
žena, která byla majitelem
najatá jako uklízečka. A světe
div se, dáma se nakonec vyšetřovatelům k činu přiznala! A
pak někomu věřte...
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funkce ho schválí zastupitelé, nastoupí do práce,“ oznámila první
dáma Prostějova.
Agentura Hóser se jako jediná dokázala spojit s novým předsedou
bytové komise, který se důležité
funkce ujme hned po prázdninách.
Naši investigativní redaktoři ho
potkali pod mostem v biokoridoru
Hloučela. „Mým prvořadým plánem bude, aby každý z mých kámošů z ulice dostal nový byt. Nechám
vyvlastnit všechny městské byty,
které jsou užívány vždy jen jedním
nájemníkem, což je z mého pohledu
zbytečný luxus. Dotyčný obdrží od
města stan a místo v Kolářových
sadech. Do takto uvolněných bytů
se pak nastěhují bezdomovci, a to
po celých skupinkách,“ šokoval Bo-





937 863

Tato částka blížící se jednomu milionu korun je další investicí města.
Nejedná se ovšem o peníze do nějaké
opravy či výstavby. Světe, div se, za
tak vysokou sumu peněz město letos
nakoupí květinky, které zkrášlí různé
lokality Prostějova. A pak že se u nás
nic smysluplného neděje...
 

řipuch Kontejner. „V tom případě
pak nechám zrušit azylový dům,
protože bude úplně zbytečný,“ dodal Bořipuch. Jak ale dodal, koupat se prý nehodlá, do funkce nastoupí ve svých rozedraných šatech
a se svrabem...
Za Agenturu Hóser Majkl
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PATRIK
„OZZY“
ZATLOUKAL

Společně s ženským pěveckým sborem Proměny zazpíval minulé úterý
v sále Kulturního klubu Duha i tento prostějovský rocker. Zajímavé
spojení přineslo nádherný hudební
zážitek, představení tleskalo zcela
zaplněné hlediště.

PÁTRÁNÍ

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

ANTONIO HORVÁTH
se narodil 8. prosince 2002 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 10.
března 2017. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 14 do 15 let, měří mezi 163
až 165 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.

NIKOLA KROUPOVÁ
se narodila 8. srpna 2000 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. února
2017. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
17 do 18 let, měří mezi 160 až 170 centimetry, má hubenou postavu, modré
oči a hnědočerné vlasy.

  

 



„MOŽNÁ Z NICH
VYRAZÍME TAK
AKORÁT DECH!“
První náměstek prostějovské
primátorky Zdeněk Fišer si
nedělá iluze o tom, že by firmu,
která zpackala opravu Veleslavínské
ulice, donutili k zaplacení penále
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 23/13 °C
Radomír



23/9 °C

Støeda

24/9 °C

Prokop
Cyril a Metoděj

Ètvrtek 27/10 °C
Upálení mistra Jana Husa

Pátek

27/16 °C
Bohuslava

Sobota 27/15 °C
Nora

Nedìle 26/15 °C
Drahoslava
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Co si o tom myslet?
Podivná návštěva vzbudila ve středu 28. června nad ránem Josefa Š.,
který žije v Českobratrské ulici.
Přibližně půldruhou hodinu po

půlnoci zazvonil na jeho zvonek
mladík, který se u něj chtěl ukrýt.
Jak se později ukázalo, jednalo se
o zloděje, který prchal před svým
pronásledovatelem...

NA VÁŠ NÁMÌT

Martin ZAORAL
Mladík byl vyšší postavy, měl vystříhané vlasy, pouze na temeni měl
ponechaný delší porost rezavých
vlasů. „Říkal, že je spolužákem
mého vnuka. Brzy k nám dorazil
i muž, který mladíka pronásledoval. Byl rozčílený a napumpovaný.
Toho chlapce chytil, přitiskl ke zdi
a chtěl ho praštit pěstí. V tom jsem
mu zabránil, jen by z toho měl problémy. Tvrdil, že ho honí, protože
krade kola, vše má prý natočené
na kameře. Poté odešel, aby mohl
zavolat policii,“ popsal celou situaci exkluzivně pro Večerník Josef Š.,
který zůstal se zlodějem o samotě.

Mladík se mu následně vysmekl
a utekl směrem do Slovenské ulice.
Zanedlouho dorazila dvě auta strážníků. „Vnuk mi říkal, že se zřejmě
jednalo o jednoho jeho bývalého
spolužáka, který musel kvůli drogám opustit prostějovskou školu
a nyní dochází do Tovačova. Zajímalo by mě, jak to celé dopadlo,“
obrátil se na redakci Josef Š.
Ohledně celého případu jsme
tedy kontaktovali s dotazem ředitele Městské policie Prostějov.
„Případ byl předán do správního
řízení, více se k němu nemohu vyjadřovat,“ odpověděl nám krátce
Jan Nagy.
Nezbývá tedy než doufat, že policisté vše zdárně vyšetří a po Prostějově opět bude řádit o jednoho
zloděje kol méně...
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Oslava od Večerníku VRAHA ZACHRÁNILI
VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

ČTĚTE NA STRANĚ 19

➢

þOHQRYpGRSUDYQt
NRPLVH89$å8-Ì

25(=,*1$&,

PROSTĚJOV Nepříliš dobrá atmosféra pazjistili jsme
nuje podle informací Večerníku v dopravní
komisi Statutárního města Prostěov. Tento poradní orgán je absolutně nespokojený s chabým
na
vyjednáváním o dopravních investicích s Krajským  

úřadem Olomouckého kraje. Někteří členové komise
1
1
dokonce uvažují o rezignaci, aby vedení magistrátu vyburcovali k daleko intenzivnějšímu jednání.
(mik)
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PROSTĚJOV, OLOMOUC Vražda v panelovém domě v ulici Bohumíra Šmerala, o které Večerník obsáhle informoval
v předchozím vydání, se dostala během minulého týdne do
nové dimenze. Když šestasedmdesátiletý senior ubodal svoji
o dva roky mladší manželku, spolykal po tomto hrůzném činu prášky. Sebevražda mu však nevyšla, putoval okamžitě do
nemocnice, kde jej lékaři zachránili. Pro něho osobně to ale
zřejmě žádné vítězství nebylo...
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Těsně před víkendem Večerník zjišťoval, jak je na tom vrah se zdravím.
Dosud se o něj po pokusu o sebevraždu starali lékaři prostějovské
nemocnice na jednotce intenzivní

EXKLUZIVNĚ
péče. „Pacient byl již z nemocnice
propuštěn,“ informovala nás v pátek
Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel provozující prostějovskou nemocnici.
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Šestasedmdesátiletý muž byl ze špitálu sice propuštěn, nikoliv však na
svobodu! Už v nemocnici si ho totiž
vyzvedli kriminalisté z olomoucké
mordparty. Na žádost Večerníku to
potvrdila mluvčí krajské policie. „Kriminalisté Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje zahájili
ihned po jeho propuštění z nemocnice trestní stíhání pro zločin vraždy
proti šestasedmdesátiletému muži
z Prostějova. Muž je podezřelý, že
osmnáctého června v jednom z bytů
v Prostějově fyzicky s nožem v ruce
napadl svou manželku, která na následky těžkého poranění zemřela.
Pachatel se následně pokusil spáchat
sebevraždu a byl hospitalizován v nemocnici,“ potvrdila očekávané Jitka
Dolejšová, mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

„Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že vraždou vyvrcholily déletrvající manželské neshody. Muž se
ke svému jednání doznal, je stíhán
vazebně. Podle trestního zákoníku
hrozí muži v případě prokázání viny
trest odnětí svobody v rozmezí deset
až osmnáct let,“ přidala Dolejšová.
Večerník se opět vydal na místo činu.
Skoro nikdo z domu, kde došlo k vraždě, se ale o tomto hrůzném činu bavit
nechtěl. Až na jednu výjimku. „Nevěřím tomu, že tito manželé měli mezi
sebou nějaké neshody. Působili celkem
klidně, žádné hádky jsme tady neslyšeli.
Bůhví co tomu člověku blesklo hlavou,
když to udělal,“ krčil rameny jeden
z obyvatelů domu v ulici Bohumíra
Šmerala číslo 17. „Každopádně jestli
dostane osmnáct let natvrdo, je to pro
něj prakticky doživotí...,“ dodal soused.
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PROSTĚJOV To bylo veselí! Páteční ráno patřilo všem školákům, kteří v tomto školním roce naposledy usedli do lavic. Ovšem jen na chvíli, než jim učitelé rozdali vysvědčení. Jak se Večerník
v 1.B třídě na základní škole Melantrichova přesvědčil, tady na úředních dokumentech převládaly samé jedničky! Ať už to dopadlo na vyznamenání, nebo nějak hůře, dětem začaly veselé
prázdniny...

Reportáž z předávání vysvědčení najdete na straně 6

➢
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Z nemocnice
rovnou
do vazby!
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letos slavíme jubileum...

pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI
   

Čím nejvíce zaujali  
Četníci
z Luhačovic

PROSTĚJOV Půvabná dáma
v puntíkovaných šatech, zámožný   ,$,&(&  * $& *   
muž s motýlkem u krku,   ,&         )   ;< , 
  
znuděný portýr či rázný recepční 
v pruhovaných kalhotách. A kolem nich kameramani, technici, zvukaři, osvětlovači,
asistenti, produkční i velmi vytížený režisér s vysílačkou v ruce. Ti všichni se před
rokem sešli na prostějovské radnici, aby zde natáčeli jeden z dílů televizního seriálu Četníci z Luhačovic. U diváků se setkal s celkem vlídným přijetím, nadšení však
nezpůsobil.
Filmaři ze štábu České televize Brno se na prostějovskou radnici pravidelně vraceli. I s populárním Pavlem Zedníčkem navštívily herecké hvězdy naše město poprvé už před třemi
roky, začátkem loňského května kvůli nutnosti dotočit některé scény přijeli opět. A na
začátku loňských prázdnin tu byli zase! To radnici proměnili v hotel Popper, ve kterém se
ubytoval muž z vyšších kruhů podezřelý z trestného činu. Právě toho tam přišli hledat dva
mladí četníci.
Dvanáctidílný seriál se na obrazovce České televize objevil letos 6. ledna, poslední
díl byl odvysílaný 24. března. Diváky zásadně nezklamal, ale ani nenadchl. „Bylo to
filmovější než Četnické humoresky. Ze začátku byla detektivní linie slabá, pak se to začalo
zlepšovat. Líbil se mi důraz na první světovou válku. Seriál rozhodně nebyl pouze kopií
četníků, šel si víceméně svojí vlastní cestou,“ zhodnotil trefně uživatel Tosim na webových
stránkách www.csfd.cz.
Lidé na seriálu obvykle oceňovali kostýmy a zachycení dobového prostředí, už méně je oslovily postavy a samotný příběh. „Příjemná atmosféra i obsazení, pěkná výprava, celé to pak
stojí na příběhu, který může připadat dost jednoduše a přímočaře. Proti jiným projektům,
které vznikají, patří tento seriál k tomu lepšímu,“ shrnul uživatel Hunt.
Faktem je, že obliby původních Četnických humoresek Četníci z Luhačovic nedosáhli,
přesto se jim k nim podařilo alespoň přiblížit.
(mls)
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PLUMLOV, MOSTKOVICE Je to hodně divné... Zatímco na
některých polozapomenutých místech vyrůstají krásné cyklostezky,
jedním z turisticky nejatraktivnějších míst v regionu vede polorozpadlá asfaltka plná hlubokých děr. Řeč je o jediné cestě lemující
plumlovskou přehradu. Zatímco nádrž prošla nákladnou revitalizací za více jak čtvrt miliardy korun, její okolí v některých
místech působí jako z doby těsně po válce.
A očividně zatím chybí vůle na tom
v dohledné době něco měnit.
Stav jediné cesty kolem plumlovské
přehrady vedoucí kolem hotelu
Zlechov je řadu let katastrofální. To
@      #   #&  #
si uvědomuje každý, kdo kolem tur #&$ $ (.( ( * , ,  
istické dominanty prostějovského
  &*  & 
   
regionu někdy projížděl. Nelze se
podařilo spojit alespoň telefonicky. „Ani z Plumlova, ani z Mostdivit. Vznikla přibližně před čtyřiceti
kovic se mi nikdo v souvislosti s opravou této cesty neozval. Pokud se
lety a od té doby se pořádné opravy
ozvou, možná o tom budu uvažovat,“ reagoval Tomáš Balihar stručně.
nedočkala.
Zajímalo nás, zda si uvědomuje potenciál stezky pro možné zvýšení
# $%&  '
turistického ruchu v regionu. „Cesta slouží hlavně potřebám lesa,“
Obce, na jejichž katastru vede, nemohou dle svých slov s tímto odpověděl krátce s tím, že nemá čas se celou záležitostí zabývat, proto
stavem nic dělat. „Je to složité, cesta je v soukromých rukou,“ potvrdil se k celé záležitosti také nechce už nikterak dále vyjadřovat.
plumlovský starosta Adolf Sušeň. Stezka byla v minulosti součástí
rozlehlých lesů, které byly po roce 1989 vráceny přibližně dvaPro Plumlov to není priorita
ceti obcím v regionu. Tehdy také vzniklo Středomoravské lesní
družstvo, které mělo lesy spravovat. Skončilo však v likvidaci. Zástupci Plumlova jednali s majitelem cesty přibližně před dvěma lety.
Následně začaly parcely skupovat společnosti Lakewood a Progles, „Bylo to kvůli napojení na naši cyklostezku, kterou připravujeme na
druhém břehu přehrady. Spolupráce byla dobrá, pan Balihar byl vstřícný,
které spojuje jméno jejich faktického vlastníka Tomáše Balihara.
Právě na něj se Večerník obrátil s celou řadou dotazů. Zajímalo nás, zda s ničím neměl problém. Po pravdě řečeno, o opravě cesty jsme se ovšem
neuvažuje o opravě cesty kolem přehrady tak, aby mohla plnohodnotně tehdy nebavili,“ vyjádřil se plumlovský starosta, který připustil, že rekonsloužit nejen cyklistům, ale třeba i in-line bruslařům. Byli jsme rovněž strukce jediné stávající cesty kolem přehrady není v současné době pro
zvědaví, zda by případně nebyl ochotný tuto cestu prodat obcím, na vedení města prioritou. „Spíše připravujeme stezku na druhém břehu
jejichž katastru se nachází a které by peníze na její rekonstrukci mohly nádrže. Konečně jsme před podpisem dohody s Povodím Moravy. Jedzískat z dotací. Odpovědí na e-mailem zaslané dotazy jsme se však nání s ním celou akci zdrželo. Poté budeme žádat o stavební povolení
(mls)
nedočkali. S vlastníkem podstatné části lesů v regionu se nám nakonec i dotace,“ potvrdil Adolf Sušeň.
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Do prostějovské nemocnice vstupuje AGEL
Od 1. července 2007 přebírá provoz nemocnice v Prostějově na základě nájemní smlouvy společnost
Středomoravská nemocniční patřící pod křídla podnikatelské skupiny Agel. Do Prostějova tak přichází
významný investor, společnost je
totiž největším privátním provozovatelem zdravotnických zařízení ve

střední Evropě a desátá na celoevropském trhu.
Manažeři Agelu na tiskové konferenci
v Prostějově vzkázali, že jak pacienti,
tak zaměstnanci nemocnice se nemají
čeho obávat. Tomáš Chrenek, předseda dozorčí rady Agelu zdůraznil, že
chystaná transformace se bude opírat
o tři základní pilíře. „Na prvním mís-

tě je pro nás spokojenost pacientů,
dále finanční nezávislost nemocnice
a neméně důležitou věcí je růst odborné prestiže nemocnic nejen jako celku,
ale i z pohledu jednotlivých oddělení,“
uvedl Chrenek. „Naše podnikatelská
skupina přichází do tří středomoravských nemocnic na základě přátelské
atmosféry. V současné době již spo-

lupracujeme s vedením jednotlivých
nemocnic na tom, aby transformace
proběhla hladce, bez problémů, bez
emocí, aby všichni věděli, že přicházejí
lidé, kteří chtějí pomoci,“ doplnil Petr
Vaněk, předseda představenstva společnosti Agel.
Středomoravská nemocniční má připraven sedmiletý podnikatelský program.

17062910740
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Pondělí 3. července 2017
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Změny nastanou v oblasti zásobování
s cílem dosáhnout lepších ekonomických výsledků. Důraz bude kladen také
na postgraduální vzdělávání lékařů. „Odbornost je v medicíně nezbytná, je nutné
na ní stavět,“ upozornil Tomáš Chrenek.
Jak běžný pacient pocítí změny v prostějovské nemocnici? Všechny kroky
budou realizovány postupně, Agel
nechystá žádné radikální změny. „Rozdíl určitě nastane v chování lékařů
a středního zdravotnického personálu,
v rychlosti diagnostikování a hospitalizace,“ prozradil Chrenek a uvedl příklad
z praxe. „Po lehké operaci bude pacient
v nemocnici jeden den, domů odjede
za doprovodu lékaře a sestry. Sestra dohlédne na zdravotní stav pacienta přes
noc. Agel nechystá měnit dostupnost
akutní péče. A co se týká mezd zaměstnanců, budeme respektovat všechny
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy
s Olomouckým krajem. Ty znamenají
meziroční nárůst mezd o 3,8 procenta,“
uzavřel Tomáš Chrenek.
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jak šel čas Prostějovem ...

Školní ulice
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Příště: Drozdovice

S převzetím prostějovské nemocnice do soukromých rukou skutečně panovaly obavy.
A nejenom ze strany řadových
občanů, tedy potenciálních pacientů. Své emoce tehdy před
deseti lety dávali nepokrytě najevo i lékaři a zdravotní sestry.
Uplynulé období však dalo zapomenout na všechno, z čeho
lidé měli strach. Tu a tam jsme
jistě i na stránkách Večerníku
probírali některé průšvihy, které se ve špitálu objevily, ale ty
jsou běžné v každém zdravotnickém zařízení. Celkový stav je
ale uspokojivý a dokonce stále
více pozitivnější. Lékařská péče
je na špičkové úrovni a v Olomouckém kraji jsou i díky soukromým nemocnicím třetí nejvyšší platy u lékařů i sester v celé
republice. Jen tak dál! (mik)

letos slavíme jubileum...

  



Přes čtyři promile!
Minulý čtvrtek 29. června těsně před
sedmnáctou hodinou bylo přijato
oznámení od obsluhy restaurace, do
které přišel opilý muž. Barmanka ho
upozornila, že je pod vlivem alkoholu a z toho důvodu nebude obsloužen. Opilec ovšem odmítal z místa
odejít. Strážníci po příjezdu na místo
zjistili muže ve věku devětačtyřicet
let. Hlídkou byl vyzván k provedení
orientační dechové zkoušky. Výsledek byl pozitivní, a to v hodnotě přes
čtyři promile alkoholu. Na místo
byl vyžádán příjezd zdravotnické
záchranné služby. Lékař opilce prohlédl a rozhodl o jeho převozu do nemocnice na urgentní příjem. O jeho
stavu a celé události byla vyrozuměna manželka.

Chlastali u školy

V odpoledních hodinách ve středu
28. června bylo na linku 156 přijato
oznámení o dvou osobách, které
obtěžují kolemjdoucí. Po příjezdu
na místo hlídka zjistila, že se jedná
o osmačtyřicetiletého muže a čtyřiačtyřicetiletou ženu, kteří seděli
na lavičce a konzumovali alkohol.
Strážnici osoby vyzvali, aby zanechaly pití alkoholu, jelikož se zdržují v blízkosti školského zařízení.
V okruhu sto metrů u škol a školských zařízení je požívání alkoholických nápojů zakázáno obecně
závaznou vyhláškou města. Muž
i žena výzvy uposlechli, ale nebyli
na místě schopni hodnověrným
způsobem prokázat svoji totožnost.
Ke zjištění totožnosti byli předvedeni na obvodní oddělení Policii ČR.
Přestupkové jednání bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Neuhlídal si psa
Předminulou sobotu 24. června dopoledne vyjížděla hlídka na oznámení, že v blízkosti centra města
pobíhá pes na volno. Strážníci po
příjezdu kontaktovali oznamovatele a psa odchytli. Hlídka prověřila
okolní ulice, ale majitele se nepodařilo zjistit. Pes tak byl převezen na
služebnu městské policie a umístěn
do odchytových kotců. Odpoledne
se na služebnu přece jen dostavil
jeho majitel, který byl poučen, že se
dopustil přestupku, a celá událost
byla vyřešena blokovou pokutou.

Hádka před odchodem
V pondělí 26. června časně ráno bylo
přijato oznámení o rušení nočního
klidu. Hlídce se podařilo kontaktovat obyvatele bytu, ze kterého byl
slyšet křik. Jednalo se o dva muže ve
věku 31 a 29 let. Oba vstávali do práce a došlo mezi nimi k hádce. Strážnici je upozornili, že je doba nočního
klidu a svým chováním ruší ostatní
obyvatele. Za své jednání se omluvili.
Přestupek byl na místě vyřešen domluvou a muži odešli do zaměstnání.

Buráceli na hřišti

Krátce před půlnocí minulé středy
28. června vyjížděli strážníci na
oznámení o rušení nočního klidu,
které se mělo odehrávat na dětském hřišti. Hlídka na místě zjistila
skupinku osob ve věku osmnácti
let. Mladíci se chovali hlučně, navíc
měli hlasitě puštěnou hudbu. Byli
upozorněni na dobu nočního klidu a na to, že dětské hřiště má provozní řád a je určeno k úplně jiným
aktivitám... Celá záležitost byla na
místě vyřešena blokovou pokutou,
poté mladíci z místa odešli.
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„LETNÍ“
ZLODĚJI
VYSTRKUJÍ
DRÁPKY
Kradlo se v noci na přehradě i ve dne na poště
PROSTĚJOVSKO Policisté
z celého regionu apelují na opatrnost občanů. Během jediného
dne totiž byly nahlášeny hned
dva případy zbytečných krádeží.
Zloději při nich využili naprosté neopatrnosti poškozených,
kteří trestuhodně vystavili svůj
majetek nebezpečí. V nočních
hodinách přišel muž o tašku,
během dne pak mladík na
poště o peněženku. Prostějovští
policisté varují, že podobných
takzvaných letních krádeží
může přibývat. Obezřetnost
se vyplatí, protože, jak se říká,
příležitost dělá zloděje...

Michal KADLEC
     

krimi

Oznámení o dvou krádežích, kterým
šlo zabránit větší obezřetností, přijali
v úterý 27. června policisté na Prostějovsku. „K první události došlo
v noci na neděli poblíž plumlovské
přehrady. Dosud neznámý pachatel
zde mezi půlnocí a jednou hodinou

odcizil volně odloženou pánskou kabelku. S kabelkou její šedesátiletý
majitel přišel i o osobní doklady, mobilní telefon a finanční hotovost dva
tisíce korun. Celkem takto vzniklou
škodu vyčíslil na osm tisíc korun. Podobně neopatrně se zachoval devatenáctiletý muž, který v úterý po čtrnácté hodině na poštovní pobočce
v obci na Němčicku, při vypisování
podacího lístku, na chvíli ztratil kontrolu nad svou odloženou peněženkou. Toho využil dosud nezjištěný
pachatel a peněženky se zmocnil.
Mladík takhle přišel o osobní doklady, platební kartu a finanční hotovost půldruhého tisíce korun. Vtomto případě se na poškozeného
usmálo štěstí, protože bezprostředně
poté svou peněženku nedaleko vypátral u dvou mladíků. Peněženku
jim sebral a z místa rychle odjel. Finanční hotovost však již uvnitř nebyla,“ popsal obě události František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
V obou případech policisté zahájili



Prodejce drog skončil

     

Z trestného činu neoprávněná výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy obvinili
prostějovští kriminalisté dvaadvacetiletého muže z Prostějova. Tohoto skutku se měl
podezřelý dopustit tím, že
nejméně od počátku minulého
roku do současnosti opakovaně prodával odměřené množství sušeného konopí, takzvané marihuany, a v dosavadním
průběhu letošního roku pak
také drogu pervitin. V případě
prokázání viny a odsouzení za
uvedený přečin hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až
pět let.
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úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. „Ve druhém
navíc němčičtí policisté věc prověřují také pro podezření z přečinu
neoprávněného opatření, padělání

a pozměnění platebního prostředku.
Pachatelům těchto skutků v případě dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky,“
doplnil mluvčí prostějovské policie.

Skončil na záchytce, ZEDNÍK

PES

PROSTĚJOV Během předminulého víkendu vyjížděly hlídky
městské policie celkem k půltuctu
případů, které se týkaly ležících
osob na zemi pod vlivem alkoholu. Ovšem jeden vybočuje z běžných zákroků. Mezi opilci, kteří
skončili na záchytné stanici, byl
také majitel psa!
„Na tísňovou linku bylo přijato
oznámení od zdravotnické záchranné služby, která požádala
o odchyt psa, jehož majitel se zranil na hlavě a je nutné jeho ošetření. Vyslaná hlídka po příjezdu
na místo zjistila, že muž je pod
vlivem alkoholu a není schopen
samostatné chůze a absolutně ne-

tesknil z Prostějova

Vydával se za jiného
Z přečinu poškození cizích
práv podezírají policisté z obvodního oddělení Prostějov 2
dvaatřicetiletého muže z Prostějova. Tohoto skutku se měl
podezřelý dopustit tím, že se
dne 1. června tohoto roku jako
řidič osobního automobilu při
silniční kontrole vydával za jinou osobu, a to třiačtyřicetiletého muže. Důvodem pro tuto
záměnu byl fakt, že sám není
držitelem řidičského oprávnění, a proto uvedl svého známého, který řidičský průkaz
vlastní. Policisté se však pouhým tvrzením muže nenechali
ovlivnit a provedeným šetřením zjistili skutečný stav věci.
V případu je v současné době
vedeno zkrácené přípravné
řízení. Podezřelému za přečin
poškození cizích práv hrozí
trest odnětí svobody až na dva
roky nebo zákaz činnosti. Policisté dále zjistili, že vozidlo, ve
kterém byl muž kontrolován,
je trvale vyřazeno z evidence
motorových vozidel. Užitím
tohoto automobilu se muž dopustil přestupku, za který mu
může být udělena pokuta až do
výše padesáti tisíc korun.

v kotci... KRÁTIL DANĚ

kontroluje své chování. Lékař jej
prohlédl a ošetřil, načež opilec byl
hlídkou vyzván k provedení orientační dechové zkoušky, kterou
nebyl schopen vzhledem k svému
stavu vykonat. Po ošetření byl
tedy převezen na protialkoholní
záchytnou stanici do Olomouce.
Zvíře bylo odchyceno a umístěno
do odchytového kotce na služebně
městské policie,“ popsala neobvyklý případ Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Pejsek tak strávil následnou noc
u strážníků v kotci. „Po vystřízlivění
a propuštění ze záchytky si muž svého psa vyzvedl,“ dodala Greplová.
(mik)





PROSTĚJOV S finančním úřadem
nejsou žádné špásy. Jenomže mladý živnostník z Prostějova hodně
podcenil svoji daňovou povinnost
a tak si ho vzala do prádla hospodářská kriminálka. Mladému zedníkovi teď hrozí za daňové delikty
až tři roky vězení.
„Z přečinu zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby podezírají
prostějovští kriminalisté z oddělení
hospodářské kriminality čtyřiadvacetiletého muže z Prostějova provozujícího podnikatelskou činnost
zednictví a výroba. Tohoto skutku
se měl podezřelý dopustit tím, že
v letech 2014 a 2015 nesplnil svou
povinnost a v daňovém přiznání

k dani z DPH nepřiznal daň na výstupu. Poplatník nereagoval ani na
výzvy daňového správce a ten mu
podle pomůcek vyměřil daňovou
povinnost ve výši bezmála třicet tisíc
korun. Ve stejném období pak poplatník nesplnil ani svou povinnost podat
přiznání k dani z příjmu fyzických
osob. Ta mu poté byla rovněž podle
pomůcek vyměřena na padesát tisíc
korun,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov. Jak dodal, podezřelému muži v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky nebo
zákaz činnosti.
(mik)
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Patrik Hauer pobodal i muže, který odmítl koupit kradená kola...

PROSTĚJOV Tenhle člověk je na svobodě nebezpečný! U osmadvacetiletého recividisty Patrika Hauera se spojila dlouholetá záliba v tvrdých drogách a nožích. Tato kombinace mu vynesla už
několik pobytů za mřížemi, z nichž byl naposledy propuštěn loni
v březnu. Na svobodě dlouho nepobyl a v base si posedí i po úterním rozsudku prostějovského soudu. Večerník byl jeho rozsudku
přímým svědkem.
původní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Patrik Hauer společně s Richardem
Rafaelem z Prostějova zvaným „Grófko“ a s jeho synem si došlápli na drogového dealera Jaroslava H., zvaného
Heris. Měli mu za zlé, že jim prodal nekvalitní pervitin, za který mu zaplatili
mobilním telefonem. Hauer jej před
jeho domem na Joštově náměstí
praštil pěstí a svalil na zem, kde do
něj kopal, posléze mu přiložil ke
krku nůž a vyhrožoval zabitím. Ná-

sledně nezvaní hosté vnikli do jeho
bytu, odkud mu sebrali telefon, notebook a další věci v celkové hodnotě zhruba tří a půl tisíce korun.
Jak se ukázalo, pro Patrika Hauera to
rozhodně nebyl jediný incident tohoto
druhu. Už loni v září v bytě své matky
napadl muže, jemuž se neúspěšně pokusil prodat kradená kola. Po hádce jej
bodl kuchyňským nožem do hrudi. Za
to byl brněnským soudem odsouzen
na 44 měsíců do vězení. Nedlouho
poté použil nůž opět, a to v Prostějově,
kam z Brna dojížděl za svojí sedmnáctkrát trestanou družkou Veronikou S.
Minulé úterý si tak Patrik Hauer u prostějovského soudu vyslechl souhrnný
trest znějící na osm let nepodmíněně.

Zatímco při závěrečné řeči se snažil
působit pokorně, po výroku tribunálu
si neodpustil nadávky, proto musel být
ze soudní síně vykázán. „O vině obžalovaného nemůže být pochyb, jednoznačně jej usvědčuje výmluvný
záznam z kamer umístěných
před vchodem do domu.
Z něj je mimo jiné patrné,
že při kopu mířil na hlavu
poškozeného a minul ji jen
díky své opilosti. Šance na
návrat obžalovaného do
normální společnosti je přitom téměř nulová,“ odůvodnil trest soudce Petr Vrtěl,
který Hauera poslal do vězení
se zvýšenou ostrahou.
V nepřítomnosti byl odsouzen
i Richard Rafael, který před spravedlností utekl za hranice. Jeho dosud
netrestaný syn, který se na celém incidentu podílel jen okrajově, a navíc
k soudu dorazil s těhotnou přítelkyní
a nedávno uzavřenou pracovní smlouvou, nakonec vyvázl s „podmínkou“.

BYLI JSME
U TOHO

najdete
nás na

www.

vecernikpv.cz

Na Patriku Hauerovi se podepsalo dlou  $#  & # & #

    

Rozsudek dosud není pravomocný,
obě procesní strany si ponechaly lhůtu
pro možnost odvolání.
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Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

Viktorie BURIÁNKOVÁ
25. 6. 2017 50 cm 3,95 kg
Čelechovice na Hané

Anna HEŽOVÁ
26. 6. 2017 50 cm 3,00 kg
Nezamyslice

Natálie JANKOVÁ
26. 6. 2017 51 cm 3,65 kg
Kladky

Tomáš ŠVÉDA
26. 6. 2017 47 cm 3,05 kg
Prostějov

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své
snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz. Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů
graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

8[UXöFèGPÉTQ\F½PC
PCvMQNW\CRQOGþVG
PROSTĚJOV Vysněného dne se
dočkali i prostějovští školáci a školačky. Uplynulý pátek ráno kráčely
v tomto školním roce děti naposledy do školy, aby si převzaly hodnocení své desetiměsíční práce. Někdo
přebíral vysvědčení od svých pedagogů s úsměvem a radostí, jiní se
zase posmutněle kabonili. Večerník
na návštěvě základní školy v Melantrichově ulici slyšel ale jen samý
smích...

BYLI JSME
U TOHO
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Děti s rodiči

vítaly prázdniny
v přírodě

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

E&F"0   )   & #  
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2x foto: Michal Kadlec

Michal KADLEC
Pátek 30. června 2017 byl svátečním
dnem nejenom pro děti, ale i pro
pedagogy a ostatní zaměstnance
škol. „I my se samozřejmě těšíme na
prázdniny, až si odpočineme,“ neskrýval určitou únavu Roman Pazdera,
ředitel ZŠ Melantrichova. Se svými
učiteli a také žáky ale může být navýsost spokojen, škola dosáhla od září
mnoha úspěchů.
Ve třídě 1.B, kam Večerník zavítal, panovala radostná nálada. Třídní učitelka

Eva Vránová slavnostní akt dlouho
nezdržovala, po poslechu závěrečného projevu ze školního rozhlasu ihned rozdala vysvědčení. „Učily jste se,
děti, velmi dobře, mám z vás radost,“
pronesla ke svým svěřencům, kteří
závěrečné vysvědčení dostávali vůbec
poprvé. „Mám samé jedničky, heč,“
pochlubila se dívenka v lavici své spolužačce. Prvňáčci za vysvědčení paní
učitelku obdarovali sladkostmi, ale
i květinami.
Radostná nálada panovala všude,
vždyť konečně začaly tolik očeká-

vané prázdniny! „S právě skončeným rokem můžeme být maximálně
spokojeni, na prostějovských školách
jsme ve vzájemné spolupráci udělali zase další kus práce. Přeji všem
dětem, aby si dvou měsíců volna
náležitě užily a v září se opět zdravé
a v pořádku vrátily do školních lavic.
To samé samozřejmě přeji i učitelům,
ti si bezesporu potřebují odpočinout
mnohem víc,“ sdělila Večerníku Ivana
Hemerková, náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějov pro
školství.

SMRŽICE Páteční noc byla zvláště pro nejmenší
Smržičany nevšedním zážitkem. Místní kulturně-sportovní komise a obec Smržice pro ně uspořádaly
již poněkolikáté akci Vítání prázdnin. Centrem všeho dění byl krásný koutek přírody „Vývoz“. „Děláme
to již několik let. Sejdeme se, pro děti i dospělé něco
připravíme, ale hlavně jsme venku a spolu,“ rozdávala úsměvy Hana Lebedová, starostka Smržic.

  #&  *       $$

  "# $ 

Oficiální program začínal úderem páteční osmnácté
hodiny. V útulném areálu nedaleko hřbitova byly nachystány špekáčky, melouny a další sladkosti. „Pro děti
je po setmění připravena i stezka odvahy. Určitě to má
své kouzlo, kdo chce, tak tu může i přespat,“ prozradila
smržická starostka. Více než desítka účastníků také
této možnosti využila. Spaní pod širákem je zvláště

pro školáky velkým dobrodružstvím. Kdo vydržel,
nebo si naopak ráno přivstal, byl odměněn. „Samozřejmě že se při takové akci nadělá nějaký nepořádek.
Ráno jsme tedy uklízeli a přitom i posnídali,“ uzavřela
Lebedová.
Snídaně v trávě opravdu chutnala. Dát si teplé kakao
a k tomu sladký rohlík, to je neoddiskutovatelná známka
začínajících prázdnin...

Zdeněk VYSLOUŽIL

  #$%
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.

BOHOUŠEK
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FEJETON MARTINA PYTELY
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To, že byl konec června spojen s koncem školního
roku, je letitý fakt. A netýká se pouze samotných
žáků a učitelů, nýbrž celé řady dalších lidí od rodičů
počínaje po servírky v cukrárnách a číšníky v kavárnách konče. A jak už to tak bývá, během posledních týdnů se na vzdělávacích institucích uzavírají
známky tak, aby děti mohly být na vysvědčení po
zásluze ohodnoceny za celoroční předváděný výkon. Je tomu však skutečně tak? No nemyslím si to...
V dnešní době zachvátili systém známek „Bakaláři“,
takže když se objeví ať už v jejich mobilní aplikaci,
či na internetových stránkách vysněný průměr 1,49,

dítě se může radovat. Někdy se dokonce rodiče radují
daleko více. Na druhou stranu však tehdy, když se
aritmetický průměr, do něhož zasahuje i převratná novinka v podobě známek různého bodového
hodnocení, na tuto požadovanou hodnotu stlačit
nepovede, je zle. Stále existují případy, a díky Bohu
za ně, kdy jsou učitelé rozumní, lidští a ať k lepšímu,
či k horšímu, rozhodnou se i podle jiných kritérií. Pokud jsou vůbec dovolena.
Neříkám, že by se nemělo hodnotit čísly, to vůbec
ne. Naopak jsem velkým odpůrcem onoho moderního slovního nic neříkajícího „pracoval dobře“

a podobně. Ovšem aby opravdu záleželo čistě na
dosaženém průměru, tak to mi s prominutím přijde velice směšné. Vždyť pak se do žáků hustí pouze
ona metoda naučit se vše nazpaměť na test tak, aby
známky vyšly a všichni byli spokojení. Což o to, že
ve skutečnosti nikdo nic neumí. Na tom přeci nezáleží. Hlavně když na ředitele nejsou stížnosti, učitelé nemusí nikoho navíc třeba zkoušet či ocenit za
aktivitu známkou nehodnocenou, rodiče se mohou
pochlubit v práci šikovnými děti a ty zase mohou
na nezakázaném počítači sedět celé prázdniny od
rána do večera.

ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
ČERVENCOVÉ POHLEDY DO KRONIK SE SLEVOU
anebOD BÁSNÍKA AŽ PO PRÁCI... A BONUSEM
Máme tu léto a rok načal svou
druhou polovinu. Takže se
pojďme podívat, co červenec
přinesl zajímavého do dějin
Prostějova.

V

červenci 1952 se obrazně řečeno
Jiří Wolker podíval až do Itálie.
Ve skutečnosti to byl jen bronzový
model jeho sochy autora A. Kalvody,
která pak byla v našem městě odhalena
v říjnu téhož roku. Smutnější událostí bylo vytvoření útvarů Pomocné
stráže Veřejné bezpečnosti, které
vznikly na základě nařízení ministerstva národní bezpečnosti. Na
okrese měla tato instituce zhruba
tisíc členů a jednalo se o ty jedince
s páskou na rukávě, kteří byli dobrovolně a ochotně k ruce příslušníkům VB. Mezi ostatním obyvatelstvem moc oblíbení zrovna nebyli.
Někdy mám pocit, že pár ochotných
by se našlo i dnes.
deset let později byla při Městském národním výboru v Prostějově vytvořena komise pro převýchovu cikánů. V červenci 1967 zahájil
činnost místní lidový soud pro oblast
Čechovic, Domamyslic, Mostkovic
a Žešova, měl celkem čtyřicet členů
a do konce roku stihl projednat 343
případů trestné činnosti dle tehdejších

O

zákonů. Svou činnost také zahájilo restaurační zařízení Haná a dráhoví cyklisté se dočkali přestavby stadionu Sokol I na velodrom s klopenou dráhou
a souběžně byly budovány dva bazény.
ulturní obec zasáhla v červenci
1977 smutná zpráva o úmrtí akademického malíře Viléma Topinky,
který byl především krajinářem, ale
nevyhýbal se ani figurám a zátiším.
Naše město mohlo zhlédnout celkem
tři jeho ucelené výstavy, a to v letech
1942, 1944 a pak až 2002. Jeho dílo
ještě nebylo úplně zhodnoceno. Byl
nazýván malířem duše krajiny. Obrazy lze nalézt i u sousedů na Slovensku.
Namátkou jmenuji obrazy Před stodolou nebo Krajina Valašska.
iž třicet let stojí nedaleko centra
města atypická věž kamenné bašty u hradeb vedle Národního domu,
přesně od července 1987. V Praze
zemřel prostějovský rodák Josef
Mach, herec, filmový režisér a scénárista. Hrál například ve filmech
Dítě periferie, Rozpustilá noc, Poslední muž a Naši furianti. Od roku 1946
nastoupil režisérskou dráhu a evidujeme celkem dvacet pět filmů, a to
namátkou Hrátky s čertem, Florenc
13.30, Tři chlapi v chalupě, Na kolejích
čeká vrah nebo Tichý Američan v Praze. Dva ze svých filmů natočil v NDR,
a to Synové velké medvědice a Černý

K

J

panter, šlo o indiánky, které se svezly na
tehdejší vlně populárního Vinnetoua.
Dokonce si v té první zahrál i Gojko
Mitič, známý právě z filmů o apačském
náčelníkovi.
d července 2007 byla na webových stránkách města Prostějova spuštěna nová aplikace s názvem Hromadná korespondence. Ta
umožnila zasílání cílených e-mailů
dle lokalit a konkrétních ulic ve městě
hromadně všem zaregistrovaným občanům - uživatelům. E-maily upozorňují na blokové čištění v dané lokalitě,
odstávky elektrické energie, dopravní
omezení ve městě a významné akce
v centru, zejména na náměstí T. G.
Masaryka a podobně. Služba zasílání hromadné korespondence je pro
uživatele zdarma. Započala také
rozsáhlá rekonstrukce restaurace
Národního domu, která se týkala
podlahy, omítek, tapet a elektroinstalace včetně požárního zabezpečení a elektronického zabezpečení
objektu. Toto bylo napojeno na pult
městské policie. Renovace se dočkaly Grácie, vstupní dveře a schodiště.
Prostory dnes osvětlují jednak původní lustry, ale i kopie původních
svítidel. Investice do Národního
domu se odhadovaly na zhruba devět milionů korun. V rámci projektu
Vytvoření nových pracovních míst ku
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prospěchu obyvatel města Prostějova
dalo město na dobu čtyřiadvaceti měsíců práci pěti uchazečům o zaměstnání dlouhodobě evidovaným na
Úřadu práce v Prostějově. Byli zařazeni pod odborem komunálních služeb
a náplní jejich práce bylo např. čištění
biokoridoru Hloučela, úklid města,
likvidace černých skládek apod. Město Prostějov získalo na realizaci projektu příspěvek přes 2 milióny korun,
z něhož pokrylo většinu nákladů na
pracovníky.
Takový byl červenec před lety a letos?
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Hloupí a naivní
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To je skutečně nechutný pohled na místa před prostějovskými hospodami.
Tam, kde není zahrádka, postávají na chodnících zástupy kuřáků a pochutnávají si na cigaretách. Není na to pěkný pohled. Jestli si někdo myslel, že protikuřácký zákon donutí lidi přestat kouřit, tak je buď hloupý, nebo naivní. Nebo
obojí zároveň. Jenom se podívejte, kolik je dnes například na náměstí T. G.
Masaryka na zemi vajglů a nikdo je neuklízí. Je mi z toho opravdu smutno...
Jana Opletalová, Prostějov

Absolutně nic nemám proti bezdomovcům a rozhodně mě taky nikdo nemůže považovat za rasistku. Ale přece není možné, aby přes den byly lavičky na náměstí T. G. Masaryka obsazeny jen samými opilými bezdomovci
nebo Romy, kteří zde na sebe pokřikují a obtěžují kolemjdoucí slušné lidi?
Copak my Prostějováci, my si na tento neutěšený a nikým nehlídaný stav
pomalu už zvykáme, ovšem co turisté či hosté z jiných měst, kteří navštíví
Prostějov? Je to ostuda prvního stupně, ale nikomu to tady nevadí!
Petra Otáhalová, Prostějov
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Velmi kvituji snahu vedení města zkrášlit některá místa, byť i tam, kde je
samý asfalt či beton. Nádherné květinové záhony vznikly v poslední době
na mnoha místech v Prostějově. Jenom mě mrzí, že například v parcích
nebo na travnatých pásech zarůstají květiny vysokou trávou či dokonce plevelem. A tyto věci dobrý nápad kazí. Určitě by to chtělo věnovat hodně času
i údržbě těchto jinak pěkných záhonů.
Petra Válková, Prostějov

;< ( :

Silnice v Plumlovské ulici, jak ji nechali vodaři po sobě zalátanou, je hrůza
a děs! Nechápu, proč ji město bude kompletně opravovat až na podzim,
když se mohlo plynule navázat na dělníky, kteří prováděli rekonstrukci kanalizační sítě. Copak to nešlo naplánovat všechno dohromady?
Petr Šindler, Prostějov

NABÍDKA PLATÍ
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„Deváťáci“ připravili program pro mateřinku

17062970742

Za dětmi z Čechovic přišli i prostějovští policisté
PROSTĚJOV Mateřská škola v Čechovicích, která pracuje pod křídly ZŠ
a MŠ Palacká, nenechává nic náhodě
a pro své děti neustále vymýšlí různé
akce. Škola dlouhodobě pracuje na
propojení svých jednotlivých součástí tak, aby opouštějící „deváťáci“
přebrali kus zodpovědnosti v podobě přípravy oslav Dne dětí právě pro
nejmenší v mateřské školce v Čechovicích. Nejinak tomu bylo i letos. Sledovat obě strany byl přitom zážitek!
„Deváťáci“ z Palacké pod vedením
učitele Navrátila se vší odpovědností
i humorem úměrným svému věku ved-

li drobotinu ze školky v Čechovicích
v zábavných hrách a soutěžích, starali se,
aby se jim něco nestalo, nebyla jim zima,
teplo, neměli žízeň. „Naši „drobci“ na
oplátku vzhlíželi k „velikánům“ z Palacké
s obdivem, vděkem a někdy dokonce
i úctou. Samozřejmě že děti nakonec
vnímaly především odměny, které za své
výkony dostaly, smysl celé akce byl ale
hlubší a opět stoprocentně zafungoval velcí bezvadně spolupracovali s malými
k oboustranné spokojenosti. A tak to má
být! Takže děkujeme moc, deváťáci!“
Hned po návštěvě „deváťáků“ si do Čechovic pozvali zástupce prostějovské

policie, kteří v živých ukázkách seznamovali děti s prací policie, s výstrojí a výzbrojí
policistů. Dále pak policisté z odboru
služby pro zbraně a bezpečnostní materiál zajistili dětem ukázku služebního vozidla a předvedli různé druhy zbraní. Děti
si tak mohly vyzkoušet jednotlivé části
výzbroje i výstroje, prohlédly si policejní
auto, vyzkoušely si i manipulaci se zbraní.
Na závěr celé akce si prohlédly historické
vozidlo příslušníků Veřejné bezpečnosti.
9  &    ( (& $ #  #
,+  , &(
Dále dostaly od policistů i drobné dárečky,   G  C(,(
%   & 
které jim udělaly velkou radost. Děkujeme všem vstřícným policistům, kterým našim dětem velmi hravou a zábavnou doucnu navštíví zas! Pavlína Spurná,
mateřská školka Čechovice
nebylo zatěžko zprostředkovat svou práci formou, a těšíme se, že naši školku v bu-

17062810730

Krátce po sedmé hodině ranní v pátek 30. června šestnáctiletá řidička
motocyklu značky Rhon pravděpodobně z důvodu nepřiměřené rychlosti nezvládla jízdu na svém motocyklu, kdy na štěrkovém povrchu
místní komunikace v obci Šubířov
dostala smyk a s motocyklem upadla. Řidička byla následně převezena
k ošetření do nemocnice v Prostějově. Orientační dechová zkouška
u řidičky měla negativní výsledek.
Škoda na motocyklu byla vyčíslena
na zhruba pět tisíc korun.

Mladá a zraněná

Koničtí policisté šetří dva případy vloupání do rekreačních chat,
ke kterým mělo dojít od 21. do
24. června v katastru obcí Raková
u Konice a Bohuslavice. V obou případech do objektů pachatelé vnikli
za použití násilí. V tom prvním pachatel odcizil věci v hodnotě téměř
třiatřicet tisíc korun. Na dalších
sedm tisíc pak byla vyčíslena škoda
vniklá poškozením. Z chaty v Bohuslavicích pachatel odcizil věci za
osm set korun a poškozením pak
způsobil škodu vyčíslenou na devět tisíc sto korun. Policisté zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu porušování domovní
svobody, přečinu krádeže a přečinu
poškození cizí věci. V případě dopadení a prokázání viny pachatelům
těchto skutků hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

Chataři plakali

Minulé úterý 27. června doposud
neznámý pachatel vnikl do uzamčené plechové skříňky v šatně podniku ve Ptenském Dvorku. Zde odcizil z peněženky finanční hotovost ve
výši přibližně dvou tisíc euro (cca
54 tisíc korun). Ve věci bylo zahájeno trestní řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže,
za který pachateli, v případě jeho
zjištění vzhledem k výši způsobené škody, hrozí až pětiletý pobyt za
mřížemi.

Dělník přišel o eura

Během března tohoto roku došlo ke
krádeži v rodinném domě v obci na
Prostějovsku. Pachatel bez užití násilí odcizil mimo jiné šperky, hodinky, fotoaparát a finanční hotovost
sedm a půl tisíce korun. Vzniklou
škodu majitelka věcí vyčíslila na 15
500 korun. Provedeným prověřováním se policistům z obvodního
oddělení Prostějov 2 jako pachatele
skutku podařilo ustanovit sedmačtyřicetiletou ženu, která v domě
pracovala jako uklízečka. V současnosti policisté ve věci vedou zkrácené přípravné řízení. Podezřelé
ženě v případě odsouzení za přečin
krádeže hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.

Strakou byla uklízečka!
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MOSTKOVICE V týdnu, kdy děti dostávaly
vysvědčení, se krajští hygienici opět vypravili na
břeh plumlovské přehrady. Na vysvědčení vystavili nádrži velkou jedničku.
„V přehradě je nezávadná voda s nízkou
pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při
vodní rekreaci a s vyhovujícími smyslově postižitelnými
vlastnostmi,“ uvedli hygienici na svých webových
stránkách. Doufejme, že čistá voda v přehradě vydrží
přes celé léto. Podobně nadějně to vypadalo i loni,
bohužel uprostřed prázdnin se sinice začaly ve velkém
množit, koncem srpna už hygienici koupání v přehradě
nedoporučili.
(mls)
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letos slavíme jubileum...
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Martin ZAORAL
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VÝŠOVICE Předminulou sobotu
v patnáct hodin došlo na silniční komunikaci mezi Výšovicemi a Prostějovem k dopravní nehodě osobního
automobilu a motocyklu. Motorkář
ve smyku narazil do auta, jehož řidič
v tu chvíli odbočoval doleva mimo
komunikaci. Světe div se, i přes vážnost situace a tvrdý pád motorkáře
se nikomu nic nestalo!
„Devatenáctiletý řidič osobního automobilu značky Kia za obcí Výšovice
začal odbočovat vlevo na místo ležící
mimo komunikaci v době, kdy byl
již předjížděn čtyřicetiletým řidičem
na motocyklu značky Kawasaki. Ten
na vzniklou situaci reagoval prudkým brzděním, přesto se mu střetu
již nepodařilo zabránit. Motocyklista
vlivem toho dostal smyk, upadl na komunikaci a následně narazil do levého
boku odbočujícího automobilu,“ popsal hrozivě vypadající nehodu Fran-

„Umíme se bavit sami!“ dokazují už minimálně šest let v Tištíně. V rámci zdejších hodů si místní nadšenci každoročně
připraví show, která by svojí zábavností
převálcovala všechny silvestrovské programy napříč televizním spektrem. Letos vše pojali obzvláště ve velkém stylu,
neboť v rámci tradičních hodů rozeslali
pozvánky i více jak třem stovkám rodáků. „Dorazilo jich odhadem ke dvěma
stovkám,“ prozradila Večerníku starostka Alena Vágnerová, které se od řady
přítomných dostávalo uznání i sympatií
za přípravu celé akce, na níž se podílela
společně s dalšími zastupiteli.
3x foto: Martin Zaoral

Samotný program však patřil zejména místním ochotníkům, kteří předvedli ta nejlepší čísla z uplynulých
hodových let. Vše vyvrcholilo vystoupením legendárních Alexandrovců.
„Eva Formánková nás vedla jako správná
pionýrská vedoucí. Jako odměnu za náš
čas i snahu nám slíbila kokina,“ poděkoval rázné dámě ve vojenské uniformě
jeden z vystupujících, který tím bezděky
zcela vystihl ryze amatérský, ale o to více
zapálený přístup všech účinkujících.
Po pauze je na pódiu vystřídala skupina
Fleret. Právě jejich píseň „Na dědině“,
v níž se mimo jiné zpívá „Někdy se za-

tišek Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob při dopravní nehodě
ale naštěstí nedošlo. „Výše způsobené
hmotné škody na vozidlech byla předběžně vyčíslena na sto padesát tisíc
korun. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Účastníci se na místě nedokázali shodnout na míře zavinění,
která je tak v současnosti spolu s ostatními okolnostmi předmětem dalšího
šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)
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stavte, buchtou se udavte“, se stala neoficiální hymnou této akce.
Coby host se v Tištíně objevil i hejtman
Olomouckého kraje. „Na tomto hřišti to dobře znám, několikrát jsem ho
coby fotbalista i přeběhl,“ zmínil se Ladislav Okleštěk, jehož návštěvy zdejší
starostka veřejně využila pro lobbování
za příspěvek na opravu zdejší sokolovny. „Příští rok to kvůli změnám pravidel
pro přidělování dotací zřejmě nevyjde,
ale věřím, že minimálně do čtyř let
se peníze najdou,“ reagoval Okleštěk
na přímou výzvu Aleny Vágnerové.
Kromě sledování zhruba desítky vystoupení se mohli všichni přítomní
po celou sobotu vydat na vyjížďku po
Tištíně ve vláčku Tučolíno, prohlédnout si kroniky ZŠ a MŠ Tištín či vystoupit na věž kostela sv. Petra a Pavla.
O místní dominantě byla u příležitosti
letošních hodů vydána kniha. „Vznikla
na základě diplomové práce naší rodačky
Anny Jílkové,“ upozornila Vágnerová.
Nabitý sobotní program zakončila taneční zábava se skupinou Trio bene,
v neděli pak na něj navázala hodová mše
svatá, posezení při muzice Tučeňáci
a klaun Bublíno, který potěšil zejména
místní děti.
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VRCHOSLAVICE
Předminulou
sobotu 24. června krátce po půlnoci
kontrolovali policisté z obvodního
oddělení v Němčicích nad Hanou na
silnici ve Vrchoslavicích osobní automobil typu Fiat Stilo a jeho jednadvacetiletého řidiče. Jak posléze vyšlo
najevo, mladík jel autem opilý, a navíc
pod vlivem pervitinu! A ještě se chtěl
se strážci zákona prát...
„Provedenou dechovou zkouškou policisté u muže změřili hodnotu 2,32
promile alkoholu v dechu. Následně
provedený orientační test na přítomnost
jiných návykových látek byl pak pozitiv-

ní na látky amphetamin/metamphetamin. Řidič s policisty nespolupracoval
a k užití alkoholu a jiných omamných
látek se odmítl vyjádřit. Taktéž se odmítl
podrobit odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění ovlivnění zakázanými látkami. Na místě mu tak zadrželi řidičské
oprávnění a zakázali další jízdu,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Tím ale případ neskončil. Opilý i zfetovaný mladík si k policistům dovoloval víc a víc a začal se na ně dokonce
sápat... „Vzhledem k následné agresivitě

a důvodné obavě, že bude pokračovat
v trestné činnosti, byl řidič policisty zajištěn a k dalším úkonům eskortován na
obvodní oddělení v Němčicích nad Hanou. Poté byl umístěn do policejní cely,
odkud byl propuštěn po převzetí sdělení
podezření z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky po poledni téhož dne. Při
zákroku nedošlo ke zranění osob ani ke
škodě na majetku,“ zkonstatoval Kořínek
s tím, že ve věci je v současnosti vedeno
zkrácené přípravné řízení.
V případě prokázání viny a odsouzení podezřelému za uvedený přečin hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok. (mik)
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PLUMLOV Také na základě častých
podnětů zástupců samospráv obcí
Plumlov a Mostkovice i samotných
občanů dohlíží policisté z obvodního oddělení v Plumlově nad dodržováním zákazu stání v okolí plumlovské přehrady.
Tento zákaz je vyznačen dopravními značkami ´Zóna s dopravním omezením´
umístěnými na všech příjezdových komunikacích. „Obecně řečeno se platnost zákazu vztahuje na celé okolí přehrady a Podhradského rybníka v Plumlově,“ objasňuje
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Kontroly v této lokalitě jsou časté,
o čemž svědčí statistiky zjištěných přestupků. „S příchodem léta jejich počet
ještě narůstá. Například během středy
osmadvacátého června zde plumlovští policisté zjistili celkem sedmnáct přestupků.
Ve třech případech u vozidla zastihli jejich
majitele, a tak s nimi přestupek vyřešili uložením blokových pokut. Ostatních čtrnáct
zjištěných případů zadokumentovali a odevzdali k dořešení příslušnému správnímu
orgánu. Od začátku roku 2017 takto ke
správnímu orgánu odevzdali již 165 případů,“ vypočítal František Kořínek. (mik)
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TIŠTÍN Hody v Tištíně se už staly fenoménem. Letos ovšem byly
mimořádné. Nejenže po deseti letech vystoupila kapela Fleret,
pozvání přijaly i zhruba dvě stovky místních rodáků. V revuálně
pojatém programu místní ochotníci znovu ukázali, čeho všeho
jsou schopni. A že toho rozhodně není málo! Zhruba pěti stovkám diváků se díky nim mimo jiné představili uralští kozáci, sličné
pirátky, tyrolští chasníci či dokonce Marfuša a všechny její sestřenice. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

V Olomouckém kraji se letos do soutěže o Vesnici roku zapojilo patnáct obcí,
v rámci celé České republiky pak celkem 212. Zlatou stuhu získala při premiérové účasti Vápenná. Obec, která
je vstupní branou do regionu Rychleb
směrem od Jeseníku, má 1250 obyvatel. Hodnotitelskou komisi zaujala
nejen svým vzhledem, ale také třeba
spolkovým životem či zpřístupněním
turisticky zajímavých lokalit. Druhé
místo obsadil Bělotín a na třetí příčce
skončily Haňovice. Každá z obcí dostane od Olomouckého kraje prémii
v podobě sto tisíc korun.
„Rozhodování o vítězi bylo nesmírně
složité. Úroveň jednotlivých obcí se totiž v posledních letech téměř vyrovnala.
Letos soutěžily zkušené vesnice i úplní
nováčci, žádná z obcí ale přípravu
nepodcenila. Bylo úžasné sledovat tu
rozmanitost všeho, čím se obce mohou
pochlubit,“ sdělil předseda hodnotitelské komise Jiří Andrýs. „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. V minulosti klání o krajskou vesnici, kterého se region účastní už od roku
2003, malinko upadalo, v posledních
letech ale zájem znovu nabral na síle,“
vysvětlil Jan Zahradníček, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje.

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělci získaly
v soutěži Vesnice roku Olomouckého
kraje Vrbátky. Ocenění se dočkaly
i Němčice nad Hanou, komisi zaujala činnost místní knihovny. Třetím
úspěšným do party za Prostějovsko
byly Čehovice, které získaly ocenění
za péči o krajinu a veřejné prostranství.

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí putuje společně s příslibem dotace od ministerstva pro místní rozvoj do
Libiny. Oranžovou stuhu za spolupráci
obce se zemědělským subjektem získaly Vrbátky. Dub nad Moravou se raduje
z Bílé stuhy za činnost mládeže a Modrou stuhou za společenský život byl
oceněn Rapotín. Olomoucký kraj pak
ocenil ještě obec Němčice nad Hanou
za moderní knihovnické a informační
služby, Radvanice za místní spolkový život, Svésedlice za vytváření harmonické
atmosféry pro všechny generace a Grymov za vytváření podmínek pro venkovský komunitní život. Všechny tyto obce
dostanou od hejtmanství po padesáti
tisících korunách.
Mimořádné ocenění hodnotitelské
komise získali v Příkazích (za obnovu
historické zástavby obce), Čehovicích
(za péči o krajinu a veřejná prostranství) a Přáslavicích (za vytváření pod-

mínek pro spolkový a společenský život). Zlatou cihlu v Programu obnovy
venkova si odnesli: za obnovu kaple
sv. Jiří Hlásnice, za rekonstrukci historického jádra obce Bělotín a za opravu
hřbitova Rapotín.
Ve Vrbátkách si dlouhodobě pochvalují
činnost zdejší kulturní komise. Loni si
obec ze stejné soutěže odnesla ocenění
za místní spolkový život, letos za spolupráci se zemědělci. „Spočívá mimo jiné
ve společných úpravách cest, pořádání
akcí a zvelebování obce,“ objasnil starosta Vrbátek Pavel Novotný s tím, že obec
zároveň se stuhou získala příslib dotací
z Ministerstva pro místní rozvoj.
V Němčicích nad Hanou uspěli již před
dvěma roky, kdy si městečko odneslo
cenu za mimořádnou podporu sportu
a kultury. „Získané peníze půjdou na
fungování knihovny, se kterou se pokusíme uspět i v celostátní soutěži,“ prozradila Večerníku starostka Ivana Dvořáková.
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Hodnotitelská komise navštívila každou z patnácti přihlášených obcí v době
od 13. do 16. června. Vesnice měly dvě
hodiny na to, aby se prezentovaly tak, jak
to vyžadují pravidla soutěže. Slavnostní
předání všech udělených ocenění proběhne ve vítězné obci Vápenná v pátek
28. července 2017.

Vůbec poprvé se podobné soutěže
zúčastnily Čehovice, které jsou hrdé
zejména na opravu obce a zdejší zeleň.
„S výsledkem jsem spokojený, navíc
jsme poznali, jak to v takové soutěži
chodí. Myslím, že komise vše hodnotila
objektivně. Jedná se o férovou soutěž,“
shrnul své pocity z premiérového účinkování v klání o Vesnici roku starosta
Čehovic Milan Smékal. On sám by se
do něj v budoucnu opět rád zapojil. „Záležet však bude na rozhodnutí celého zastupitelstva, s přípravou je totiž relativně
dost práce,“ uzavřel Smékal.

Foto: www.olomouckykraj.cz

Nemčice nad Hanou zaujaly knihovnou, Čehovice zase zelení

VESNICE ROKU: Vrbátky získaly 

  # , .  & *" 
Foto: Martin Zaoral

RUNÁŘOV Na odlehlém místě
u Runářova našel začátkem uplynulého týdne mladý muž kulovnici. Zatím není známo, jak je puška
stará, zda pochází ze druhé světové
války či pozdější doby. Zbraň nyní
zkoumají policisté.
„V pondělí šestadvacátého června po
sedmnácté hodině oznámil šestadvacetiletý muž na linku 158 nález dlouhé
kulové zbraně u obce Runářov. Policisté
po příjezdu na místo zjistili, že se jedná
o celopažbenou dlouhou kulovou zbraň
zabalenou v papírovém obalu a na místě zbraň převzali, aby ji zajistili pro další
odborné zkoumání,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
(mik)

Němčice nad Hanou (mls) - Místo bývalého cukrovaru v Němčicích
nad Hanou už je řadu let pouze holá
pláň. Vedení města si přesto vzpomnělo na jeho někdejšího zakladatele Jana Rozkošného. Za bezmála
dvě stě tisíc korun mu chtělo nechat
vyrobit bronzovou bustu. Peníze se
však nakonec v rozpočtu nenašly. Její
zhotovení se tak odkládá. „Busta by
v budoucnu měla být umístěna
v parku, v místech bývalého cukrovaru. Třeba k tomu dojde už příští rok,“
řekla nám starostka Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková.

?  
   

Konice (mls) - Akce Legendy se vrací
v zámeckém parku v Konici přinesla
nejen pořádnou nálož rockové muziky,
došlo však i k napadení zaměstnance
města. Proto se místní radnice rozhodla při pořádání podobných příležitostí
pořadateli spolu s parkem a zázemím
předat i veřejné toalety bez obsluhy. Za
jejich provoz a úklid bude nově odpovídat nájemník.

=  >  
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Plumlov (mls) - Jak už Večerník informoval, v současnosti probíhá rekonstrukce výpusti Podhradského rybníka.
Podle prvotních zpráv mělo dojít k uzavření hlavní přístupové cesty, která vede
po mostě přes rybník do kempu Žralok.
„Nesouhlasili jsme s jeho uzavřením
v průběhu turistické sezóny,“ vysvětlil
starosta Plumlova Adolf Sušeň. Uzavírka tak bude probíhat až od 11. září do
30. listopadu letošního roku.

Cesta do kempu se
-    -
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V městysi jsou skvělá parta a nestydí se to ukázat
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letos slavíme jubileum...

rozhovor Večerníku
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„JSEM TAK TROCHU BLÁZEN, JAK SE U UMĚLCE OČEKÁVÁ“
Patrik Ozzy Zatloukal je členem více skupin, kapela Band-A však končí

v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Natálie
MORÁVKOVÁ

17062710728

ƔƔ Hodně lidí vás zná, ale
přesto, můžete se prosím trochu
představit...
„Spousta lidí mě už vnímá jako
´Ozzyho´, což je přezdívka, která
se se mnou táhne už od základní
školy. Je mi třiadvacet let a přestože stále bydlím v Prostějově, už
tady moc času netrávím.“
ƔƔ Co byste o sobě řekl, jaký jste
typ člověka?
„Jsem tak trochu blázen, jak se
u umělce očekává. (úsměv) Ambiciózní, trpělivý, i když jen do jisté
míry, někdy totiž dřív jednám, než
přemýšlím.“
ƔƔ Jste všestranně založený hudebník. Co nebo kdo vás k hudbě přivedl?
„Byla to především moje rodina.
Vzhledem k tomu, že část z nich
jsou hudebníci, a navíc už odmalička jsem byl naprosto neschopný
na jakékoliv sporty, tak bylo jasné,
že mě povedou k muzice.“
ƔƔ V kolika letech jste se tomu
začal věnovat?
„Vše začalo, když mě prarodiče přihlásili v šesti letech do houslí k učitelce Hanuščákové. V pubertě se přidala kytara a k tomu logicky i zpěv.“
ƔƔ Zpěv, kytara, housle - co vás
baví nejvíce?
„Je to takové proměnlivé téma.
Dlouhou dobu to byly housle, pak
kytara, pak různé další nástroje
a teď se nejvíce věnuji zpěvu.“
ƔƔ Zmínil jste různé další nástroje, jaké?
„Mandolína a ukulele.“
ƔƔ Zpíváte s několika skupinami, znamená to, že se stále hledáte?

„Dalo by se to tak říct... (úsměv)
Momentálně nemám žádnou
stálou kapelu, ale hostuji v Proměnách, v Hejkalovi, což je olomoucká učitelská kapela z gymnázia Hejčín. Samozřejmě vystupuji
i s dlouholetými kamarády na různých soukromých akcích, večírcích a vlastně skoro všude, kam
si nás pozvou. A ještě pár koncertů nás čeká s autorskou kapelou
Band-A. Co přinese budoucnost,
to všichni uvidíme...“
ƔƔ Pár koncertů - znamená to,
že pak už s kapelou Band-A vystupovat nebudete?
„Band-A má před sebou posledních pár koncertů a pak již končí.
Z mnoha důvodů, o kterých se teď
nechci zmiňovat“
ƔƔ A co Proměny, jak dlouho
s nimi spolupracujete? Čí to byl
nápad?
„S Proměnami spolupracuji už
pár let, tuším od roku 2015. Do
Proměn mě přivedly Lenka
a Pája Copkovy, kterým
jsem za to velice vděčný. Spolupráce se

sborem je naprosto skvělá, protože jsou to nejen skvělé hlasy, ale
naprosto úžasní lidé, se kterými
je radost spolupracovat. Navíc si
v Proměnách díky Lence
Dohnalové, která nyní
sbor vede, můžu zazpívat skladby, ke kterým
bych se jinak pravděpodobně nedostal,
a vždy jsou to skladby, které otestují, co
ještě zvládnu, což
vede ke značnému
pokroku v mých
hlasových schopnostech.“

ƔƔ Máte nějaké další koníčky?
„Koníčků mám poměrně dost, jen
většinou ustupují do ústraní kvůli
škole a hudbě, kterým se věnuji

mému studiu konzumace vína.“
ƔƔ Fanynek máte zajisté hodně,
mohlo by je zajímat, zda jste zadaný či volný?

naprosto nepopsatelně krásnej pocit i největší odměna, když člověk
stojí na pódiu a vidí své rodiče, jak
se jim v očích zračí pýcha.“

Za inspiraci při psaní vlastních skladeb
nejvíce vděčím bývalým přítelkyním,
svým přátelům a samozřejmě současné
slečně, ve které mám neuvěřitelnou podporu.
nejvíc. Ale velice mě baví lezectví, orientační běh a vůbec
většina sportů. Dalším
velkým koníčkem je díky

„Fanynky musím zklamat, už více
než rok mám krásný vztah se svojí
přítelkyní Kačkou.“ (úsměv)
ƔƔ Snad na každé akci, kde vystupujete, vidíme i vaše rodiče.
Jaké to je mít takovou podporu?
„Je pravda, že nechybí téměř na
žádné akci. Nedělá jim problém jet
třeba do Ostravy, jen aby mě viděli
zase stát na pódiu. Není nic lepšího, než když má člověk takovou
podporu od rodičů a celé rodiny.
A není to jen o navštěvování

akcí, ale i ta neuvěřitelná trpělivost,
když doma cvičím
a oni skoro neslyší televizi. (smích) Lepší
rodiče bych si ani nevymyslel. Velice jim
za takovou podporu
děkuji a vážím si jí.“
ƔƔ Je vidět, že jsou
na vás rodiče patřičně hrdí. Jak to
vnímáte?
„Jsem za to rád. Je to

ƔƔ Komu by patřilo poděkování
za vaši hudební dráhu?
„Největší právě celé mojí rodině,
která mě k hudbě vedla odmalička
a měla tu trpělivost než se ze skřeků a divných pazvuků stalo něco
poslouchatelného. Velké díky patří
Jiřímu Krčovi, který mi dal jisté základy, dále Lence Dohnalové, která mě posouvá stále dál ve zpěvu,
a taky všem, co se mnou nějakým
způsobem spolupracovali.“
ƔƔ Máte nějaký svůj hudební
vzor?
„Vyloženě ne. Poslouchám spousty umělců a každý ve mně něco
zanechá.“
ƔƔ Kdo vás tedy na hudební
scéně nejvíce obohatil?
„Pravděpodobně spolupráce s Proměnami, ta mě
posunula hodně dál. Za inspiraci při psaní vlastních skladeb nejvíce vděčím bývalým
přítelkyním, svým přátelům
a samozřejmě současné slečně, ve které mám neuvěřitelnou podporu.“
ƔƔ Získal jste již nějaké
ocenění?
„Žádné bohužel nemám.
Zatím...“ (úsměv)
ƔƔ Je něco, co vám
u hudby vadí či to přímo
nesnášíte?
„Není nic, co by mi vadilo,
každý styl hudby má nějaké
svoje kouzlo.“

vizitka
PATRIK ZATLOUKAL

!   

✓ narodil se 7. června 1994 v Prostějově
✓ studuje vinařství a vinohradnictví na
zahradnické fakultě v Lednici, spadající pod
Mendelovu univerzitu v Brně
✓ známý prostějovský zpěvák a kytarista
✓ navštěvoval ZUŠ V. Ambrose Prostějov (housle)
✓ člen pěveckého souboru Proměny a kapely Band-A
zajímavost: má několik vlastních skladeb, které si můžete pustit na kanálu
YouTube.

17042810464

PROSTĚJOV Patrika Ozzyho
Zatloukala zná nejen v Prostějově už hodně lidí. Jde o stále
více oblívbenou tvář regionální
hudební scény, který se doposud nejvíce proslavil v kapele
Band-A. S touto skupinou tvořil
vlastní skladby, navíc mají i rozpracované „cédéčko“. Už nyní
můžete na internetovém kanálu
YouTube vidět singl ´Podzim´.
V minulosti Ozzy hrával s kapelou Notion Deep, jednorázově
i s několika dalšími. Aktuálně jej
měli možnost vidět Prostějované minulé úterý při dalším dílu
seriálu Prostějovské léto v rámci
akce „Poprockové Proměny“.
Ještě předtím ale stihl Večerníku
odpovědět na pár otázek...

letos slavíme jubileum...
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PROSTĚJOV SE POMALU STÁVÁ KVĚTINOVÝM MĚSTEM
„Každou kytku jsem si u kolegů doslova vybrečela,“
vzpomíná náměstkyně primátorky Ivana Hemerková
PROSTĚJOV Od roku 2013 zaplavují celé město květiny. Do
té doby hrály ulice i zapadlá zákoutí pouze šedivými odstíny,
lidé v nich byli zvyklí na veřejnou zeleň jen v podobě stromů
či trávníků. Právě před oněmi čtyřmi lety ovšem na radnici přišla náměstkyně primátorky Ivana Hemerková s neobyčejným
nápadem. Přestože výsadbě růží, tulipánů, narcisek, krokusů či
dokonce skalniček nebyli konšelé, a to hlavně muži, zprvu příliš
nakloněni, voňavý projekt dnes nese ovoce. „Každou vysazenou
kytičku jsem si doslova vybrečela. Někteří z mých kolegů této
výzdobě nakloněni vůbec nebyli...,“ vzpomíná na ranné začátky
Ivana Hemerková (PéVéčko). A vyplakala si je úspěšně, dnes už se
Prostějov honosí přídomkem květinové město!
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Od roku 2013 vznikají v Prostějově
rozkvetlé záhony, středové ostrůvky
rondelů a další místa, na kterých nejenom místní obyvatelé mohou obdivovat krásu květin. „Před několika lety
jsem navštívila celosvětovou výstavu
zeleně v Hamburku. A právě tady jsem
sledovala nejrůznější ukázky toho, jak
je možné zajímavě a moderně osadit
ulice města či jejich náměstí. Tady jsem
tedy získala prvotní informace a také
nápady, které jsem hodlala aplikovat
na prostějovské poměry,“ vzpomíná
na zrod myšlenky Ivana Hemerková.
První výsadba v Prostějově, která

byla zcela jiná než ta tradiční, vznikla v Rejskově ulici. „Šlo o vyšlechtěné
květiny, které mezi chodníkem se silnicí nyní vytváří jakýsi plastický a barevně velmi vyvážený koberec. Podobně
vznikaly i jiné květinové lokality, které
jsem si v radě města prosadila. Mým
záměrem byly květinové záhony, které
by byly nejenom krásné, ale i nenáročné na údržbu. V tomto duchu jsme se
pustili i do zkrášlení okružních křižovatek, které do té doby působily fádně a neesteticky. A dlouhá léta mi tak
doslova lezly na nervy. Hlavně poté, co
jsem v zahraničí viděla nádherné rondely osázené stromy, keři a také květinami. První kruhová křižovatka, do
které jsme se v Prostějově pustili, byla
v Brněnské ulici. Přitom nešlo o nic náročného, do středového ostrůvku jsme
zasadili strom a okolo něj spoustu trvalých květin. Podobně jsme postupovali i na ostatních prostějovských rondelech, které dnes konečně vypadají

mnohem zajímavěji,“ objasňuje svůj
počin náměstkyně primátorky.
Hlavně během posledních dvou let
si každý z nás všímá čím dál tím více
míst v Prostějově, kde se objevují záhony tulipánů, narcisek či krokusů.
„To byl další můj nápad a krok, kterým
jsem chtěla zkrášlit město. Posloužila k tomu místa vhodná právě pro
výsadbu cibulovitých květin. Zaujala mě nabídka specializované firmy,
která u svého sortimentu garantovala
bohaté květenství bez ohledu na to,
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Kavárna za šest tisíc
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do jaké půdy jsou tyto květiny sázeny.
Na zkoušku jsme nejdříve osadili pár
vybraných lokalit, vybrali jsme si travnatá místa vedle silnic na Újezdě či
v parcích, hlavně v Kolářových a Smetanových sadech. Tady se tulipány, krokusy či narcisy osvědčily, tudíž jsme ve
výsadbě pokračovali dál. A dnes vidíme záhony v Brněnské, u kostela Milosrdných bratří, ale i ve vnitrobloku
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sídliště Hloučela. Tady jsem s napětím
čekala, jak se k záhonům budou lidé
chovat. A byla jsem velmi mile překvapena, obyvatelé sídliště si záhonů váží
a vesměs o ně sami pečují,“ říká Večerníku Ivana Hemerková.
V letošním roce se projektu květinové výsadby dala už jasná zelená a tak
se v rozpočtu magistrátu objevuji
statisícové částky na pořízení no-
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vých sazenic nejrůznějších květin.
Hitem poslední doby jsou i tři kusy
květinových věží přímo před radnicí na náměstí T. G. Masaryka, připravují se květinové závěsné truhlíky na
sloupy veřejného osvětlení, vzniknou
další květinové záhony na náměstích
i v různých ulicích Prostějova. „Za letničky letos město vydá částku 937 tisíc
korun,“ prozrazuje náměstkyně.

„Nespokojenost mezi členy je,“ připustil předseda dopravní komise Petr Kousal
➢

ze strany 3

PROSTĚJOV Nedávno Večerník informoval o schůzce vedoucích představitelů
prostějovského magistrátu s náměstkem
hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu. Zástupci města předali Janu Zahradníčkovi seznam prioritních dopravních
investic, které Prostějov požaduje po Olomouckém kraji v nejbližších letech. Jenže...

Michal KADLEC

„Tento seznam ale nebyl předložen ani projednán na naší komisi. Navíc jsme neobdrželi žádné oficiální stanovisko kraje k tomuto seznamu a požadavkům Prostějova.
Olomoucký kraj tak využívá laxnosti prostějovských radních a své dopravní investice

bohužel směřuje do jiných okresů a měst,“
postěžoval si Večerníku jeden ze členů dopravní komise města Prostějova, který si
v tuto chvíli nepřál být jmenován.
Podle jiného člena komise primátorka
Prostějova Alena Rašková odsouvá rok od
roku tyto problémy do ústraní. „Když byl
náměstkem hejtmana pro dopravu pan
Mačák, bil se za Prostějov a ročně se zde
investovaly desítky milionů korun do dopravní infrastruktury. Co ale kraj pro nás
udělal za poslední dva roky? Skoro nic,“
nebral si servítky.
Je pravda, že dodnes není znám termín zahájení již dříve naplánovaných rekonstrukcí
silnic ve Vrahovické, Wolkerově či Brněnské
ulici, nikdo kompetentní se už dlouho nevyjádřil k tolikrát odkládané výstavbě dvou
rondelů na Poděbradově náměstí. A takto by-

chom mohli jmenovat další a další dopravní
investice, které jsou neustále odkládány. „Pokud vedení města nepřestane problémy odkládat a dopravní komisi ignorovat, většina
jejích členů je připravena rezignovat na svůj
post,“ šokoval Večerník další významný člen
dopravní komise.
O oficiální vyjádření jsme tak požádali
předsedu dopravní komise Petra Kousala. Ten potvrdil, že na pondělí 3. července
svolal mimořádné zasedání. „Sejde se proto, aby pro vedení města potvrdila priority
v oblasti investiční výstavby v Prostějově ve
spolupráci s Olomouckým krajem na nejbližší období, a sice na rok 2018. Chceme, aby
při jednání o rozpočtu kraje na příští rok se
s investicemi v Prostějově počítalo, jejich důležitost se v předstihu komunikovala a zdůvodňovala,“ uvedl k vážné situaci Kousal.

„Nechci nikoho obviňovat, ale v roce 2016
ani v roce 2017 se žádná podstatná investice
nekonala, tak jak to bylo v letech předchozích, kdy se každý rok nějaká významná investice realizovala. Možná je to i tím, že nyní
nemáme přímé zastoupení v oblasti dopravních investic ve vedení Olomouckého kraje,
jak tomu bylo dříve v osobě Aloise Mačáka,“
myslí si Petr Kousal.
A jak je to s avizovanou rezignací některých členů? „Nikdo zatím nic takového oficiálně neavizoval, ale určitá nespokojenost
s tím, že vedení města nereaguje na naše
doporučení, určitě je. Ať už je to například
z důvodu právě společných investic s Olomouckým krajem, či zprůjezdnění objízdné
komunikace v Okružní ulici pro nákladní
vozidla,“ připustil neklid v řadách svých členů předseda dopravní komise města.

Prostějov (mik) - Vyhlášený záměr
města na pronájem nově zřízené kavárny a městské galerie v prostějovském
zámku má svého vítěze. „Domovní
správu oslovilo asi šest zájemců, kteří se
byli na rekonstruované prostory podívat. Do konkurzu se však nakonec přihlásil pouze jediný, kterému jsme novou kavárnu a galerii pronajali. Nabídl
měsíční nájemné šest tisíc korun společně s inflační doložkou. Podmínkou
vyhlášeného záměru bylo provozování
kavárny, městské galerie a vinného
sklípku,“ uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova. Samotný provozovatel zveřejněn ještě nebyl, na kávičku do
zámku ale budeme moci zajít zřejmě
už v průběhu letních prázdnin.

Chodníky na pøání
Prostějov (red) - Vyšlapané cestičky
na sídlišti Hloučela v Prostějově, kterými si obyvatelé krátí cestu, město
zachová. Pouze je upraví tak, aby lidé
nechodili po blátivém povrchu. Rozhodnutím zastupitelstva se už koncem
minulého roku do rozpočtu dostala
investiční akce, kterou vyvolalo přání
tamních obyvatel. V ulicích Kpt. Jaroše
a Jana Zrzavého budou vybudovány
nové mlatové chodníčky. „Na základě položkového rozpočtu je cena na
realizaci díla odhadována ve výši 360
tisíc korun,“ uvedl první náměstek primátorky Statutárního města Prostějov
Zdeněk Fišer (ČSSD) a doplnil, že
práce by měly začít ještě v tomto roce.

Podlaha za miliony
Prostějov (red) - Na konci roku 2016
zastupitelé odsouhlasili zařadit do rozpočtu na tento rok opravu tělocvičny
Reálného gymnázia a Základní školy
města Prostějova. „V rámci této akce se
bude odstraňovat stávající nevyhovující
podlaha, která bude nahrazena umělým
povrchem včetně podkladního roštu.
Souběžně s její výměnou nahradíme
i původní obložení stěn tělocvičny,“ nastínil kroky první náměstek prostějovské
primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD) s tím,
že práce na obnově tělocvičny by měly
být zahájeny na začátku července. Hotovo by pak mělo být na konci prázdnin
tak, aby nebyl stavebně ohrožen provoz
tělocvičny po zahájení nového školního
roku. Tato investice si vyžádá náklady za
více než tři a půl milionu korun.

Na Prostějov už nesjeli... Myslivecká střelnice u Hloučely
PROSTĚJOV Plné čtyři hodiny
nemohli řidiči minulý čtvrtek večer sjet z dálnice směrem do centra Prostějova. Na vině je řidič kamionu, který na dálnici po vlastní
chybě a ve značné rychlosti havaroval. Přívěs náklaďáku položil na
silnici tak „šikovně“, že sjezd z dálnice zcela zablokoval.
„Ve čtvrtek devětadvacátého června krátce po dvacáté hodině došlo
na dálničním sjezdu ve směru Prostějov-centrum k havárii přívěsu
nákladního automobilu. Devětatřicetiletý řidič s nákladním automobilem značky Mercedes Benz při jízdě
od Vyškova nepřizpůsobil rychlost
jízdy podmínkám. Z toho důvodu
v pravotočivé zatáčce došlo k převrácení přívěsu na levý bok a zablokování celého sjezdu. Při převrácení
přívěsu byly poškozeny živičný povrch komunikace a svodidla,“ popsal
havárii František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Ke zranění osob nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 330 000

jednou týdně ZAVŘE CESTU

PROSTĚJOV Nedlouho po skončení druhé světové války byla v lesoparku Hloučela zřízena myslivecká
střelnice. Nyní se tu obvykle střílí
jednou týdně po dobu asi čtyř hodin. Po tento časový úsek musí být
uzavřena i blízká polní cesta. A to se
některým lidem z Prostějova nelíbí.

Martin ZAORAL
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korun. Ovlivnění řidiče alkoholem či jinými návykovými látkami
policisté na místě vyloučili provedenými testy. „Jeho přestupek pak
vyřešili uložením blokové pokuty
ve výši dvou tisíc korun. Odstraňo-

vání následků havárie, tedy přeložení
nákladu do náhradního vozu a úklid
komunikace, bylo ukončeno krátce
po půlnoci. Do té doby byl sjezd pro
dopravu uzavřen,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)

Někteří občané by uvítali informace
o tom, kdy budou střelby na střelnici probíhat. „Nejednou jsem jela polní cestou
kolem střelnice na kole nebo šla na procházku se psem a nemohla jsem projít
dál, protože byly střelby. A takových nás
bylo více. Polní cesta podle mého nepatří střelnici, tak jakým právem je zavřená?
Hluk je to nesnesitelný a je slyšet i na sídlišti Hloučela,“ napsala do redakce Večerníku Alena R. z Prostějova.
Podle prostějovského magistrátu
jsou však střelnice i dopadová plocha
u Hloučely majetkem Českomoravské
myslivecké jednoty Prostějov. Jak jsme
zjistili, na střelnici se střílí od dubna
do října a to obvykle jednou týdně od
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15:00 do 19:00 hodin. Dříve to bylo
pravidelně v úterý, nyní se termín střeleb volí dle možností zúčastněných.
Čtyřikrát do roka se tu konají celodenní nedělní závody, jimž předchází
odpolední páteční trénink. O všech
střelbách myslivecký spolek s předstihem informuje na svých internetových
stránkách www.myslivost.cz/oms/
prostějov.
Na těchto stránkách se dá dohledat
i kontakt na zodpovědnou osobu.
„Kdokoliv bude chtít, aby mu informace o střelbách byly s předstihem
zasílány SMS zprávou, může se o ně
přihlásit na mém telefonním čísle,“

vzkazuje správce střelnice Břetislav
Doleček, díky němuž byl pravidelný
provoz na střelnici před dvěma roky
obnoven. „Provozní řád střelnice nám
ukládá během střeleb uzavřít i přilehlou cestu. Je to třeba kvůli bezpečnosti
lidí,“ vyjádřil se správce střelnice, který
jedním dechem požádal veřejnost
o pochopení. „Pro nás myslivce je střelnice jedinou možností, jak se správně
naučit manipulovat se zbraní,“ dodal
Doleček, který zvažuje i možnost
uspořádat na střelnici den pro veřejnost. „Narážím však bohužel na nedostatek času. Snad se nám to o těchto
prázdninách podaří,“ uzavřel.
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Přebytek volna bude tak trošku nahánět strach, najednou Prostějované nebudou vědět, co dělat a kde si najít zábavu. Rozpálené ulice k procházkám lákat
nebudou, takže ještě před odjezdem na dovolenou si najděte práci doma.
BERANI – 21.3. až 20.4. Co si
doma upečete, to si také doma snězte! Sice budete mít snahu přenášet
domácí problémy na pracoviště,
ovšem nikdo z kolegů vás poslouchat nebude. O víkendu se těšte na
návštěvu tchýně.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Své názory
říkáte až moc nahlas, a také na místech, kde se to příliš nehodí. Nyní
použijete poměrně silných slov
před vlivnou osobou, která vás umí
potopit. A jestli se nebudete krotit,
tak to udělá!
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Nemyslete si, že jste snědli veškerou
moudrost světa! Jste sice hodně inteligentní, ovšem při řešení těžkých
úkolů děláte velké chyby. Bohužel
značného přehmatu se dopustíte
i nyní v práci.
RACI – 22.6. až 22.7. Nedávno
vás jeden člověk porazil ve vámi oblíbeném sportu, takže logicky máte
nárok na odvetu. K ní dojde tento
týden. Vyhecovaný souboj však nemusí skončit dobře, emoce budou
na obou stranách silnější.

LVI – 22.7. až 22.8. Menší spor
s nadřízeným nebude na škodu, konečně aspoň vyjdete ze svého stínu
a dáte najevo, že umíte daleko víc
a jste podceňováni. Nebojte se říct
svůj názor, okamžitě pak dostanete
svůj prostor.
PANNY – 23.8. až 22.9. O víkendu musíte nutně navštívit své
rodiče, které poslední dobou zanedbáváte. Musíte s nimi probrat důležitou záležitost ohledně majetku.
Čím dřív si o tom promluvíte, tím
dřív bude klid.
VÁHY – 23.9. až 23.10. S vámi
je těžké vyjít po dobrém. Opět se
pohádáte s většinou svých kolegů
a u rodinného krbu rovněž nebudete mít na růžích ustláno. Co kdybyste odhodili svoji ješitnost a dali na
názory druhých?
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Peněz
se tento týden nedopočítáte, pořád
vám na něco budou chybět. Nezbývá nic jiného, než si konečně
říct o vyšší plat, změnit zaměstnání
nebo si najít brigádu. S vaším elánem máte bezbřehé možnosti.

STŘELCI – 23.11. až 21.12.
Partner se snaží splnit vše, co vám
na očích vidí. Měli byste si ho začít
víc vážit a nechovat se k němu jako
k onuci. Tento týden může jeho pohár trpělivosti přetéct, buďte na to
určitě připraveni.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až
20.1. Bude vám učiněna velmi zajímavá nabídka na změnu zaměstnání. Což o to, za lepšími podmínkami
byste byli ochotni se i přestěhovat.
Ale pozor, v rodině kvůli tomu mohou nastat velké rozepře.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Svojí
prostořekostí si zaděláváte na malér.
Během tohoto týdne se setkáte s několika důležitými lidmi, se kterými
musíte jednat v rukavičkách. Drsný
slovník proto nechejte doma a chovejte se slušně.
RYBY – 21.2. až 20.3. Blízký přítel
se na vás obrátí se žádostí o půjčku.
Nepůjde o velké peníze, takže byste
mu mohli vyhovět. Ovšem zjistěte
si přesně, na co dotyčný potřebuje
finanční prostředky. Ať nepodpoříte něco nekalého!

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 
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Úředníci mají smůlu,
skútry nedostanou...
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PROSTĚJOV Úředníci prostějovského magistrátu se radovali
z vyhlídky, že by několik měsíců
mohli při pochůzkách městem
používat elektrické skútry. Dva
stroje tohoto typu hodlala městu
zapůjčit společnost E.ON. Radní
ale tuto zápůjčku odmítli, takže

Kdo z nás by někdy nedostal chuť na kvalitní čokoládu? Pro tabulku od Figara si zajděte do Billy, tam je nejlevnější. Pro Milku zase spěchejte do Tesca a stogramovou Orion čokoládu seženete opět v Bille. A pozor, oblíbenou Studentskou pečeť mají v akci
v Kauflandu, koupíte ji zde za poloviční cenu oproti jiným supermarketům. Tesco se
zase může pochlubit nejlevnější Lindt Excellence. Naprosto stejnou cenu pak supermarkety nabízejí v případě Kinder Chocolate.
Přejeme vám dobrou chuť!
Průzkum proveden 28. června


  
       
OD 3. DO 9. 7. 2017
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Pozorujeme skvrny, protuberance, filamenty a další zajímavé útvary ve sluneční fotosféře i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 hodin. Oblohu po setmění
zdobí Měsíc, na kterém lze spatřit krátery, horské hřbety i údolí, měsíční moře a další povrchové útvary. Dále si
prohlédneme pána prstenců – planetu Saturn i objekty vzdáleného vesmíru, jako jsou dvojhvězdy, hvězdokupy,
či planetární mlhovinu. Vstupné 20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „MARTIN A HVĚZDA“. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

úředníkům nezbyde než chodit
pěšky či jezdit na kole...
„V rámci projektu Smart City už v
současnosti asi patnáct městských
úřadů využívá elektrické skútry
místo služebních vozidel. Jezdí na
nich úředníci, kterým se tak výrazně krátí čas při služebních jedná-

PROSTĚJOV Předminulou neděli večer bylo na hlavním nádraží
v Prostějově až příliš živo. Žena
ve středním věku se rozhodla
skončit se životem tím nejhorším
možným způsobem... Tragédii
zabránil pohotový výpravčí a sebevraždu naštěstí opilé dámě rozmluvili policisté, kteří ji vzápětí
odvezli na záchytku.
„V neděli pětadvacátého června po
dvaadvacáté hodině jsme obdrželi
oznámení o pohybu ženy u kolejí ve

Vrahovické ulici. Na udané místo
okamžitě vyjela naše hlídka, která na
místě zjistila devětatřicetiletou ženu,
zjevně pod vlivem alkoholu. Provedenou dechovou zkouškou změřili
hodnotu 2,65 promile alkoholu v dechu. Během probíhajícího šetření
žena mluvila i o sebevraždě,“ potvrdil
zlý úmysl František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
Strážcům zákona se podařilo ženu
dostat z kolejí. „Na místo byl přivolán lékař záchranné služby, který
neshledal žádné zranění. Po vyšetření tak policistům povolil její převoz

do protialkoholní záchytné stanice
v Olomouci. Provoz na trati omezen
nebyl,“ konstatoval mluvčí prostějovské policie.
Záhadou zůstává, kde se opilá žena
na nebezpečném místě v kolejišti
těsně před hlavním nádražím vzala?
„Od nás rozhodně nešla, my máme
v neděli zavřeno,“ pronesla žena
z večerky hned vedle železničního
přejezdu.
V každém případě tuto dámu, kterou policisté zachránili od sebevraždy, bude stát převoz na záchytku
i jednodenní pobyt v tomto zařízení
přes čtyři tisíce korun...
(mik)

„Červené barety se potulovaly“ po Prostějovsku
Bývalé výsadkáře přijeli posílit i kamarádi z Polska
HAMRY Poslední červnová sobota
je již tradičně věnována bývalým,
ale i současným výsadkářům a všem
příznivcům chtějícím vzdát hold
příslušníkům Vojenského útvaru 8280, kteří za dobu své služby
prošli náročnou službou u tohoto
elitního útvaru. Právě v sobotu 24.
června se sešli na vojenském cvičišti
v Hamrech pochodníci, kteří se přihlásili na pochod s názvem Po stopách 22. výsadkové brigády.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Dobromilice
Skalka: Ulice s novostavbami (před příjezdem do Plumlova)
Dne: 17. 7. 2017 od 7:30 do u areálu ZD.
ohraničené č. 121, 9, 8, 289, 458, 7,
15:30 hodin. Vypnutá oblast: Obec: Prostějov - Čechovice
114, 74, 237, 185, 206, 16, 11.
oboustranně ulice od č.57a Dne: 20. 7. 2017 od 7:30 do 15:30 Obec: Prostějov - Čechovice
a 82 po konec obce s č. 205 hodin. Vypnutá oblast: část obce Dne: 21. 7. 2017 od 7:30 do 10:30
288. Oboustranně ul. od č. 171 Čechovice s ulicemi Čechovická, hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
a 271 po č. 193 a 279. Ulice od farmy po č. 128 a č. 73, celé ul. Sadová, Na Výsluní, Krásná, Sporod č. 159 a 166 po č. 135, 136 Ječná a Ovesná, dále celé ulice: tovní č. 9, 48-80, Příční č. 4, 17,
(vč. ul. s č. 227).
Stroupežnického, E. Krásnohor- Květná č.3-21.
Obec: Dobromilice
ské, G. Preissové, R. Těsnohlídka, Obec: Buková
Dne: 18. 7. 2017 od 7:30 do Na Brachlavě, garáž na ul. K ryb- Dne: 28. 7. 2017 od 7:30 do 16:30
15:30 hodin. Vypnutá oblast: níku + OM za rybníkem, Duhová, hodin. Vypnutá oblast: část obce
oboustranně ulice od č. 278 Trnková, Esperantská, Hyacintová, Buková: Ulice od čísla 132 po
a 180 po č. 336 a 307 (nákupní Tulipánová, J.B. Foerstra č. 31 - 41. konec obce s č. 113 včetně č. 30
středisko).
Obec: Prostějov - Čechovice
a 119, ulice od č. 107 po č. 98.
Obec: Skalka
Dne: 21. 7. 2017 od 7:30 do 16:00 Dále jednostranně ulička od čísla
Dne: 19. 7. 2017 od 7:30 do hodin. Vypnutá oblast: chaty 141 po č.150 a č. 127.
15:00 hodin. Vypnutá oblast: nad Plumlovskou přehradou
E.ON Česká republika, s.r.o.

ních mimo úřad. Společnost E.ON
za námi přišla s nabídkou zápůjčky
dvou těchto strojů, abychom si je
vyzkoušeli a později snad i koupili.
Jenomže měsíční pronájem jednoho skútru byl pět tisíc korun, takže
ono zase o půjčení v pravém slova
smyslu nešlo,“ objasnil s úsměvem
Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek
primátorky Statutárního města
Prostějova.
Radní tedy nabídku odmítli. „Zdálo se nám, že tímto si chce společnost dělat pěknou reklamní akci, za
kterou bychom ovšem platili my.
Nabídku jsme zavrhli z principu.
Myslíme si, že pokud E.ON hodlá
prezentovat své zboží, měl by skútry půjčovat zadarmo,“ vysvětlila primátorka Alena Rašková (ČSSD).
Úředníci prostějovského magistrátu ale neostrouhají. „Nedávno jsme
zakoupili služební kola,“ prozradila
první žena radnice.
(mik)

Opilá žena na kolejích
➢ z titulní strany
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I letos přišlo na sedm stovek těchto
příznivců, aby na trasách 33 a 10
kilometrů změřili svoje síly. Tento
rok opět v náročném terénu a opět
v náročném slunečném počasí. „Více
jak třicetistupňové vedro vyzkoušelo fyzickou kondici jak nejmladšího
účastníka, který měl teprve sedm
měsíců, tak nejstaršího třiaosmdesátiletého plukovníka ve výslužbě
Miroslava Řepku, bývalého příslušníka 22. výsadkové brigády, a taktéž

i bývalého prezidenta Klubu výsadkových veteránů ČR. Letos se rozhodlo nejdelší trať zdolat i dvanáct
běžců. Zvítězil Marek Dobiáš, který
tak vyhrál vzduchovou pistoli. Cenu
do této soutěže věnoval jeden z partnerů pochodu. Velice těsně za ním
doběhl šéf Ředitelství speciálních sil
brigádní generál Karel Řehka. U pochodníků sklidil obrovský obdiv
a úctu. Nejen za sportovní výkon, ale
i za svůj lidský přístup,“ sdělil Večer-

níku Michal Mucha, mluvčí a manažer „červených baretů“.
V pořadí již 5. ročníku pochodu, který
nesl název po pátém veliteli, jenž velel
tomuto útvaru s působností v Prostějově Františku Stavném, se zúčastnila
i početná polská výprava bývalých
výsadkářů a rovněž členů jednoho
z klubů výsadkových veteránů Polska.
„Šestadvacet těchto příslušníků zamířilo do Česka, aby poznalo jak kraj
a přírodu, tak i zdejší lidi. A musíme
říci, že byla vytvořena velice skvělá přátelská a pohodová atmosféra a navázala se opravdu nová přátelství. Veliký
dík patří člověku, který dal dohromady
tuto partu lidí, a to Jacku Dziedzielovi.
Velké poděkování patří všem našim
partnerům a sponzorům, bez jejichž
pomoci a finančního přispění by neměl pochod takovou úroveň, jakou
měl. Především Statutárnímu městu
Prostějov, které na zahajovacím nástupu reprezentoval bývalý primátor
Miroslav Pišťák,“ uvedl Michal Mucha.
(red)
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Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.

Stavební firma hledá pozemek pro Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 dnes. Tel.: 603 218 330
Osobní bankrot – oddlužení. KonzulProdej chatky se zahradou, Zdětín,1.282
tace zdarma. Volejte 777 551 492
m2. Tel.: 774 421 818
Úvěry pro podnikatele - živnostníky
Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon: od 10 – 500 tis. se zástavou i bez zástavy
nemovitostí. Volejte 777 551 492
774 421 818
Pronájem reklamní plochy na domě, ul.
Barákova, tel.: 608 718 813

řádková inzerce / vzpomínky
Časem se všechno změní,
pláč ustane, v srdci však bolest
a vzpomínka zůstane.
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To, že se rána zahojí, je jen zdání, v
srdci bolest zůstává a vzpomínání.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme Ti
naposled dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428

Chybí vám peníze na dovolenou? Využijte mimořádnou akci. Úvěr až 400 000 Kč
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba bez zástavy a ručení. Rychlé jednání,
v hotovosti. 774 409 430
rychlé vyplacení. Volejte: 605 948 676.

Dne 7. července 2017
uplyne smutné 15. výročí, kdy nás
navždy opustila moje milovaná dcera
Marcelka NEVEČEŘALOVÁ,
roz. Hasová.
S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomíná a za tichou vzpomínku
děkuje všem, kdo ji měli rádi,
maminka Dagmar
Hasová.

Hledáme ke koupi byt 3+1,
i k rekonstrukci, 774 409 430

Půjčka až 200 000 Kč opravdu pro každého. Minimální dokladovost, žádné
registry, bez poplatků s bonusy za řádné
Sháním ke koupi CHATU, bez RK. splácení. Půjčka je vhodná pro zaměst792 273 313
nance, OSVČ, důchodce, rentiéry, osoby na MD i brigádníky. Tel.: 607 967 834
KOUPÍM dům se zahradou.
Tel.: 731 083 931

Dne 7. července 2017
uplyne 30 let od úmrtí našeho
tatínka, dědečka a pradědečka
pana Ladislava POŘÍZKY,
řezníka z Bousína

Dne 23. června 2017
uplynulo 8 let od úmrtí
pana Zdeňka ZAPLETALA

SLUŽBY

Hledám podnájem 1+kk v PV, bez RK,
kauce respektuji. Tel.: 728 964 127
Koupím byt 2+1. Spěchá. Ne RK.
Tel. i sms 792 273 285
Prostějovská společnost hledá do
pronájmu byty v Prostějově 2+1
(13 tisíc vč. ink.) a 3+1 (18 tis. vč.
ink.), seriózní jednání a záruka.
Tel.: 723 538 963 sl. Kučerová
Pronajmu garáž v Pv (za Družbou),
dlouhodobě, elektřina, volná ihned. Tel.:
728 290 095
Pronájem bytu 1+1, Prostějov, OV/P,
lodžie, 43m2. Tel.: 774 421 818

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

a dne 7. září 2017
si připomeneme
12. výročí úmrtí jeho manželky,
naší maminky, babičky a prababičky
paní Květoslavy POŘÍZKOVÉ.
Stále vzpomínají dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 9. července 2017
vzpomeneme
3. smutné výročí od úmrtí
pana Josefa PŘIKRYLA
z Konice.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují manželka s rodinou.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-17:00 h
Provádíme také zcelování

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

Koupím garáž v areálu řadových garáží na Krapkově ulici (bývalý OSPAP
a pekárny). Platím hotově. Tel.:
602 537 370

Kompletní pokládka zámkové
dlažby, žulových kostek, obruby
palisád a další. Rychle a kvalitně.
Tel.: 606 422 018

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích svých si věčnou vzpomínku
na mne zachovejte.

KOUPÍM

Prodám družstevní byt 2+1 v Pv, ul.
Šárka, 65 m2, 1. patro, po rekonstrukci, Stěhování, vyklízení Hájek, tel.: POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
v roce 2018 plánovaná lodžie, RK ne! 721 344 771. Práce strojem UNC, umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
Tel.: 608 225 016
výkopové, terénní práce.
2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitStavby betonových plotů drátěného nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
Pronajmu zavedené pohostinství
blízko Prostějova v rekreační oblasi průmyslového oplocení, materiál překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ti. Tel.: 725 309 265
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
přímo od výrobce za super ceny.
www.gupv.cz. Po – pá 11:00 – 16:00 hod.
Tel.: 606 422 018
Prodej patrového, řadového RD se zahrádkou, Prostějov,pozemek 188 m2.
Tel.: 774 421 818

a dne 14. července 2017
uplyne 1. rok od úmrtí
paní Marie ZAPLETALOVÉ.
Kdo jste je znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje rodina.

Dne 7. července 2017
by se dožila 90-ti let moje maminka
paní Anežka JEDLIČKOVÁ

Dne 4. července 2017
uplyne 1. smutné výročí
paní Zdeňky DOFFKOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkují sourozenci, děti,
vnoučata a pravnouček.
Odešel jsi, jak si osud přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

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

a dne 11. září 2017
by se dožil 100 let můj tatínek
pan Miroslav JEDLIČKA,
oba z Čechovic.
S úctou a láskou vzpomíná dcera
Anna, vnoučata Petr, Simona,
Roman a David a pravnoučata
Verunka, Eliška, Janička, Terezka,
Alžbětka, Adélka,
Jeníček a Jiříček.

Koupím byt v PV, 2+1 v OV i garáž. Tel.: Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti Koupím stolní ruční řezačku na trávu
731 236 558
sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně a starou plechovou vanu nebo vanku.
prací s plošinou. Tel.: 606 422 018
Tel.: 737 607 098
Prodej chatky se zahradou, Prostějov,229 m2. Tel.:774 421 818
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

Dnes, tj. 3. července 2017
jsou tomu právě 2 roky od úmrtí
pana Ladislava POSPÍŠILA
z Brodku u Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka Eva, děti Petra, Marek,
Květa a Milan s rodinami.

Dne 1. července 2017
uplynulo 4. výročí od úmrtí
pana Vladimíra STAŇKA
z Bílovic.
Stále vzpomíná manželka,
syn a dcera s rodinami.

Dne 30. června 2017
jsme vzpomenuli
11. smutné výročí úmrtí
pana Milana LEHNERTA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu prosím tichou
vzpomínku. Děkuje manželka
Jitka, dcera a syn
s rodinami.
Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

Dnes, tj. 3. července 2017
uplyne třetí smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Milan VYROUBAL
z Prostějova.
S láskou vzpomínají rodiče,
sestra, syn a celá rodina.

16011421482

Stříhání pejsků, Prostějov,
tel.: 606 166 853

PRODÁM

19

Prodám seno z loňské i letošní úrody
ve formě kulatých balíků.
Cena jednoho balíku je 400 Kč.
Kontakt: 603 512 213

V dnešním vydání
Večerníku najdete hned
devatenáct nabídek,
které jsou přístupny
doslova všem...

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

15012920079

Prodám 4 kusy dveří na Favorita - levně,
tel.: 582 330 001 - večer
Prodám starší stavební míchačku na
120 l, na 380W, cena 2000 Kč a výsuvný hasičský žebřík, délka výsunu 12m,
cena 5000 Kč. Tel.: 723 790 978

Pohřební služba Pavel Makový
    
Miroslav Kravák 1937
Prostějov
Zdeněk Žalák 1946
Hrubčice
Jaroslav Zatloukal 1946
Vrbátky
Lubomír Doležel 1926
Olomouc
Ladislav Horák 1949 Brodek u Prostějova

SEZNÁMENÍ

Poslední rozlouèení
Pondělí 3. července 2017
Jiří Doležel 1957 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Miluška Přikrylová 1929
František Kovář 1944
Danuše Štefková 1932
Miloš Vinařský 1939

Žárovice Alžběta Jurdová 1924
Prostějov Ladislav Trnka 1944
Prostějov Věra Vodičková 1919
Kelčice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
=( ( 
Libuše Dadáková 1931

Nebuď smutná jako já, ozvi se, můžeme to
změnit. Rozv. 55/177/80 tel.: 775 682 084


Prostějov

Poslední rozlouèení
Úterý 4. července 2017
Jiří Haramija 1952 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
17062920615

AUTOMOTO
Prodám Peugeot 206 1,4 Hdi, r.v. 2002,
STK 5/2018 , Cena 26 000 Kč. Tel.:
777 354 226, 603 980 954

Dne 7. července 2017
uplyne 24. výročí od tragického odchodu našich rodičů
Drahomíry a Aloise KONŮPKOVÝCH
z Prostějova.
S hlubokým zármutkem v srdcích vzpomínají dcera Drahomíra, vnuci
Tomáš a Jirka, vnučka Hanka a setra Miluška s rodinou. Za tichou vzpomínku
děkujeme všem příbuzným a přátelům, kteří je měli ze srdce rádi.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Levně prodám sklápěcí garážová vrata
a staré cihly. Tel.: 774 664 966

Hledám skromnou ženu pro společný
život. Rozvedený, 73/174 cm, kutil,
zahrádka na vesnici, okolí Pv, auto
mám. Tel.: 776 210 670

150123020036

Dnes, tj. 3. července 2017
uplyne první smutný rok od úmrtí
paní Emílie MARKOVÉ
ze Smržic.
S láskou v srdci vzpomíná
manžel Jaroslav s celou
rodinou.

=( (  
Květoslava Vybíralová 1945
Kostelec na Hané
Alois Hejdušek 1927
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 3. července 2017
Hedvika Křivánková 1924 Prostějov 11. Obřadní síň Prostějov
Vojtěška Fialová 1931 Kelčice 11.45 Obřadní síň Prostějov

Držovice
Vrbátky
Vrahovice
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letos slavíme jubileum...

nabídka pracovních míst

Beton Morava, zakázková výroba z betonu přijme pracovníky na HPP, OSVČ
i brigádně. Nabízíme 150 - 200 Kč /hod.
Požadujeme pracovní nasazení, spolehlivost, zručnost. Volejte na tel.: 608 424 595

HLEDÁTE PRÁCI?

STAVEBNÍ FIRMA přijmeme na
HPP ZEDNÍKA - FASÁDNÍKA.
Nabízíme: výborné platové podmínky.
Tel.: 608 984 766



Hledám zručného pomocníka na stavbu, Nabídka brigády, obsluha v letním občerbrigádníky. Platba denně. Tel.: 602 719 273 stvení, pomocné a úklidové práce, zkušenost s obsluhou vítána. Vhodné od 18 let.
Tel.: 777 099 406
SEMO Smržice přijme
skladníka/skladnici
Požadujeme: SŠ vzdělání, uživatelStrojírenská firma v Prostějově hleskou znalost PC (Word, Excel), ŘP
dá záměčníky a svářeče. Požadovask. B, zodpovědnost, samostatnost,
ná znalost výkresové dokumentace,
spolehlivost. Oprávnění k řízení
samostatnost, flexibilita a loajalita.
vysokozdvižných vozíků a pasivní
130 Kč/hod. Tel.: 737 438 656
znalost AJ výhodou.
Nabízíme: práci na plný úvazek
v jednosměnném provozu, finanční
ohodnocení dle provedené práce.
Nástup možný ihned nebo dle
dohody.
Strukturovaný životopis zašlete
na e-mail personal@semo.cz
nebo volejte na tel. 582 301 911,
p. Sedláčková.

PRÁCI NABÍZÍ
Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečičiva,
- uklízečka ranní směna + sobota
- dělníka do výroby – provoz Kostelec
na Hané, ranní a noční směna, provoz
Prostějov brzká odpolední
Info na tel.: 582 342 095,
8:00 – 14:00 hod
Přijmeme automechanika do autoservisu v Prostějově. Platové ohodnocení
až 20 000 Kč. Nástup možný ihned.
Pro informace volejte 777 870 729
Přijmu důchodkyni do sběrny opravy
oděvů v Pv. Více info na tel.: 702 870 751

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

UZÁVÌRKA
pro další èíslo
je v PÁTEK
7. èervence
v 10.00 hodin

Přijmu strojníka UNC-bobek a řidiče tatra
148 S3. Možné i brigádníka i důchodce.
Přijmeme prodavače/prodavačku do
Info na tel.: 602 762 967
autoservisu v Prostějově. Praxe
Restaurace Arkada Caffe přijme kuchaře v oboru výhodou. Nástup možný ihned.
na HPP. Dobré platové podmínky. Tel.: Strukturovaný životopis zasílejte
na e-mail: lukas@pneufloryk.cz
777 011 191

Pondělí 3. července 2017
www.vecernikpv.cz

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Administrativní pracovníci
CAE inženýr/-ka
Číšníci/servírky
Elektrotechnici

20 000 Kč
26 000 Kč
16 000 Kč
19 500 Kč

jednosměnný
jednosměnný
pružná PD
jednosměnný

střední odborné
vysokoškolské
střední odborné
střední odborné

Kvalifikace

Řidiči nákladního automobilu
Pracovník/-ce
v potravinářském průmyslu
Učitel/-ka na 1.stupni ZŠ
Uklízeč/-ka bytových
a nebytových prostor
Vývojoví konstruktéři

23 000 Kč

jednosměnný

Střední odborné

21 000 Kč
29 500 Kč

dvousměnný střední odborné
jednosměnný ÚSO s maturitou

66 Kč/hod. jednosměnný střední odborné
25 000 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou

Firma

MAREK spedition, Konice
MUBEA-HZP, Prostějov
Národní dům Prostějov
Windmöller&Hölscher Prostějov,
Kralice na Hané
Nature, Držovice
MAKOVEC, Držovice
Základní škola Hrubčice
Hana Černá, Prostějov
MICOS, Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

EXKLUSIV NABÍDKA

Plat (Kè)
75 Kč/hod.

Provoz

Kvalifikace

Firma

jednosměnný

střední odborné

Indiga pers, Plumlov

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

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

17062120650

17063010744

17040720401

17061620644
17052670575

17063070751

17061620645

17060920615

17062910738

PRACOVNÍCH MÍST

letos slavíme jubileum...

Pondělí 3. července 2017
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I sedmadvacáté číslo letošního roku vám v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" přinášíme podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete 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 Olomoucká 10, Prostějov a to do PÁTKU 7. července 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

  89 

E. Beneše 7
Petr VEČEŘA, Martinákova 12, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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  89 

Oldřich MachalaGabriela MALČÍKOVÁ, Havlíčkova 397, Brodek u Pv
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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OSMISMĚRKA

  89 

LEGENDÁRNÍ Jaroslava ŠKRKÁNKOVÁ, Husitská 22, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci.

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

SU
DO
KU
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17061660641

  89 

6,1,8,5
Eva PIŇOSOVÁ, Otínoves 14
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 500 Kč na akci...
  7

Výherce získá 96783(1.<
  

SUDOKU

KŘÍŽOVKA

  89 

Přijďte se přesvědčit o kvalitě našich služeb
Magda PŘIKRYLOVÁ, Smržice 36
Výhercezískává:DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.
KŘÍŽOVKA ZE SPECIÁLU
Správná odpověď:
Nejčtenější regionální periodikum Prostějovský Večerník slaví dvacet let. Slavte s námi
Hana NEVRLOVÁ, Stražisko Maleny 40

SUDOKU

OSMISMĚRKA

17060960623

17061660643

LETOS OPĚT NA PLÁŽI ......

MRAVY, MATKA, SÁDLO, ASIAT, CYRIL, RAUTY, YSATY, KOSICE, ARCHAR,
VZRUCH, RULÍK, AKARA, STÁDA, ORLOJ, STRUP, NAIVITA, ZNALÝ, RATLÍK,
ROVNĚ, KORZA, ÚNOSY, SÍPOT, RESTY, CVIKY, VÝVRAT, ZÁTKA

Výherce získává 7ě,96783(1.<
   

Výherce získává '9ċ96783(1.<
  

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17061460633

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do KULTURY a graficky lehce poupravili
prostějovského rodáka a legendárního básníka,
jehož jubilejní festival nedávno proběhl...

17062860732

Výherce získá '9ċ96783(1.<
  

Výherce získá '9ċ96783(1.<
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

TIPku

FILMOVÝ

MARATON - HOBIT
KDY: SOBOTA 8. ÈERVENCE 2017, 15:00 HODIN
KDE: KINO METRO 70, ŠKOLNÍ UL., PROSTÌJOV
V poslední době je čím dál tím
víc populárnější model filmových maratonů, a to ať už
mezi pravidelnými, či méně
častými návštěvníky kin. Že
jste ještě nikdy o něčem podobném neslyšeli? Nejedná
se o žádnou novinku, kina
podobný program nabízejí již
několik desítek let. Současnost ale tyto dlouhotrvající
filmové zážitky nabízí čím dál
více a poptávka napříč všemi
generacemi diváků vzrůstá.
Jedná se o několik snímků většinou na sebe navazujících. Může
jít o několik dílů jednoho příběhu
či o několik vzájemně si blízkých
filmů. Na tuto sobotu si jeden takovýto maraton připravilo i prostějovské kino METRO. Potěšeni
pak budou především všichni ti,
kteří jsou fascinováni velkolepým

MALÁ KOPANÁ:

akce v regionu...

sobota 8. července
8:00 Mexico Cup 2017 (11. ročník turnaje za účasti až 6 týmů, areál Domova
u rybníka ve Víceměřicích)

Oslavy 120. výročí založení SDH Hvozd a sjezd rodáků
Občané, rodáci a přátelé obce Hvozd a Otročkov se tuto sobotu 8. července sejdou na oslavách 120 let trvání SDH Hvozd
a sjezdu rodáků. Pozváni byli všichni občané, kteří se ve Hvozdu nebo na Otročkově
narodili. Program odstartuje v 9:00 hodin budíčkem s dechovou hudbou Holóbkova mozeka, která bude vyhrávat po celý den. Pokračovat bude srazem na návsi, položením věnce u pomníku padlých a průvodem na hřiště, který vyjde v 10:30 hodin.
O půl hodiny později bude na řadě přivítání rodáků a svěcení hasičského praporu.
Následovat bude mše svatá v kapli svatého Václava, hasičské cvičení a koncert Pavla Nováka juniora. Vše zakončí taneční zábava se skupinou Fofrovanka z Uničova.
Program doplní ukázka nové a historické techniky, den otevřených dveří ve škole
a výstava v budově tělocvičny.

Petrova noc v Němčicích
Moravský rybářský svaz, pobočka
Němčice nad Hanou, zve na tradiční
rybářskou veselici Petrova noc, která se
uskuteční zítra, tj. v úterý 4. července, na
parketu fotbalového stadionu. K tanci
a poslechu hraje hudební skupina Galaxy, začátek je ve 20:00.

světem Středozemě. Promítat
se nebude Pán prstenů, nýbrž
trilogie filmů o Hobitovi, jež je
jeho předchůdcem. Konkrétně
se bude jednat o Neočekávanou cestu, Šmakovu dračí poušť
a Bitvu pěti armád.
Kino METRO 70 nabízí kromě
možnosti absolvovat v sále celé
odpoledne a večer také variantu
výběru jednotlivých dílů Hobita.
Pokud by se vám tedy nechtělo
strávit v podzemních prostorech
téměř celý den, můžete se přijít
podívat pouze na vybrané díly.
Celý maraton bude trvat 480 minut a bude k dispozici za rovné
dvě stovky. Vybrané filmy se pak
budou promítat za 80 Kč. Bude
se jednat o jedinečnou možnost,
jak strávit horký letní den v příjemně chladném prostředí a jak
se ještě dozajista pobavit.

Pondělí 3. července 2017
www.vecernikpv.cz

Maturanti v Plumlově
Ve středu 5. července od 19:00 hodin
představí na zámku v Plumlově divadlo
Point hru Maturanti. V 17:00 hodin
bude rovněž vernisáží zahájena výstava
fotografií českých a maďarských fotografů „Očima, srdcem, objektivem“.

Umělecká řemesla v Konici
Městské kulturní středisko Konice zve
na letní výstavu uměleckých řemesel,
která bude zahájena v úterý 4. července
v 17:00 hodin. Svá díla z keramiky, dřeva, skla, kůže, drátu, krajky a vosku představí Věra Coufalová, Petra Jůzová, Ivo
Krajíček, Olga Mitanová, Ivana Škrancová, Hana Tarašková a Iva Vanžurová.
Výstava potrvá až do 30. srpna.

KDE SE
CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE,
PIŠTE 582 333 433 ,
608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
SE SLEVOU
A BONUSEM
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 DIVADEL aneb, co se

    STAVY kde děje…

Školní 1, Prostějov
pondělí 3. července
17:30 Já, Padouch 3
americký animovaný film
20:00 Holy motors
francouzské drama
úterý 4. července
17:30 Já, Padouch 3 3D
20:00 Wonder woman
akční fantasy USA
středa 5. července
17:30 Auta 3 3D
americká animovaná komedie
20:00 Spider-Man:
Homecoming
dobrodružné sci-fi USA
čtvrtek 6. července
17:30 Spider-Man:
Homecoming 3D
20:00 V utajení
britský akční thriller
pátek 7. července
17:30 Spider-Man:
Homecoming
20:00 Transformers: Poslední rytíř
americký akční thriller
sobota 8. července
15:00 Hobit: Neočekávaná cesta
americké dobrodružné fantasy
18:00 Hobit: Šmakova dračí poušť
21:00 Hobit: Bitva pěti armád
neděle 9. července
9:00 - 13:00 Workshop animace 1
15:30 Já, Padouch 3
17:30 Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
dobrodružná komedie USA
20:00 Spider-Man:
Homecoming

Letní kino
Mostkovice
pondělí 3. července
21:30 Inferno
americký akční film
úterý 4. července
21:30 Bezva ženská na krku
romantická komedie ČR
středa 5. července
21:30 Všechno nebo nic
česko-slovenská romantická komedie
čtvrtek 6. července
21:30 Malý princ
animovaný film Francie
pátek 7. července
21:30 Pohádky pro Emu
česká romantická komedie
sobota 8. července
21:30 Špunti na vodě
česká rodinná komedie
neděle 9. července
21:30 Trollové
americký animovaný film

Knihovna

GALERIE Kino

Vápenice 9, Prostějov
METRO 70
do 31. července
Školní 1, Prostějov
NOVÁ GENERACE V GRAFICKÉM do 15. září
DESIGNU
KAŽDODENNOST ŽIVOTA
výstava tištěných prací studentů pros- výstava fotografií Antonína Mikšíka
tějovské Střední školy designu a módy,
přehled toho nejlepšího z předmětu PoGalerie Cyril
čítačová grafika napříč ročníky.
(Galerie Na Půdě)
věž kostela Cyrila a Metoděje
ulice, Prostějov
Muzeum a galerie středa 5.Brněnská
července
9:00 MŠE SVATÁ K OSLAVĚ
v Prostìjovì
SV.CYRILA A SV.METODĚJE
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 následné setkání lidí dobré vůle doprodo 9. července
vodí vystoupení Krumsíňanky
MISTŘI PORTRÉTU
18:00 SKENOVAT - VINU
výstava představuje mnoho slavných a vernisáž výstavy dvojice Nina Grúňová,
českých jmen od baroka po moderní František Fekete
umění 20. století. Kolekce, která je do
Prostějova zapůjčena, zahrnuje 76 ma- Zámek Konice
lířských portrétů a 10 plastik, jejichž
autory jsou vynikající umělci a tato díla úterý 4. července
jsou ozdobou každého výstavního sálu. 17:00 VÝSTAVA UMĚLECKÝCH
Nejstarší obrazy, které si návštěvníci moŘEMESEL
hou prohlédnout se datují kolem roku vernisáž výstavy
(Zámecká galerie)
1730 a jejich autorem je Jan Kupecký.
Jeden z vystavovaných portrétů tohoto
Zámek Plumlov
autora se stal národní kulturní památkou.
Zájemci se mohou těšit na velmi pestrou středa 5. července
plejádu umělců zvučných jmen – Fran- 19:00 MATURANTI
tišek Kupka, Jakub Schikaneder, Alfons Divadlo Point při GJW Prostějov
Mucha, Vojtěch Hynais, Mikoláš Aleš, Hořká komedie o maturantech, pro které je
Václav Brožík, František Muzika, Václav zkouška dospělosti ten nejmenší problém.
Špála, Hugo Boetinger, Max Švabinský, Hrají: Anna Mlčochová, Johana MináLuděk Marold, František Ženíšek, Josef řová/Michaela Švestková, Hana HandMánes, Quido Mánes, Antonín Machek, lová, Lucie Grulichová, Filip Jirák,
Norbert Grund, Otto Gutfreund, Emil Amélie S. Kostelková
Filla, Josef Mařatka a mnoho dalších. Režie: Jakub Hyndrich
Obrazy doplňují plastiky renomovaných
sochařů.

ŠPALÍÈEK

ECHO

Kostelecká 39, Prostějov
Uprkova 18, Prostějov
středa 5. července
do 27. srpna
PUNKOVÝ SYNDROM
PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
výstava, kterou tvoří soubor nádher- + X-BOX A GRILOVAČKA
ných fotografií krajin, živočichů a pře- letní kino projekt Promítej i Ty
devším úchvatných rostlin Jihoafrické
republiky, Namibie a Lesotha, jak je
REDAKCE
během svých cest v letech 2005-2014
zachytili pražští botanici
 

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
od 4. července
OBRAZY
výstava Jany Juráškové

Galerie U Hanáka
U hradeb, Školní ulice
do 26. srpna
MEDVĚDÁRIUM V BAŠTĚ
výstava
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17050570483

Kino METRO 70

CO, KDY, KDE aneb informace

a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
RÙZNÉ...
Raisova 1159, Prostějov
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
* v červenci budou probíhat pouze pon- v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
dělní kluby rodičů a dětí.
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické
ICM
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší
informační centrum pro mládež, Pv
* Prázdninové herní úterky! Každé prázd- informace v kanceláři č. 106 nebo na tel.
ninové úterý (od 4. července do 18. červen- č. 588 008 095, 724 706 773
ce a od 15. srpna do 22. srpna) budou probíhat herní odpoledne, a to vždy od 13:00 Regionální pracoviště TyfloCentra Olodo 16:00 hodin. Přijďte si zahrát hry, které mouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
znáte, a naučit se ty, které neznáte.
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
MC Cipísek
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let LAZARIÁNSKÝ SERVIS - Půjčovna reprobíhají vždy v pondělí od 15:00 do habilitačních a kompenzačních pomůcek,
Prostějov Hacarova 2 nabízí k zapůjčení po17:00 hodin
* individuální právní poradenství s Mgr. A. lohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítHálkovou dle objednání, korespondenční ka, fr. hole, WC křesla a další. Informace na
tel. č. 776 054 299 pouze pondělí až čtvrtek
poradenství zdarma-hrazeno z dotací
* Podpůrná ženská skupina „Prostějovský 15:00 - 18:00 hodin nebo na e-mail:
Polokruh“ je otevřena nastávajícím ma- Vladimira.Zapletalova@seznam.cz
minkám, maminkám po porodu i s dětmi,
každé sudé pondělí od 17:00 hodin.
Mimořádné prohlídky radniční věže se konají ve středu 5. a ve čtvrtek 6. července. Na
prohlídku je třeba se dopředu objednat.
CENTRUM PRO RODINU
Zájemci se mohou hlásit na Informační
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* PRVNÍ ŠKOLIČKA je otevřena jako službě Magistrátu města Prostějova nebo
dopolední adaptační kroužek pro děti od Regionálním informačním centru.
2 do 4 roků každé úterý a čtvrtek od 8:30
Od pátku 7. do neděle 9. července se v
do 11:30 hodin.
* PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU se Camping Žralok Plumlov koná XIII.
ročník Trabant sraz Morava 2017 .
koná každé úterý od 17:00 hodin.

Prohlídky Radniční věže v Prostějově, které zajišťují zaměstnanci informační služby
Magistrátu města Prostějova, jsou na programu v sobotu 8. a v neděli 9. července
ve 13:00, 14:00, 15:00 hodin. Historické
centrum města se prohlíží ve 14:00 hodin
téhož dne od sochy T.G.M., v neposlední
řadě začne prohlídka kostela Povýšení sv.
Kříže v 15:30 hodin. Prohlídky Historického centra města a Kostela Povýšení sv.
Kříže zajišťují studenti Střední odborné
školy podnikání a obchodu .
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské
centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15,
Prostějov 796 01. I v roce 2017 nabízíme
možnost využít služeb našeho zařízení.
Kromě odborného sociálního poradenství také zajištění baterií do sluchadel a
drobného příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí). Zároveň vás upozorňujeme na změnu telefonního čísla poradenského zařízení: 775 549 777.

najdete nás na

www.

vecernikpv.cz

!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ VEČERNÍK !!! * nejvýhodněji * snadno a rychle * nejspolehlivěji NABÍDKA PLATÍ
 &
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ SE SLEVOU A BONUSEM 35% POUZE TEĎ A TADY!
' 
   -,-$ & +)  !/
výrazně nižší cena než na stánku každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin možnost vyhrát v soutěži předplatitelů hodnotné ceny

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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ORLY MÁ PŘEVZÍT

BENAČEK!
Foto: internet

Naleznete
uvnitř

KŘEST
KNIHY

ƔƔ Publikace Prostějov-Hanácký
Jeruzalém měla dva kmotry - Marka Černoška a Aleše
strana 18
Procházku

Basketbalistům Prostějova

bude chybět Dokoupil
ESKÁČKO
DO BOJE

EXKLUZIVNĚ

Foto: Martin Zaoral

Na tradièním místì
     
NULTÝ ROÈNÍK
zimní olymppijády
strana 19
JEDNOU


  

Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV Do příštího ročníku Kooperativa NBL se formálně přihlásili basketbalisté Prostějova.
Tým, který v minulé sezóně uhájil nejvyšší soutěž až v baráži, nechybí mezi elitní českou dvanáctkou.„V Praze proběhlo jednání vedení Asociace ligových klubů. Žádný tým
neodstoupil,“ potvrdil předseda basketbalového klubu Ivan Pospíšil.„Do konce
srpna ještě musí kluby vykázat svoji bezdlužnost. Závazky má zatím pět klubů,“
 
dodal Pospíšil. Jak Večerník zjistil ze zákulisí, na odchodu je jeden z odchovanců
 
prostějovského basketbalu, naopak v plánu je návrat kouče, který byl u zrodu
 
30
novodobé prvoligové historie Orlů...

Konec školního roku

ƔƔ Prostějovští vysokoškoláci reprezentující
na Akademických hrách olomouckou Univerzitu Palackého zlato neobhájili. Kvarteto fotbalistů Aleš Rus, Jakub Jamrich, Zdeněk Fládr
a Michal Zimčík vypadlo v semifinále s ČVUT
Praha, pozdějším vítězem.

PROSTĚJOV
CUP 2017
ƔƔ Amatérský tenisový turnaj
přilákal i řadu hvězd, především
z hokejového prostředí
strana 31

ŠLÁGR VEČERNÍKU - MALÁ KOPANÁ

Mexico Cup započne
druhou desítku ročníků

ƔƔ Prostějovský magistrát konečně prodá
zámek ve Ptení! Zájemci zde chtějí pivovar nebo
léčebnu. Reportáž najdete v příštím vydání!
ƔƔ Svěřenci prostějovského trenéra Karla
Trnečky se v tomto týdnu účastní finálového
turnaje Regions‘ Cup UEFA amatérských reprezentací v Turecku. V úvodním sobotním
utkání podlehli Češi španělskému Leónu – 1:4.
ƔƔ Připomínku stého výročí významné historické události uspořádali Čs. obec legionářská a
město Prostějov v neděli 2. července od 18:00
hodin na náměstí T. G. Masaryka.
ƔƔ Do Prostějova se o uplynulém víkendu sjeli
lukostřelci z celé České republiky, aby zápolili o
důležité body do pohárového hodnocení.
Reportáž najdete v příštím vydání!

ƔƔ Fotbalisté Prostějova zahajují
právě dnes letní přípravu na nový
ročník MSFL
strana 30

2x foto: Miloš Lehar

VE VODĚ!

VRAHOVICE S originálním nápadem přišli učitelé z vrahovické základní školy. Krásného počasí
v posledním školním týdnu využili žáci se svými
pedagogy ze školy k návštěvě místního koupaliště. Sluníčko, skluzavky, dovádění v bazénu, to
všechno už minulý týden vonělo prázdninami...
(mik)

VÍCEMĚŘICE Tuto sobotu 8. července se stane areál Domova u rybníka ve Víceměřicích dějištěm Mexico Cupu 2017. Již jedenáctého
ročníku turnaje v malé kopané se vedle domácího výběru SK Víceměřice – Mexico zúčastní ještě SK Dřevnovice, Doloplazy a Brodek
u Prostějova, zbývající dvě místa zůstávají v tuto chvíli neobsazena.
Hrát se bude systémem každý s každým a prvenství z posledního setkání obhajují hráči Brodku, kteří před rokem neztratili ani bod a turnajem prolétli s jasným skóre 16:4. To o další pozice byl mnohem
větší boj, když stříbro urvali domácí borci jen bod před Doloplazy.
Následovaly Dřevnovice a Chvalkovice na Hané.
Oficiální zahájení a rozlosování naplánovali pořadatelé na osmou hodinu ranní, první utkání se uskuteční o třicet minut později a rozuzlení lze očekávat před čtvrtou hodinou odpolední. Akci by měla zpestřit již tradiční exhibiční utkání maminek proti dětem a také uživatelů
domova proti Mexicu, stejně tak mají příchozí možnost zapůjčit si
sportovní vybavení a užít si aktivního odpočinku.
Občerstvení v podobě uzenin, steaků, piva, nealka i cukrovinek je
podle pořadatelů zajištěno, chybět nebude ani bohatá tombola. Organizátoři tak slibují příjemný sportovní den.
(jim)
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HANÁCKÝ JERUZALÉM
$  $  
PROSTĚJOV Po více než čtvrtstoletí spatřila světlo světa zbrusu nová kniha plná fotografií, představující známá i neznámá zákoutí Prostějova. Její spoluautor není na tomto poli žádným nováčkem,
vždyť Petr Komárek už nafotil podobnou publikaci o Litovli. Zatímco ta nesla podtitul Hanácké
Benátky, ta prostějovská nemohla obdržet jiný přídomek než Hanácký Jeruzalém.„Křest mé první
knihy proběhl začátkem září 2015 v Litovli. Kmotrem byl můj učitel Marek Moudrý. Při této příležitosti vznikl nápad udělat něco podobného i o Prostějově,“ prozradil Petr Komárek, který je společně
s Moudrým autorem textu i drtivé většiny fotografií.„Obdobná kniha u nás naposledy vyšla v roce
1990 u příležitosti 600 let založení města. Bude určena místním i turistům,“ přidal zástupce ředitele
prostějovské SOŠPO.
Kdo by si chtěl publikaci pořídit, může se informovat přímo v redakci Večerníku na adrese
Olomoucká 10, který se stal titulárním i mediálním partnerem této knihy.

původní
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
O pondělním podvečeru se podkroví
městské knihovny zcela zaplnilo, byť
byla akce vyhrazena pouze pro zvané. Přítomni samozřejmě museli být
především kmotři - bývalý hokejista
Marek Černošek a ředitel knihovny
Aleš Procházka. Druhý jmenovaný
navodil příjemnou atmosféru svým
nenapodobitelným humorem. „Chtělo by se mi přivítat oba autory jako

Moudrý Komárek, mohu-li si dovolit
trochu humoru,“ představil takto jedním dechem zástupce ředitele Střední
odborné školy podnikání a obchodu
Prostějov Marka Moudrého i čerstvého absolventa této školy v oboru marketingové komunikace a žurnalistika
Petra Komárka.
Oba se poté ujali nejen představení knihy jako takové, ale také malé
„ochutnávky“ vybraných fotografií,
které byly doplněny navýsost poutavým a fundovaným vyprávěním
střídavě od obou autorů. Zejména
Petr Komárek nezapřel bohatou praxi
průvodce, kterou za doby svého studia
vykonával ve farním kostele Povýšení
svatého Kříže.

Kniha obsahuje řadu fotografií zajímavých prostějovských staveb. Snímky
jsou doplněny o popisky obsahující
význam těchto míst pro historii města.
Vše doplňuje krátké ohlédnutí za dějinami Prostějova, které byly do druhé
světové války silně provázány i s životem zdejší početné židovské komunity.
Do vínku této výpravné publikaci
popřála primátorka Alena Rašková,
která pozitivně ohodnotila podtitul
knihy zejména na pozadí současných disputací mezi městem a židovskou komunitou ve známé kauze
starého hřbitova. „Jeruzalém jsem
navštívila a jedinečnou koexistenci tří světových náboženství citlivě
vnímala. Vždyť Bůh je pouze jeden,“

VIDEO&FOTO
GALERIE

klikni na
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uvedla první žena Prostějova.
Na složení autorské dvojice poukázala
ze svého pedagogického hlediska náměstkyně primátorky Ivana Hemerková. „Chtěla bych podtrhnout, že jde
opravdu o jedinečnou spolupráci učitele a jeho žáka, která vzájemný vztah
povyšuje na kvalitativně vyšší úroveň,“
upozornila Hemerková, která na slav-
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nostní událost také věnovala láhev
pálenky, jíž byla kniha prostřednictvím
kmotrů Marka Černoška a Aleše Procházky pokřtěna.
Na následném rautu mohli však přítomní vyzkoušet i další lahodný mok.
„Jsem příznivcem malých pivovarů,
proto jsem velmi rád, že jedním z partnerů této pro mě významné události
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byl právě pivovar Kosíř,“ svěřil se exkluzivně Večerníku Petr Komárek,
jenž společně s Markem Moudrým
stojí za první populárně-naučnou publikací o Prostějovu od roku 1990.
Rozhovor s Petrem Komárkem jste
mohli najít v minulém vydání Večerníku, které je případně, stejně jako
kniha, k dostání v redakci Večerníku.

FB FEST aneb první ročník na Žraloku
lution of Panic, Hazydecay, Dying Passion, ador dorath. Hlavní hvězdou celého
dne pak byl Rammstein Revival, který
předvedl v samém závěru i ohňovou
show.
„Převzal jsem vedení kapely na podzim
roku 2016 a napadlo nás uspořádat festival ve Žraloku, kde nám všichni vyšli
vstříc. A k tomu je to vcelku příhodné
místo. Chtěli jsme se zaměřit hlavně
EXKLUZIVNÍ
na Prostějovsko a okolí ať už mezi poreportáž
sluchači, nebo kapelami,“ prozradil
Večerníku Jan Grill, proč se akce uskupro Večerník
tečnila právě ve Žraloku a co ho vedlo
Natálie
k tomu festival uspořádat. „Přípravy
MORÁVKOVÁ
trvaly přibližně pět měsíců. Dát dohroSlyšet jsme mohli kapely From Beyond, mady program a obsazení kapel zabralo
Panická Ataka, The last Day Before, So- mnoho večerů i telefonování. Z největší

17063010755

PLUMLOV Uplynulou sobotu se
v plumlovském Campingu Žralok
konal první ročník rockového a metalového festivalu FB FEST. Název byl
odvozen od kapely From Beyond, která je hlavním organizátorem a nejen
v regionu hraje už přes dvacet let. O organizaci se staral především manažer
kapely Jan Grill. Večerník byl u toho!

KAŽDÉ MÍSTO
MÁ SVŮJ PŘÍBĚH
www.vecernikpv.cz

...ten náš píšeme už 20 let

KELTSKÁ NOC 2017:
láká i na hvìzdy ze zámoøí
PROSTĚJOV Mezinárodní hudební festival KELTSKÁ NOC je již
mnoho let neodmyslitelnou součástí
kulturního léta Prostějovska i celého Olomouckého kraje, když letos
oslaví Keltská noc v pořadí již svůj
16. ročník, přičemž proběhne ve
dnech 21. a 22. července již tradičně
v plumlovském kempu Žralok. Kdo
všechno letos fanouškům zahraje,
vám Večerník představuje postupně
v těchto vydáních. Po irském seskupení Sliotar se dnes dostává řada na
zámořské hvězdy.
CLAN HANNIGAN je rodinná kapela z Kanady hrající nádhernou irskou
tradiční hudbu. Členové hrají na mnoho nástrojů, včetně Uilleann Pippes
(irské dudy), fiddle, bodhrán, cittern,
nyckelharpa, DADGAD kytaru. Steafanovy a Saskiiny dcery, Eile a Ayisha, zpívají a tančí irský tanec, syn Oisin hraje na
bicí a je výborným hráčem na bodhran.
Steafan Hannigan působí jako hudebník ve více než dvaceti zemích, je zaznamenaný na více než osmdesáti albech

a klasických hudebních destinací hrál
živě i na místech tak různorodých, jako
Sýrie, Súdán, Jordánsko, Řecko, Indie
a Turecko. Saskii Tomkins byla před
několika lety udělena cena All-Britain
Champion irské hudby. Saskia i Steafan
jsou profesionální hudebníci.
Saskia hraje kromě irské hudby i na violu v northumberlandském symfonickém orchestru. Oba jsou zkušení a žádaní hudebníci, nahrávali ve světových
studiích a vystupovali na jevišti s různorodým seznamem umělců, který
zahrnuje např. Bjork, Depeche Mode,
The Chieftains, Loreena McKennit
nebo Laurie Anderson. Oba jsou zároveň i hudební pedagogové, Steafan
Hannigan je autorem světově známe
školy hry na Irish Low Whistle. „Steafan a Saskie již na Keltské noci vystoupili v roce 2009 pod názvem Cairdeas,
ale jako Clan Hannigan přijedou vlastně poprvé a myslím, že příznivci čisté
irské hudby se mají opravdu na co těšit,“
vzkazuje za organizátory Tom Somr.
(red)

vzdálenosti je právě kapela Rammstein
od Liberce, kterou bereme jako největší
magnet na lidi,“ prozradil.
Večerníku se podařilo zjistit, že jedna
z kapel svou účast odřekla docela na
poslední chvíli pro zdravotní a rodinné
důvody. „Náhradu jsme neřešili, počítáme s nějakou ztrátou,“ okomentoval tuto
skutečnost organizátor Grill.
Celá akce byla plná energických lidí,
s kterými hudba házela do rytmu i mimo
něj. Publikum hodně žilo. Našla se řada
fanoušků, kteří byli nadšení. „Super, jsou
boží. Celý je to tu boží,“ rozplýval se Petr.
„Miluju tuhle hudbu, nabíjí mě,“ jásal
Kamil. „Je to pecka! Doufám, že to bude
i příští rok,“ vykřikoval Ondřej. Pařilo se
až do ranních hodin...

!   

Poprockové Proměny s Patrikem v DUZE
Martina. „Jsou dobře sehraní, ladí jim
to,“ ozývaly se spokojené reakce z plného sálu. K poslechu byly skladby
jako Sluneční hrob, Dancing Queen,
The show must go on nebo Bohemian Rhapsody.
„Hledali jsme prostory, které jsou
dobře ozvučené. Jelikož se nyní věnujeme rockovější hudbě, nemůžeme již
tak často vystupovat v kostelech jako
s hudbou klasickou. Jsem
Natálie MORÁVKOVÁ předtím
z Olomouce, kde mám dva sbory.
Vystoupení zahájil právě zpěvák Patrik Když jsem k nim přišla, zaujal mě hlas
Zatloukal (exkluzivní rozhovor si můžete přečíst na straně 10 - pozn.red.)
který zpíval převážně písně ze svého
repertoáru například Pár minut, Podzim, ale zazněly i skladby Pavly Vaškové (spíše jejich rodičů) o holce, kdy
Pavla doprovázela na klávesy a Patrik
na kytaru. Dalšími doprovodnými členy kapely byli Jaroslav Procházka (basová kytara) a Roman Mlynář (bicí).
Po krátké pauze již nastoupily Proměny, které zpívaly některé písně samostatně, jiné společně s Patrikem. „Je
to výborný hudební zážitek,“ smála se
PROSTĚJOV Uplynulé úterý 27.
června proběhlo vystoupení místního pěveckého souboru Proměny
pod vedením Lenky Dohnalové.
Hostem tohoto vystoupení byl Patrik Ozzy Zatloukal, který si pozval
na pódium i vedoucí Kulturního
klubu DUHA Pavlu Vaškovou.
Akce se konala v rámci seriálu
PROSTĚJOVSKÉ LÉTO.

Patrika, který v Proměnách již působil,
a Pavla je s Patrikem spjatá - znají se.
Proto jsem uvítala, že ji Patrik pozval
také jako hosta. S Proměnami jsem
třetím rokem a členky mě nazývají
probouzečem talentů,“ sdělila Večerníku Lenka Dohnalová, která učí na
gymnáziu, ale celý život se věnuje sboru. „Lenka ten sbor převzala a teprve
pod jejím vedením začal rozkvétat.
Každý koncert je nyní opravdovým
zážitkem,“ uvedla členka a sólistka souboru Pavla Copková.

!   

letos slavíme jubileum...

Pondělí 3. července 2017
www.vecernikpv.cz

společnost

19

       
NEZAMYSLICE Kdo nemrzne s námi, tomu je vedro proti nám!
Tohle heslo by si mohli na svoji olymppijáckou vlajku nechat vyšít
mažoreti z Nezamyslic. Spolek všestranně zaměřených sportovců při plánování svých akcí na roční období nehledí. Na Silvestra
plavou v říčce Haná a začátkem letních prázdnin pořádají Zimní
olymppijádu. Uplynulý pátek se uskutečnil už její sedmý nultý
ročník a Večerník u toho nemohl chybět!

původní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Slavnostnímu zapálení olymppijáckého ohně předcházel slavnostní průvod.
V jeho čele kráčely ženy ze země vycházejícího slunce, čímž zřejmě chtěly
protestovat proti pravidlu „Japonec na
konec“. Premiéru na hrách měl i Svatý Tomáš a Princův ostrov. Navzdory

faktu, že průměrná teplota se na tomto
africkém souostroví pohybuje okolo 25
°C, těšili se jeho reprezentanti zejména
na lety na lyžích. Po nich přišli na řadu
pašeráci z Polska, uprchlíci z Jordánska a Turci, kteří do Evropy přitáhli i se
svým záchodem a plnou plínkou. Zástupce Skotska při přísné bezpečnostní
prohlídce musel své sukně vykasat pořádně vysoko, naopak zcela bez problémů prošla reprezentantka Burkiny Faso
i se čtyřmi malými černoušky. Coby
vlajkonoš Velké Británie se představil
fenomenální Edie Orel následován poskakujícími Čechy, pohublými Somálci

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na
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a svobodnými Ukrajinci, kteří vše uzavírali.
Během velkolepého slavnostního
zahájení se o program postaraly zejména místní mažoretky, které se na
olymppijádu kvalifikovaly díky své
budoucí účasti na mistrovství Evropy. Na sportovce pak čekal tradiční

Z jedné do druhé kráčíme o půlnoci na
první máj. Na podobnou asi sto metrů dlouhou túru se člověk musí vydat
s patřičnou zásobou tekutin,“ naznačil
Košárek zdroj, z něhož mažoreti čerpají
svoji invenci. „Hlavně tam nepište, že
to děláme kvůli dětem. My to děláme
hlavně proto, abychom mohli schůzovat!“ zdůraznil Košárek, který jedním
dechem poděkoval všem manželkám
za nebetyčnou toleranci.
Zimní olymppijáda i letos bavila
dospělé i děti. Rozdíl byl snad jedině
v tom, že mnozí ze starších sportovců
by po požití slivovicí vonícího „modrého pramene“ dopingovou zkouškou
neprošli. Přesto nad budoucností jedinečné akce visí otazník. „Po sedmi letech jsme se ocitli na rozcestí. Buď příští
rok konečně uspořádáme první ročník,
nebo to celé zrušíme a vrhneme se do
něčeho jiného,“ uzavřel Jan Košárek.
(mls)

biatlon a sjezd z kopce Mount Nezamysl na bobech v hasičské pěně. Úplnou novinkou byly letos lety na lyžích.
„Už řadu let urgujeme vedení našeho
městyse kvůli výstavbě skokanského
můstku. Vznikla i petice za odvolání
našeho zastupitelstva, kterou podepsala i starostova manželka. Přesto se stále

nic neděje! Nakonec nám tedy můstek
museli vytvořit naši vlastní konstruktéři,
kteří se obešli i bez evropských dotací,“
zmínil se Jan Košárek z mažoretů, kteří
si do svého nabitého kalendáře nedávno přidali turistický přechod z 30.
dubna na 1. května. „Jedná se o dvě na
sebe navazující ulice v Nezamyslicích.
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Určice vítaly prázdniny soutěžně +URFKRYVNiVWRGŁD
Děvčata to většinou klukům natřela…

URČICE Několikaletá pauza v pořá- EXKLUZIVNÍ
dání akce na počest konce školního
reportáž
roku se na účasti nepodepsala. Kulturní klub Určice, jenž rozhodně ne- pro Večerník
činností netrpí, sezval místní děti do
parku a připravil jim zajímavou odpo- Zdeněk
lední náplň. „Dělávali jsme to už dřív, VYSLOUŽIL
pak jsme si dali nějakou dobu pauzu
a dneškem chceme zase obnovit tra- Místní park nabízí zábavu dětem
dici,“ informovala Lenka Buřtová, i dospělým. Trampolína, skákací
hrad, průlezky nebo vychlazené
šéfka určického kulturního klubu.
VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na
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pivo a dobroty z udírny. Rodiče tak
mají důvod doprovodit své ratolesti, které se tentokrát navíc mohly
bavit soutěžemi o sladké odměny.
Tříčlenná kapela Melody si připravila pro děti nejen hudební pásmo,
ale i plno her. Party byly rozděleny
na pohlaví a překvapivě hrály prim
holky. Při věšení prádla na čas se to
dalo tak nějak očekávat, ale když
kluci prohráli i v balónkové válce, to
už stálo za zamyšlení...
„Přišlo hodně dětí i rodičů. Je ideální počasí, pod mrakem, pofukuje. Já
jsem spokojená, je to bezva. Děti se
baví, skupina Melody si to celé řídí
a já se tak nemusím o nic starat,“ pochvalovala si bezproblémový průběh Lenka Buřtová.
Zkrátka nepřišli ani dospělí, pro
které začala hrát kapela k tanci a poslechu v podvečer. Sobotním loučením se školním rokem čeká určické
děti dlouhý letní odpočinek. Návrat
do reality jim opět obstará Lenka
Buřtová. „Poslední týden v srpnu
bude akce Rozloučení s prázdninami,“ potvrdila hlavní kulturní duše
Určic.
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HROCHOV Zahájení letních
prázdnin pro většinu dobrovolných hasičů z Prostějovska znamenala rok od roku populárnější
soutěž Hrochovská stodňa, jíž
se účastní dvě kategorie - mladší
a starší žáci. Letos se konal již sed-

mý ročník. Do povědomí lidí se taky tak. Zastávám pozici u koše, takuž zapsalo, že je to vždy ve stejnou že jsem košařka. Hasiči mě baví, jen
dobu jako pouť v Jednově.
nevím, jak to budu zvládat s tanečním
kroužkem,“ přidala se kamarádka
Verča a zmínila své pocity ze soutěEXKLUZIVNÍ
že: „Trošku jsem se bála, je to divný
reportáž
pocit dělat ten koš.“
pro Večerník
Tato akce byla již posedmé organizována SDH Hrochov. Celkem se
Natálie
sešlo devětadvacet družstev ve dvou
MORÁVKOVÁ
kategoriích - mladší a starší. Věkový
rozptyl účastníků je od šesti do patNávštěvníci zde uplynulou sobotu nácti let. V kategorii mladších žáků se
mohli vidět SDH Hrochov, Lipová, na prvním místě umístilo družstvo
Ptení, Vícov, Laškov, Konice, Lešany, Soběsuky, druhá příčka patřila DoČechovice, Horní Štěpánov a jiné. mamyslicím a třetí připadla družstvu
Večerník si vybral dvě dívky z SDH z Čechovic. Kategorie starších žáků
Hrochov, kterých se zeptal na jejich dopadla obdobně. Z triumfu se radodélku působnosti a zastávanou po- valo družstvo Lešany „B“, druhé byly
zici u hasičů i na jejich pocity. „Jsem opět Domamyslice a třetí Soběsuky
u hasičů dlouho, nevím přesně od „A“.
kdy, asi čtyři roky. Začala jsem tedy „Vše proběhlo tak, jak jsme si představ přípravce, která je od tří do pěti let, vovali,“ usmíval se hlavní organizátor
potom jsem se přidala ke starším ka- a jeden ze sponzorů Lubomír Ptáček
marádům. Jsem na béčku a na maši- mladší, který vzkazuje poděkování
ně,“ prozradila sedmiletá Kačka. „Já všem sponzorům.

Kavárna ve Špalíčku opět OTEVŘELA Maturitní oslava oktávy A z GJW
no otevřenou. Takhle všechny naše
kroky musel schvalovat Olomoucký
kraj coby náš zřizovatel. Teď cítím
obrovskou úlevu, že se vše podařilo dotáhnout do konce,“ vyjádřil se
v této souvislosti Zádrapa, který na
poslední chvíli musel řešit problémy
s personálem. „Dva týdny před plánovaným otevřením odešla slečna,
která měla kavárnu vést. Naštěstí se
podařilo najít skvělou náhradu.
Martin ZAORAL nám
Novou vedoucí se stala Gabriela
Po vstupu do nově otevřené kavárny Maritz, která shodou okolností deset
vás zaujmou zejména podařené nástěnné kresby s motivy prostějovského muzea i hvězdárny. „Vytvořila je
naše restaurátorka Žaneta Svobodová
nedlouho předtím, než odešla na mateřskou,“ upozornil Daniel Zádrapa,
ředitel prostějovského muzea, které
bude kavárnu nově provozovat ve
vlastní režii.
Podnik byl uzavřen v září roku 2015
poté, co tehdejší nájemnice dostala
od muzea výpověď. Stalo se tak nedlouho po sporu týkajícím se zákazu protestního koncertu proti účasti
komunistů ve vedení města. Zádrapa
tehdy upozorňoval, že jakákoliv politika do muzea nepatří. Nastínil rovněž, že provoz kavárny ve vlastní režii
byl jeho dlouhodobý cíl. Vše ovšem
zabralo výrazně více času, než se původně předpokládalo. „Kdybych byl
& 2  "#  & 
soukromník, mám kavárnu již dáv-  * 
PROSTĚJOV Chtělo to hodně trpělivosti na straně zákazníků i vytrvalosti na straně provozovatele.
Ale už je to hotové. Uplynulý čtvrtek 29. června po slavnostní vernisáži výstavy fotografií Příroda Jižní
Afriky opět otevřela kavárna ve
Špalíčku. Stalo se tak po bezmála
dvou letech, co byl krásný prostor
nedaleko centra města uzavřen...

let žila v Jihoafrické republice,“ upozornil Daniel Zádrapa, který je rád,
že po vernisážích výstav v muzejních
prostorách Špalíčku budou mít jejich
hosté prostor, kde se budou moci setkávat.
A to není vše. „I kavárnu budeme
komponovat jako výstavní. Chceme
se v ní zaměřit zejména na fotografie.
Znít by tu měla také živá hudba, chceme zde pořádat přednášky či autorská
čtení. Něco podobného tu chybělo,“
nastínil šéf muzea.
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PROSTĚJOV Vítězná třída soutěže
„O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“ si
uplynulou středu v Plzeňské restauraci na náměstí T.G.Masaryka užila
maturitní oslavu v hodnotě dvacet tisíc korun. Nejatraktivnější cenu jsme
do našeho tradičního klání věnovali
u příležitosti jubilejního výročí od
prvního vydání dnes nejčtenějšího
regionálního periodika. A u toho Večerník nemohl chybět!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Natálie
MORÁVKOVÁ
Začátek byl stanoven na sedmnáctou hodinu, než se ale studenti oktávy A z Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově a jejich
profesoři sešli, chvíli to trvalo. Během
čekání na maturanty se tak Večerník
dozvěděl řadu zajímavých věcí... „Byla to
taková příjemná třída, kde se dobře učilo.
Byli opravdu dobrý kolektiv, postupně
&#1  . &%*&  *  se stmelovali,“ vypověděl ochotně učitel
Foto: Martin Zaoral dějepisu Aleš Pospíšil. „Byli výborní, za-

jímaví, navíc kreativní a vtipní. Poskytli
mi medový doutník, o kterém jsem do
té doby neměla tušení,“ přidala Renata
Moudrá, učitelka angličtiny. „Byl to jeden z mála kolektivů, který už člověk po
těch letech bere jako svoje děti,“ poznamenala výstižně Eva Becková.
Studentů se nakonec sešlo celkem jedenadvacet, v první polovině večera
s nimi přišli slavit právě výše zmínění tři
profesoři. Nižší účast byla dána tím, že
někteří již odjeli pracovně do zahraničí.
Celý večer probíhal v klidném a příjemném duchu, studenti si svou
oslavu náležitě užívali a chovali se
vzorně. Personál byl vskutku všímavý
a špičkový. I díky nim a jejich profesionálnímu přístupu probíhal večer naprosto na úrovni. V průběhu večera se
obsazení profesorů vyměnilo a přišla
jiná trojice. „Jsou to moji první maturanti, takže na ně budu určitě vzpomínat. Na jejich mluvní cvičení budu vzpomínat. Na každou hodinu s nimi jsem
se velmi těšila, bylo úžasné být při tom,
když se z těchto kukel vylíhli uvědomělí
a cílevědomí motýli,“ řekla s úsměvem
na rtech Lucie Pavlíková.
Spokojenost čišela i ze samotných oslavenců. „V této restauraci jsem už párkrát
byla, líbí se mi tu. Myslím si, že je to
jedno z nejlepších míst v Prostějově,“

neskrývala studentka Hana. „Jsem ráda,
že se nás tolik sešlo. Budeme si vzájemně
chybět... Jsme vděční za tuto možnost,
která je zřejmě tou poslední, kdy se můžeme vidět. Myslím si, že jsme to řádně
zapili, a těším se na další setkání,“ sdělila
studentka Tereza Kohoutková. „Velmi
děkujeme panu Švecovi a samozřejmě
Večerníku, že nám umožnili mít maturitní oslavu v této restauraci,“ poděkoval
jménem celé třídy Petr Ohlídal. „Bylo
to super, viděli jsme se s těmi, co přišli.
Jídlo bylo excelentní, bylo to mnohem
lepší než večírek někde v baru, zkrátka na
úrovni,“ zakončili Tomáš s Richardem.
A jaké pocity z této třídy měla profesorka angličtiny coby rodilá mluvčí
Raheal Mengisteab?
„Velmi energická třída. Pracovala jsem
s nimi poslední rok od září do maturity,
stali jsme se přáteli, chodili na kávu. V hodinách jsme se bavili o všem. Byla to velmi
aktivní třída, která se mnou velmi spolupracovala. Tuto cenu si opravdu zasloužili,
protože na tom tvrdě pracovali a celých
osm let táhli za jeden provaz.“ Jako jediná učila oktávu A celých osm let biologii
Šárka Lakomá. „Když byli v sextě, stalo
se nám, že jsem nosila po třídě kopinatce
plžovitého. Dno válce se urvalo, takže
formaldehyd unikl, což vyvolalo reakci, na
kterou nikdy nezapomenou,“ usmála se.
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Nejenom prací živ je člověk! Toto staré známé úsloví platí hlavně
v letních měsících, kdy si každý z nás více hledíme odpočinku, relaxu a zábavy. A právě dnešní tématická strana Večerníku je zaměřena na zábavu a měla by našim čtenářům výrazně pomoci najít si tu
správnou. Máte rádi koncerty, výstavy, divadelní představení nebo
se zabavíte i u dobré knížky či filmu? Prohlédněte si pozorně dnešní
tematickou stranu Večerníku, jsme si jistí, že si určitě vyberete!

ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
SE SLEVOU
A BONUSEM

35%

17062970742

17062910735
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Poselství Josefkol 2017
koní, jezdeckých koní a desítky
historických kočárů, které se opět
rozjedou parkem a navodí nádhernou atmosféru doby dávno minulé. Představíme vám ušlechtilé
jezdecké koně, ale i kočárové koně
tzv. „galakarosiéry“, stejně jako ty
nejtěžší hřebce do těžkých vozů.
Nejlepší řemeslníci České republiky, mistři řemesel vám předvedou své umění zpracování různých materiálů, oceli, dřeva, skla,
kůže, textilu i proutí. Na řemeslném umu těchto mistrů řemesel

můžeme obdivovat nejen zručnost, ale i bohatství naší historie,
která se pomalu a jistě vytrácí.
Mottem letošního Josefkolu je:
„historie se vrací, aby obohatila
současnost“. Naši předci budovali svá panství, statky, grunty,
sýpky, stodoly, ale i školy, kostely
a hostince, půdu pečlivě a s láskou obhospodařovali, a věřili
v to, že zachovávají a předávají
poselství budoucím generacím
nejen duchovní, ale i bohatství
úrodné půdy.

17063010754

17063010753

Vážená veřejnosti, akce, která
vešla do podvědomí široké veřejnosti pod názvem Josefkol, je v letošním roce již X.- tým ročníkem
pořádaným ve dnech 22. a 23.
července 2017 v zámeckém parku
v Čechách pod Kosířem.
Pečlivě připravujeme tento jubilejní ročník s velkolepou historickou
scénou dávného věku 18. století
se 150 – ti účinkujícími. Scénou,
která se odehraje v malebném
zámeckém parku s památnými
stromy, s ukázkou 50 kočárových

letos slavíme jubileum...

Pondělí
3. ledna
července
Pondělí 30.
20172017
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ŽIAR NAD HRONOM (Slovensko) Historická placka.
Luděk Lichnovský z týmu SKC TUFO Prostějov vybojoval stříbrnou medaili na Mistrovství České a Slovenské
republiky v silničním závodě jednotlivců s hromadným
startem. Mladý závodník z Hané se ve středoslovenském
Žiaru nad Hronom prezentoval skvělým výkonem a do
Prostějova tak putuje historicky vůbec první medaile ze
seniorského silničního mistrovství republiky.
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Plíšková slaví x {  

třetí letošní " #|
TRIUMF
PROSTĚJOV Hezky se rýsovalo, že po návratu Miroslava Čady na místo hlavního
kouče bude celý realizační
tým prostějovských volejbalistek stejný, jako v dobách největší slávy
Agelek.
Jeden
článek ke kompletnímu doplnění této
personální skládačky
však chybí, neboť post
maséra neobsadí Jan
Müller.
Ten do vékáčka přišel během
premiérové sezóny 2007/2008
a vydržel až do loňska, kdy po
téměř devíti letech kvalitních služeb odešel. Uplynulý ročník strávil mimo hanácký oddíl, načež si

EASTBOURNE, PROSTĚJOV Třetí letošní titul
získala v generálce na Wimbledon Karolína
Plíšková. Svěřenkyně trenéra Davida Kotyzy dominovala na turnaji v Eastbourne
a ve finále si poradila s Dánkou Caroline
Wozniackou.
„Turnaj skončil lépe, než loni,“ radovala se
vítězka, která před rokem prohrála ve finále se Slovenkou Dominikou Cibulkovou.
„Dařilo se mi na servisu, tím jsem si hodně
pomohla,“ pochvalovala si Plíšková.
Ve čtvrtfinále skončila cesta Barbory Strýcové. Česká tenistka nestačila na domácí Watsonovou a prohrála ve třech setech. „Čtyři
zápasy před Wimbledonem jsou tak akorát,“ pousmála se Strýcová.
  
Nedařilo se Jiřímu Veselému. S Kanaďanem Vaskem Pospisilem neuhrál ani set
a rozloučil se hned po prvním kole. „Nechytil jsem začátek a další šance už
nepřišla. Na grandslamu to snad bude vypadat jinak,“ přeje si Veselý.
Povzbudivý výsledek uhrál Tomáš Berdych během tradičního exhibičního ZDĚTÍN Jubileum je tady! Pátý
podniku Tennis Classic, když porazil Rafaela Nadala. Španělskému soupeři ročník hobby triatlonového závodu
povolil během střetnutí pouze pět gamů.
(lv) pořádaný sportovními nadšenci ze
Zdětína odstartuje už tuto sobotu
8. července. Organizátoři hlásí, že je
TENIS

  3. kolo: vše připraveno. „Kapacita startovní
%&'
   ! "#$  listina přesáhla stanovený počet. Do
ATP Tour - Eastbourne
Dvouhra - 1. kolo: Veselý - Pospisil 7:6, 6:4; Strýcová - Davisová (USA) závodu se přihlásilo čtyřiadvacet
7:5, 6:2. +,/ 0 Karolína Plíšková mužů, jedenáct žen a deset cyklistů.
(Kanada) 3:6, 4:6
 "  % &" % ' *+ Chtěli jsme vyhovět všem, ale vzhle&)*
Strýcová - Watsonová (V.Británie) 1:6, dem ke kapacitě boskovického baWTA Tour - Eastbourne
Dvouhra - 1. kolo: Strýcová - Boucha- 6:1, 4:6. 4/ 0 Karolína Plíšková - zénu to nebylo možné,“ informoval
rdová (Kanada) 6:3, 3:6, 6:2. 2. kolo: Kontaová (5-V.Británie) bez boje.  0 ředitel závodu Tomáš Kučera.
Karolína Plíšková (3) - Riskeová Karolína Plíšková - Wozniacká (6-Dán- Itinerář triatlonu je jasný. Sraz účast(USA) 6:4, 6:3; Strýcová - Muguru- sko) 6:4, 6:4
níků je v 7:30 hodin u zdětínské so-

 +++

lupovou se však už nepočítá, tudíž
musí zkušený kormidelník najít
náhradu. „V nejbližším týdnu
mám schůzku s jedním adeptem, který se jeví slibně. Uvidíme po osobním setkání...,“
nadhodil Čada směrem k plánovanému jednání.
Jinak už má o svém realizačním
týmu naprosto jasno. Vytvoří jej
osvědčení spolupracovníci: asistent trenéra Lubomír Petráš, kondiční trenérka Solange Soares, lékař
Pavel Navrátil, statistik Lukáš Miček a fyzioterapeut David Lisický.
Sportovním ředitelem klubu zůstaronový lodivod VK přál jeho stává Peter Goga a PR manažerem
návrat. „Ale nakonec jsme se ne- Ondřej Hubáček, to vše pod vededohodli,“ prozradil Čada.
ním předsedy správní rady Petra
Se stávající masérkou Ivanou Cha- Chytila.
(son)
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EXKLUZIVNĚ

Ve Zdětíně se „hobíci“ předvedou v triatlonu



 
#

kolovny. „Naložíme závodníky, kola
a vyrazíme do Boskovic. Tam máme
rezervovaný bazén od devíti hodin,“
popisuje Kučera. Po absolvování plavecké části čeká na sportovce asi nejobtížnější část. Cyklistický přejezd do
Zdětína. „Kilometrově to vychází na
sedmapadesát. Trasa vede přes Pohoru, Horní Štěpánov, Konici, Laškov
a Bělecký Mlýn. Po příjezdu vyvrcholí
závod běžeckou částí,“ nastínil trasu
Tomáš Kučera. Běžecká část bude
měřit osm a půl kilometru a povede
kopcovitým okolím Zdětína. „V týdnu
budeme trasu značit. Poběží se okolo

Běleckého Mlýna a lesními cestami,“
říká ředitel závodu.
Na všechny, kteří tuto mordárnu
absolvují, pak v cíli za zdětínskou sokolovnou čeká sele a další rozptýlení
v podobě hudby a piva. „Samozřejmě že zveme všechny, kteří mají rádi
dobrou zábavu. Náš triatlon není akcí
vyloženě pro profi sportovce. Je to spíše sportovně-kulturní akce pro všechny, kteří mají rádi aktivní odpočinek,“
uzavírá Tomáš Kučera.
Takže, kdo má cestu kolem, ať se v sobotu odpoledne zastaví ve Zdětíně za
sokolovnou.
(zv)
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Prvoligový hokej v Prostějově končí, licence je za
několik milionů prodaná. Tyto a jim hodně podobné zprávy se poslední dobou šířily mezi zdejší
hokejovou veřejností a fantazii přiživovalo i velké
mlčení a neodpovídání na zásadní otázky od těch
nejkompetentnějších osob. Až minulý týden snad
konečně přinesl vyjasnění a uklidnění, prohlášení
Jaroslava Luňáka vyznívá jednoznačně a minimálně pro nejbližší dva roky dává pocit jistoty. Je
dobře, že přesně taková slova zazněla alespoň teď,
i když k rozptýlení jakýchkoliv obav mělo dojít již
o několik týdnů dříve, když jsme se poprvé snažili
o získání komentáře ke zmatečné situaci. Ovšem
na druhou stranu, kdyby se tak stalo okamžitě, byli
bychom ochuzeni o velký prostor pro fantazírování, rozvíjení konspiračních teorií i šíření zaručeně
pravdivých informací ze strany v anonymitě setrvávajících jedinců a museli bychom si najít jiné velké téma k debatování u piva i na internetu. I během
horkých letních dnů se tak debata vedla kolem
zimního sportu provozovaného na zmrzlé vodě.

Už jen sto osmdesát bodů dělí od dnešního rána
Karolínu Plíškovou od pozice světové tenisové
jedničky a nicotných pětašedesát bodů jí schází
k posunu na druhé místo. Právě to je zatím maximem všech českých hráček, vezmeme-li v úvahu,
že Martina Navrátilová se stala lídryní pořadí až
po své emigraci za velkou louži. Na startu Wimbledonu tak má pětadvacetiletá hráčka velice slibnou
výchozí pozici, vedle aktuální formy a oblíbenosti
rychlých povrchů jí hraje do karet i loňský výpadek
v All England Clubu. Zatímco čerstvá vítězka turnaje v Eastbourne skončila před rokem už ve třetím
kole a obhajuje pouze sedmdesát bodů, aktuální
dvojka Halepová došla tehdy až do čtvrtfinále (430
bodů) a Němka Kerberová prohrála až ve finále
(1300 bodů). Ke slovu tak nyní přichází troška
matematiky i kalkulací, jaká konstelace musí nastat.
A ve hře navíc bude i plejáda dalších Češek, na trávě se jim letos až dosud hodně dařilo. Můžeme tak
s optimismem fandit a těšit se na hezké tenisové
zážitky, byť pouze zprostředkovaně.

S výjimkou Marka Drtiny až dosud platilo, že Jestřáby doplňovali spíše bezejmenní hráči, kteří se
sice můžou stát platnými a důležitými členy týmy,
a věřme, že tomu tak opravdu bude, avšak nejednalo se o nikoho, na kom by měla ležet tíha rozhodnutí vyrovnaných bitev. Právě tohoto úkolu by se
naopak měla zhostit dvojice posil, o nichž se hovořilo prakticky od počátku příprav na novou sezónu,
avšak dlouhé týdny se čekalo na potvrzení jejich
transferu. Tomášové Nouza i Divíšek sice už mají
výrazně přes třicet let a nejúspěšnější období své
kariéry zřejmě za sebou, avšak jedná se o nesmírně
kvalitní hráče, kteří mohou pomoci na ledě i v kabině. Očekávání do nich vkládaná jsou možná až přemrštěná, budou si muset zvykat na nové prostředí,
mužstvo a možná i herní styl, nemusí se jim dařit
hned od první minuty a také jim se nevyhne slabší
období, minimálně se ale rozšiřuje počet hráčů, kteří mají představovat vysoké nebezpečí pro soupeře.
Tak hvězdné individuality tady už dlouho nehrály,
těšme se tedy na jejich představení.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
A pak že to nejde. Organizátoři
turnaje v malé kopané ze Sokola
Otaslavice hlásí s předstihem vyprodáno! Kapacita turnaje Metle
Cup, jenž se koná příští sobotu
15. 7. činící patnáct mužstev, je už
naplněna, tudíž je turnaj uzavřen.
DEBAKL:
Hokejová veřejnost už je bojem
dvou znesvářených subjektů usilujících o převzetí moci nad mládežnickou sekcí prostějovského
hokeje notně znechucena. Každý
týden vyplouvají na povrch zcela
jiné skutečnosti a nikdo se nedokáže dobrat pravdy…
$ 0

8

Takovou účast mají zástupci Prostějovska ve fotbalové I.A třídě,
skupině B pro příští sezónu. Jedná
se o historický zápis, nadpoloviční počet týmů z jednoho okresu je
vskutku unikátní skutečnost.
10
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4! 5
pronesl ve svém vyjádření
k veřejnosti Jaroslav Luňák,
šéf mužských Jestřábů
 0

KAROLÍNA
PLÍŠKOVÁ
Tenistka prostějovského TK Agrofert potvrdila, že má v letošním
roce skvělou formu. V generálce na
Wimbledon v anglickém Eastbourne
získala svůj
třetí letošní
turnajový titul a zařadila
se tak mezi
nejžhavější
favoritky nejprestižnějšího
grandslamu.   

22

fotbal

letos slavíme jubileum...

Pondělí 3. července 2017
www.vecernikpv.cz

DĚVČATA Matoušková podpořila výhru

z Klenovic na Hané

slavíBRONZ!
Školní výběr prorazil na turnaji
Coca-Cola Cup

KLENOVICE NA HANÉ Fotbal
- jeden z nejoblíbenějších sportů nejen v České republice, ale
i ve světě. Většině lidí se vybaví
jména nejznámějších českých
i světových fotbalistů, jako jsou
například Petr Čech, Pavel Nedvěd, Cristiano Ronaldo nebo
Lionel Messi. Kolik z vás ale zná
nějakou významnou fotbalistku?

Petra PAŘÍZKOVÁ

nad Američankami
PRAHA Výsledkem 5:2 si poradila česká fotbalová reprezentace
žen s výběrem mladých Američanek do devatenácti let. Na
vítězství se podílela i někdejší
kostelecká útočnice Gabriela Matoušková, zdejší odchovankyně
hájící momentálně barvy pražské
Sparty strávila na hřišti úvodních
pětačtyřicet minut. Večerník počínání regionální fotbalistky sledoval pěkně na vlastní oči.

Slavnostního zahájení se zúčastnily
všechny týmy, kterým popřáli štěstí
nejen moderátoři, zastupitelé Dubnice nebo zástupci Coca-Coly, ale
hlavně historicky nejúspěšnější střelec české fotbalové reprezentace Jan
Koller, který je dlouholetým patro- PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
nem soutěže.
Klenovická děvčata se o postup do pro Večerník
boje o první místo utkala s týmem Jiří
ZŠ E. Rošického z Jihlavy, se kteMOŽNÝ
rým vedla do poslední minuty vyrovnaný boj. Nakonec mu podlehla České „áčko“ se na hřišti pražské
Admiry od počátku pustilo do svého soupeře, a když přežilo horkou
chvilku v podobě pumelice z trestného kopu ztečované do levé tyče,
samo udeřilo. Čtyřiadvacetiletá Matoušková se aktivně zapojovala do
hry na pravém křídle, úvodní gól ale
padl po akci na opačné straně, kdy
přihrávka proletěla malým vápnem

až k Dubcové, která neměla před poloprázdnou bránou problém - 1:0.
Také další minuty patřily zkušenějším Češkám, které si vypracovaly
několik standardních situací a také
šancí, avšak i odkrytá brána jim byla
malá. Pomoc tak přišla od Kornieckové, která zády k bráně přehlavičkovala vlastní gólmanku, a po nákopu
od půlící čáry to bylo 2:0.
Do druhých pětatřiceti minut vystřídala Matouškovou Divišová a někdejší
úspěšná atletka už jen z lavičky sledovala, jak se skóre navyšuje. Nejprve po
chybě náhradní gólmanky Vaníčkové
a jejím namazání Američanky snížily,
brzy nato se ale utěšenou střelou z dvaadvaceti metrů prosadila volná Krejčiříková. Čtvrtý gól přidala penaltou
kopnutou po zemi přesně k levé tyči
Svitková a stejná hráčka krátce poté
z úhlu propálila vše, co jí stalo v cestě.
Její bombu na bližší tyč nedokázala
soupeřova brankářka vytěsnit mimo
tři tyče. Poslední slovo ale měly hostující fotbalistky, jimž znatelně ubývaly
síly, to když Richardsonová na hranici
faulu přetlačila stoperku a ze sólo akce
upravila na konečných 5:2.
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Ano, už dávno neplatí, že fotbal je
jen „pro chlapy“. Důkazem toho
jsou děvčata ze Základní školy
Klenovice na Hané, která se už
poněkolikáté zúčastnila prestižního fotbalového turnaje základních
škol Coca-Cola Cup, který probíhá
v několika kolech na různých místech České republiky. Dívčí tým
pod vedením Libora Večerka pilně trénoval a povedlo se mu probojovat se až do mezinárodního
Superfinále, které se letos konalo
poprvé na Slovensku, konkrétně
ve sportovním areálu Dubnice nad
Váhom ve čtvrtek 8. června 2017.
Účastnilo se ho celkem osm týmů
- čtyři dívčí a čtyři chlapecké v každé kategorii vždy dva nejlepší
z České a ze Slovenské republiky.
Program finálového dne byl nabitý.

3:5 a šance na hlavní výhru, kterou
byl čtyřdenní zájezd do Francie
s Janem Kollerem, se rozplynuly.
Holky to ale nevzdaly a soustředily se na souboj o třetí místo, který
svedly se ZŠ Hradná Nové Zámky.
Zápas skončil 6:0 vyslankyně prostějovského regionu. Tým kapitánky
Jolany Ježkové, nejužitečnější hráčky Klenovic, se tak mohl radovat
z bronzové medaile. Zlato zaslouženě slavily fotbalistky Jihlavy, druhé
místo obsadila ZŠ Bartolomeja Krpelca z Bardejova.
Do letošního ročníku se přihlásilo přes 180 dívčích týmů z České
republiky i Slovenska. „Třetí místo v takové konkurenci je pro naši
školu obrovským úspěchem, na
který jsme patřičně pyšní,“ vzkázal
kouč Libor Večerka.

Bronzová radost němčických žáků
ROHATEC Mladší žáci fotbalových Němčic nad Hanou si dali
na závěr sezóny krásný dárek. Na
silně obsazeném turnaji v Rohatci
vyválčili třetí místo. „Turnaj byl
úspěšnou tečkou za vydařenou
sezónou v krajském přeboru.
Třetí místo je výborné, když si
vezmeme, s jakými soupeři jsme
se utkali,“ neskrýval spokojenost
Ivo Kopřiva, trenér němčických
mladších žáků.
Na mezinárodním turnaji čekala na
„Němčičáky“ v základní skupině dvojice slovenských a pár moravských
soupeřů. „Na úvod přišla porážka
s týmem Hrušovan nad Jevišovkou
0:1, který nakonec celý turnaj vyhrál,“
poznamenal Kopřiva. Druhý duel
napravila výhra s ligovou Senicou 2:0
a další skalp slovenského protivníka
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Nafta Gbely v poměru 1:0. Závěrečná
porážka s Ratíškovicemi-Dubňany už
na postupu Němčic dál nic neměnila.
„Do finálové skupiny se nám počítalo jedno vítězství a jedna prohra.
Následovala těsná výhra po boji
s domácím Slavojem Rohatec 1:0.
V dalším utkání jsme porazili severomoravský Juventus Bruntál 2:1, když
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rozhodčí nám neuznal další dva góly.
„Po tomto zápase jsme ale věděli, že
již máme medaile,“ usmíval se trenér
němčického FK.
O tom, jakou bude mít získaný kov
hodnotu, rozhodoval poslední zápas.
Sokem byl slovenský Kovotvar Vrútky.
„Ve vyrovnaném zápase jsme prohráli
0:2, když soupeř rozhodl brejky. My

jsme nastřelili dvakrát tyč, ale ani to nepokazilo naši radost z třetího místa na
kvalitně obsazeném turnaji,“ komentoval Ivo Kopřiva. Do Němčic nad Hanou putovala zásluhou Denise Mitany
trofej pro nejlepšího brankáře turnaje.
„Navíc byli oceněni i naši fanoušci/
rodiče, byli vyhlášeni jako nejlepší fanoušci turnaje!“
Pro Němčické byl turnaj tečkou za
sezónou, ve které skončili na devátém
místě krajského přeboru s aktivním
skóre 80:61. „Poděkování patří všem
hráčům, kteří svým přístupem dělají
radost svým rodičům a vzorně reprezentují Němčice nad Hanou. Dále
pak rodičům a sponzorům, hlavně
panu Romanu Mizerovi, který tuto
kategorii podporuje již třetím rokem,“
uzavřel Ivo Kopřiva, trenér a sekretář
FK Němčice nad Hanou.
(zv)

Vítězové turnajů místních částí Prostějova se proletěli

letadlem a organizátoři plánovali budoucnost
PROSTĚJOV Ani krátce po skončení druhého ročníku mládežnických turnajů ve fotbalu místních
částí Prostějova, který se letos modifikoval spíš v klání škol, dění okolo něj rozhodně neusnulo. Právě naopak. V souvislosti s chvályhodnou
akcí pro děti ve věku od osmi do
jedenácti let bylo nadále živo.

Marek SONNEVEND
Nejprve si oba vítězné týmy - to
znamená RG a ZŠ města Prostějov
v mladší věkové kategorii a ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty mezi staršími - vybraly speciální ceny za svůj triumf. Oč šlo?
O permanentky do lázní i volný vstup
do aquaparku od Domovní správy
Prostějov a vyhlídkové lety letadlem
od Deltaklubu Stichovice.
Následně se na prostějovské radnici sešli na schůzce všichni hlavní turnajoví
organizátoři i partneři, aby zhodnotili
uplynulou edici číslo dva a současně
nastínili, jakým směrem se vydat vstříc
třetímu ročníku v příštím roce. „Chtěl
bych moc poděkovat všem, kteří se
svým přispěním podíleli na zdárném
průběhu soutěží. Jak z pořadatelského,
tak sponzorského hlediska. Největší

díky přitom patří vedle duchovního
otce projektu Jiřího Kremly především
učitelce Vendule Zbořilové a jejím studentům ze sportovní třídy Gymnázia
Jiřího Wolkera, kteří na sebe vzali přípravy i samotné zorganizování obou
turnajů,“ konstatoval na úvod setkání
předseda sportovní komise Rady města Prostějova Pavel Smetana, u něhož
se všichni aktéři shromáždili.
„Byla jsem moc ráda za šanci pro studenty, kteří si tak mohli na vlastní kůži
vyzkoušet, co vše obnáší uspořádat podobnou akci ve sportu pro děti. Celá
třída na tom výborně spolupracovala
a potvrdila, že zvládne něco takového
dokázat,“ konstatovala potěšeně Zbořilová. Pro příště by ale dala přednost
tomu, aby se organizace ujali pouze ti,
kteří budou dobrovolně chtít ve svém
volném čase. „Věřím, že potom dokážou ještě víc a lépe než tentokrát, byť
i tak jsem s jejich společnou prací byla
moc spokojená,“ doplnila mladá kantorka z GJW.
„Myšlenka Jirky Kremly zapojit pořadatelským způsobem do projektu
studenty sportovní třídy z gymnázia
byla opravdu skvělá. Jinak se původní
záměr turnajů pro sídlištní družstva

jednotlivých městských částí musel
trochu modifikovat, přesto však můžeme být určitě spokojení jak s nárůstem
zájmu ze strany zúčastněných dětí, tak
ze zvyšování kvality celé akce. V dnešní
době je důležité mít pozitivní přístup,
chválit. A jakákoliv šance přivést děti
třeba i trvale k aktivnímu pohybu má
svůj nemalý přínos,“ zdůraznil předseda školské komise Rady města Prostějova Jan Krchňavý.
Okamžitě také nadhodil potřebná
zlepšení pro rok 2018. „Uhlídat, aby
nehráli registrovaní fotbalisté a tím se
nevytvářely příliš velké výkonnostní
rozdíly mezi jednotlivými družstvy.
A rozhodně pro děti na příště připravíme pitný režim zdarma včetně něčeho
menšího na zub,“ zmínil Krchňavý.
Přítomní zástupci dvou partnerů akce
měli radost, nakolik děti z vítězných
kolektivů potěšily jimi věnované speciální ceny. „Někteří projevili zájem
vyměnit si permanentku do lázní za
volné vstupy do aquaparku, čemuž
jsme ochotně vyhověli. A do budoucna si dokážu jako cenu představit klidně i volňásky do aquaparku pro úplně
všechny aktéry turnajů,“ nadhodil šéf
Domovní správy Prostějov Vladimír
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Průša. „Já zase můžu říct, že děti byly
z vyhlídkových letů vyloženě nadšené.
Hodně se na ně těšily a v rámci Dětského dne, který každoročně pořádáme,
byla jejich nelíčená radost hezkým zážitkem pro ně i pro nás,“ shrnul předseda Deltaklubu Stichovice Evžen Vala.
Ve volné diskusi poté zazněly některé zajímavé návrhy: uskutečnit
turnaj podobný těm fotbalovým
i během zimy v ledním hokeji na

kluzišti na náměstí TGM, zapojit
studenty sportovní třídy Gymnázia
Jiřího Wolkera do školských soutěží
ZŠ coby rozhodčí nebo zajistit pro
turnaje v kopané start hostujících
výběrů z partnerských měst Prostějova v zahraničí. „Každopádně
jsem moc rád, že se můj nápad zpřed
několika let takhle ujal a postupně roste. Všem ještě jednou velice děkuji, zapomenout přitom nechci na další čtyři

subjekty. Olomoucký kraj za finanční
podporu, oddíl 1.SK Prostějov za poskytnutí hřiště s umělým povrchem
v jeho fotbalovém areálu, firmě Gala
za výrobu pěkných triček pro veškeré
účastníky klání a marketingové společnosti TK PLUS, která tato trička sto
čtyřiceti dětem zaplatila,“ uzavřel Jiří
Kremla.
Třetí ročník proběhne v květnu příštího roku.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 3. července 2017
www.vecernikpv.cz

fotbal
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Kraj začíná první víkend, okres o týden později
PROSTĚJOVSKO Jízdní řád ročníku 2017-2018 je na světě. V uplynulém týdnu proběhly Losovací aktivy
regionálních fotbalových soutěží.
V úterý 27. června se losovaly v Olomouci krajské soutěže, v pátek 30.
června pak v Kralicích na Hané soutěže OFS Prostějov.
První kola krajských soutěží mužů
zahájí o víkendu 5. a 6. srpna, o týden
později 12. a 13. srpna kopnou do
míče plejeři hrající okresní přebor.
Prolog pak obstará tradičně Okresní
pohár, do kterého se letos přihlásilo
osm mužstev a první kolo je na programu 29. a 30. července 2017.
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Pavel FARNÝ (TJ SOKOL VRAHOVICE) 24 branek
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Jakub ŠPAČEK (FC DOBROMILICE) 27 branek
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Štěpán KARAFIÁT (TJ SOKOL MOSTKOVICE B) 10 branek
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Michal SPURNÝ (FC HVOZD) 34 branek
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Jan CETKOVSKÝ (FC HVOZD) 65 branek
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Lukáš ZAPLETAL (TJ Sokol Klenovice na Hané) 30 branek
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TJ HANÁ PROSTĚJOV
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TJ ŽELEČ
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TJ SOKOL PŘEMYSLOVICE „B“
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TJ SMRŽICE

Okresní soutěže evidují na Prostějovsku nárůst týmů
KRALICE NA HANÉ Přibylo účastníků! Pozitivem blížící
se fotbalové sezóny na okresní scéně je nárůst přihlášených týmů. Jedná se o v posledních letech pozoruhodný úkaz, protože každoročně spíše mužstev ubývalo. „Relativně jde o dobrou zprávu. Těšit mě to ale
bude, až bude trochu vyšší procento. Pár let zpátky
těch mančaftů bylo daleko víc,“ nechtěl předčasně jásat
Milan Elfmark, předseda OFS Prostějov. Losovací aktiv
se premiérově konal v Kulturním domě v Kralicích na
Hané, protože tradiční Smržice byly tentokrát obsazeny.„Děkujeme kralickému starostovi Petru Neoralovi, že
nám vyšel vstříc a poskytl nám prostory,“ vzkázal přes
Večerník, který byl živě na místě, Elfmark.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL

Oproti předcházejícímu ročníku se
navýšil počet týmů v mužské kategorii. Okresní přebor má opět čtrnáct
účastníků, dvě skupiny třetí třídy celkově dvacet. Příčinou je sestup Nezamyslic a Hvozdu z krajských soutěží, následně pak vznik „B“ týmů

?,; ,}+  ?;,}x,#
  |~

1 FK Výšovice
NE ÚZM
2 Jiskra Brodek u Konice
hlášenky ÚZM
3 TJ Horní Štěpánov hlášenky
4 FC Hvozd
hlášenky ÚZM
5 TJ Tištín
NE ÚZM
6 TJ Sokol Otaslavice SO ÚZM
7 FC Ptení
NE ÚZM
8 FC Dobromilice
NE ÚZM
9 TJ Sokol Určice B hlášenky
10 TJ Haná Nezamyslice
SO ÚZM
11 TJ Sokol Vícov
NE ÚZM
12 Brodek u Prostějova hlášenky ÚZM
13 TJ Sokol Čechovice B
SO ÚZM
14 TJ Sokol Vrahovice SO ÚZM

 

OFS nebude mít soutěž dorostu!
Kralic na Hané a Kostelce na Hané.
Po roční odmlce se vracejí na scénu Držovice a jediným celkem,
který se oproti loňsku nepřihlásil,
je „B“ tým Přemyslovic.
Více družstev bude startovat i v žákovských soutěžích. „Navýšily se
počty týmů v mladších i starších žácích, což je dobře. Pořád se ale jedná
o fotbal sedm plus jedna. Takže co se
týká členské základny, bude to zhruba stejné,“ zamyslel se Milan Elfmark,
předseda Okresního fotbalového svazu Prostějov.
Snad poprvé v historii ale nebude na
Prostějovsku samostatná soutěž dorostu. Po loňském spojení s OFS Přerov se do letošního ročníku přihlásilo
pouze pět týmů, které byly zařazeny
do krajské soutěže. „Myslím, že jsme

+  }|~?= 
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1 TJ Sokol Bedihošť SO ÚZM
2 TJ Želeč
NE ÚZM
3 FK Skalka 2011
NE ÚZM
hřiště Klenovice n. H.
4 Brodek u Prostějova B hlášenky ÚZM
5 FC Kralice na Hané B NE ÚZM
6 TJ Sokol Otaslavice B hlášenky
7 Pavlovice u Kojetína
NE ÚZM
8 Němčice nad Hanou B hlášenky ÚZM
hřiště Tvorovice
9 TJ Biskupice
NE ÚZM
10 Haná Nezamyslice B NE 10:00

 

to ve spolupráci s krajem vyřešili
dobře. Jedna skupina bude prakticky Prostějovsko s Přerovskem, takže
se to bude blížit loňskému modelu,“
okomentoval novinku vzešlou z improvizace Milan Elfmark.
Stabilně hojnou účast budou mít
soutěže přípravek. Počty týmů
v nejmladší věkové kategorii se
blíží dohromady čtyřicítce. „Musíme si uvědomit, že přípravky hrají
v menším počtu hráčů, tím pádem se
navyšuje počet družstev. Uvidíme, jak
se to bude vyvíjet dál. Třeba se nám
snad podaří zamezit úbytku hráčů,“
přeje si šéf OFS Prostějov.
Samotný losovací aktiv proběhl podle
zaběhnutého scénáře. Nejprve přednesl svou závěrečnou zprávu za uplynulou sezónou předseda disciplinární
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1 TJ Sokol Zdětín
NE ÚZM
2 TJ Sokol Kladky
hlášenky
3 TJ Sokol Plumlov B NE ÚZM
hřiště Krumsín
4 TJ Sokol Olšany
hlášenky
5 Sokol Mostkovice B hlášenky ÚZM
6 Sokol Přemyslovice hlášenky
7 Čechy pod Kosířem NE ÚZM
8 TJ Sokol Držovice SO ÚZM
9 Kostelec na Hané B SO ÚZM
10 SK Protivanov B
SO ÚZM

komise Jaroslav Čížek. Následně byly
oceněny výsledkově nejúspěšnější
týmy, předány byly Ceny Fair play
pro nejslušnější týmy a plakety byly
přichystány i pro nejlepší střelce jednotlivých soutěží.
Po uzavření loňského ročníku předsedou STK Romanem
Minxem došlo k samotnému
rozlosování sezóny 2017-2018,
které proběhlo až na menší doplnění kosmetických nesrovnalostí
prakticky bez zádrhelů. Krátce
před devatenáctou hodinou tak
byl definitivně stanoven jízdní
řád nastávající fotbalové sezóny.
„Samozřejmě že jsme rádi, že to
proběhlo vcelku bez problémů. Potěšující je také hojná účast zástupců
klubů, takže se prakticky všechny
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TERMÍNOVÁ LISTINA

PODZIM 2017

Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Plumlov
FC Hvozd
SK Protivanov
Klenovice na Hané
TJ Sokol Určice
TJ Sokol Držovice
Brodek u Prostějova
TJ Sokol v Pivíně

hlášenky
SO 10:00
NE 10:30
hlášenky
SO 9:00
SO 10:00
hlášenky
NE 10:30
hlášenky
NE 2,5 hod
před ÚZM

nesrovnalosti nebo požadavky mohly řešit přímo na místě,“ komentoval
předseda STK.
Fotbalový okresní přebor odstartuje
až druhým kolem o víkendu 12. a 13.
srpna 2017. „Vyhověli jsme požadavkům oddílů, aby se začínalo co možná
nejpozději. Druhým kolem zahajujeme, protože musíme ´termínovku´
navázat na kraj,“ vysvětloval Minx.
Jako druzí přijdou na řadu mladší žáci,
kteří absolvují své zahajovací kolo
o týden později, a oficiálně to bude
kolo třetí. Mužské třetí třídy a okresní
přebor starších žáků pak kopnou poprvé do míče o prvním víkendu v září
rovnou pátým kolem. Podzimní část
by měla končit o posledním víkendu
v říjnu, okresní přebor mužů a mladších žáků pak o týden později.
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1 FK Výšovice
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NE 2,5 hod
před ÚZM
TJ Sokol Otaslavice hlášenky
TJ Sokol Plumlov
NE 9:00
TJ Horní Štěpánov
hlášenky
FC Kralice na Hané NE 10:00
SK Lipová
hlášenky,
hřiště Brodek u Konice
FC Ptení
NE 2,5
před ÚZM
TJ Sokol Určice
hlášenky
TJ Smržice
hlášenky
TJ Haná Nezamyslice SO 10:00
TJ Sokol Mostkovice hlášenky
TJ Sokol Olšany
hlášenky
TJ Sokol v Pivíně
NE 10:00
Volný los

>   # 
Obhájí Plumlov svůj loňský triumf?

KRALICE NA HANÉ Důstojné vyvrcholení.
Letošní ročník okresní pohárové soutěže má
jednu přelomovou novinku. Finálové utkání
se uskuteční pod umělým osvětlením na umělé trávě v Konici. „Jsme rádi, že došlo k dohodě s panem Kučerou. Odpadne tak každoroční obava o způsobilost terénu a hledání
vhodného termínu,“ poděkoval konickému
klubu za vstřícnost Roman Minx, předseda
STK OFS Prostějov.
Tradičně se v minulosti uvádělo, že finálové utkání bude sehráno na neutrálním hřišti. Vzhledem

k tomu, že závěrečný duel se hraje v pozdním podzimním termínu a pak se těžko hledaly kluby, které
byly ochotny poskytnout hřiště, došlo k dohodě
se Sokolem Konice. „Klub disponuje reprezentativním areálem s umělou trávou a osvětlením. Nemusíme se tak bát, že by se nehrálo kvůli nezpůsobilému terénu a pevně stanovený termín by měl být
dodržen,“ poznamenal s uspokojením Minx.
Do okresního poháru 2017-2018 se přihlásilo
osm mužstev: FC Kralice na Hané, TJ Sokol
Určice, Sokol Konice, TJ Sokol Mostkovice,
TJ Sokol Plumlov, TJ Sokol Čechovice, TJ

Sokol Klenovice na Hané a TJ Jiskra Brodek
u Konice.
První kolo je na programu o posledním červencovém víkendu. Los svedl proti sobě celky Klenovic na Hané a Kralic na Hané, obhájce prvenství
z Plumlova zajíždí na půdu nováčka okresního
přeboru Brodku u Konice, z krajského přeboru
sestoupivší Určice zavítají do Mostkovic a Konice
se popasuje s Čechovicemi.
Semifinále by se mělo odehrát o státním svátku
ve čtvrtek 28. září, finálový duel pak ve středu 25.
října v již zmíněné Konici.
(zv)
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1. kolo: 29. a 30. července 2017, 17:00 (hraje se na půdě oddílu působícího v nižší
hodin:
soutěži, v případě účastníků ze stejné soutězápas č. 1: TJ Sokol Klenovice na Hané – FC že bude rozhodovat konečné umístění ze SR
Kralice na Hané.
2016/2017)
zápas č. 2: TJ Jiskra Brodek u Konice – TJ
Finále 25. října 2017, 18:00 hodin:
Sokol Plumlov.
zápas č. 3: Sokol Mostkovice – Sokol Určice. Vítězné týmy semifinálových zápasů
zápas č. 4: Sokol Konice – TJ Sokol Če- (finálové utkání bude sehráno na UMT
Konice)
chovice.
semifinále 28. září 2017, 16:00 hodin:
V případě nerozhodného stavu po 90
vítěz zápasu č. 1 - vítěz zápasu č. 2
minutách hry budou o vítězi rozhodovítěz zápasu č. 3 - vítěz zápasu č. 4
vat pokutové kopy
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PROSTĚJOVSKO O druhém červnovém víkendu se definitivně
uzavřela sezóna na regionálním fotbalovém poli. Stejně jako
mužské soutěže tak završili své celoroční snažení i mládežníci.
Světlo světa spatřily konečné tabulky soutěžního ročníku 20162017, přičemž na rozdíl od mužských soutěží se o postup nahoru mezi mládežníky většinou nebojuje. Uhrát ale co nejlepší
umístění je ale přáním každého trenéra a samozřejmě i jeho
svěřenců.
V dnešním druhém dílu seriálu FOTBALU EXTRA se zaměříme
právě na účinkování mládežnických výběrů příslušných na území Prostějovska. Nejvyšší soutěže v rámci České republiky hrají
týmy největšího regionálního klubu 1.SK Prostějov. Co se týká
konečných umístění, mohou být v eskáčku spokojeni, jeho výběry se umístily ve svých tabulkách v horních polovinách.
Za eskáčkem je ale patrná výkonnostní propast. Jediným zástupcem v divizních soutěžích dorostu je Sokol Čechovice. Na
krajské úrovni pak zápolí také jen pár jedinců, jako jsou Určice,
Konice, Brodek u Prostějova, Protivanov a Němčice nad Hanou.
Zbývající oddíly zaměřující se na výchovu fotbalové mládeže
pak působí v okresních soutěžích.
V dnešním vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se tak dočtete
souhrnné hodnocení mládežníků z Prostějovska. Následující
číslo se můžete těšit na komentář zabývající se počínáním nadějí 1.SK Prostějov, postupně pak půjdeme od Krajského přeboru
mužů až po nejnižší soutěže OFS Prostějov. A nezapomeneme
ani na ženy! Nový ročník 2017-2018 by pak měla odstartovat
speciální přílohy na přelomu července a srpna.

letos slavíme jubileum...

Pouhé dva zástupce mělo Prostějovsko v uplynulém ročníku v nejvyšší
krajské soutěži. O své místo na slunci
bojovaly celky Sokola Určice a Sokola Konice.
Velmi dobrou práci odvedly tradičně naděje Určic, které se v posledních sezónách pohybují pravidelně v horních tabulkových patrech
a potvrdily i to letos. Nakonec z toho
bylo konečné páté místo jen pětibodovou ztrátou na třetí Nové Sady. Pozitivem pro celý určický fotbal je fakt,
že se několik hráčů z tohoto celku objevovalo pravidelně v sestavě mužského „B“-týmu hrajícího Okresní přebor
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Oproti předešlým sezónám se zlepšila
Konice. Tradiční účastník nejvyšších
krajských soutěží na mládežnické
scéně bojuje stejně jako ostatní kluby
s nedostatkem hráčského materiálu.
Dlouhodobá kvalitní práce s mládeží
však Konici stále drží mezi krajskou
elitou. Letos z toho byla devátá příčka
za sedmadvacet nastřádaných bodů.
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mladší dorostenci. V těžké konkurenci s kluby s mnohem větší základnou i finančním zabezpečením se
pohyboval výběr Čechovic ve středu
tabulky. Zisk dvaatřiceti bodů značí
konečnou devátou příčku, která musí
být považována za dobré vysvědčení.

Náročné sousto v podobě účasti
v divizní dorostenecké soutěži si
ukousli před třemi roky v Čechovicích. Tamní vyhlášená mládežnická
základna patřila dlouhá léta k absolutní krajské špičce, tak se Čechovičtí rozhodli posunout své dorostenecké týmy do třetí nejvyšší soutěže.
Ve srovnání se soupeři je oddíl TJ
Sokol vskutku fotbalovým trpaslíkem. V divizi působí takové kluby
jako Hranice, Jeseník, Valašské Meziříčí, Vsetín nebo Havířov.
O poznání hůře než mladší si vedli
čechovičtí starší dorostenci. V soutěži o čtrnácti týmech se pohyboval
Sokol na chvostu tabulky a s těmi
nejlepšími nedokázal držet krok.
Lion Sport krajská
V interním minisouboji trojice nej> $
horších celků se však Čechovickým
 Q   
podařilo uspět, se ziskem devatenácti bodů obsadili konečné dvanácté Také ve druhé výkonnostní sféře
místo. Mnohem lépe si vedli právě krajského dorosteneckého fotbalu

MSDD, skupina „E“:
    


V podzimní části se hraje o rozdělení
do finálové jarní části. Důležité jsou
výsledky kategorie „U17“. Tam obsadili prostějovští mladíci v devatenáctičlenné tabulce až třináctou
příčku a tím pádem musela hrát
v jarní části ve druhé výkonnostní
skupině i „šestnáctka“, která jinak
skončila pátá. Ve druhé polovině
sezóny se výkonnost výběru „U17“
výrazně zlepšila a bylo z toho konečné třetí místo se ziskem solidních
třiatřiceti bodů. Svou kvalitu z první
poloviny ročníku potvrdily „šestnáctky“, když jarem prosvištěly bez jediné
porážky a ztratily pouhé čtyři body za
dvě remízy.
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Mladší dorostenci 1.SK Prostějov
působí v nejvyšších soutěžích svých
věkových kategorií. Jedná se o skupiny, ve kterých startují výhradně kluby,
které mají Sportovní centra mládeže
(SCM).
Mladí fotbalisté tak mají jedinečnou
možnost konfrontace s těmi největšími talenty svého věku. Eskáčko se
pravidelně může měřit s takovými giganty, jako jsou na mládežnickém poli
centra Baníku Ostrava, Sigmy Olomouc, Zbrojovky Brno nebo Slovácka. Systém těchto soutěží je rozdělený
na dvě poloviny.

SCM „U17“ a „U16“:
  
)  "

Velmi vydařenou sezónu, a zejména
její jarní část, mají za sebou starší dorostenci 1.SK Prostějov. Tým vedený
trenérem Radimem Weisserem se
prezentoval velmi dobrým fotbalem
a ve druhé nejvyšší soutěži patřil k absolutní špičce. O tom, že se na mladíky dá dívat, svědčí i pravidelně slušné
návštěvy blížící se stovce diváků. „Devatenáctky“ se perfektní jarní šňůrou
dotáhly na favorizované soky z Frýdku-Místku a Třince. Postupovou
a posléze barážovou naději mladíci
živili prakticky až do posledního kola.
O tom, že nakonec boj o první ligu
nebudou hrát, rozhodla až poslední
porážka na půdě Třince. Konečná
třetí příčka jen se čtyřbodovým
odstupem za postupujícím Frýdkem-Místkem však je nesporným
úspěchem tohoto silného ročníku.

MSDL „U19“:
parádní jízda
 -  
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Smál se třetí vzadu. Letošní historická premiéra v podobě sloučené
okresní soutěže dorostu s OFS Přerov byla dobrým tahem. Dlouhodobý nedostatek hráčů dorosteneckého
věku přinutil bafuňáře k tomuto neobvyklému kroku. Účastníci zpočátku
k této novince neměli příliš důvěry, ale
po počátečních rozpacích ji většinou
jen chválili. V jedenáctičlenném startovním poli působilo sedm zástupců
Prostějovska a kvarteto týmů z Přerovska.
Největšími papírovými favority byly
celky Smržic a Hvozdu. Okresním
přeborníkem se však stali dorostenci
Plumlova. Dlouhodobá a cílevědomá
práce manažera Františka Kocourka
přinesla své ovoce. Tým, jenž před dvěma sezónami zametal poslední příčky,
vyzrál a při vhodném doplnění nakonec slavil titul okresního šampiona. Na
druhé příčce stanul výběr Hvozdu, jenž
se opíral o výrazné střelecké individuality, ale na rozdíl od vítězného Plumlova neměl tolik vyrovnaný kádr. Hvozd
dlouho tabulce kraloval, ale v závěru
sezóny mu došel dech.
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má Prostějovsko minimální obsazení. Vlajku regionu držela letos pouze
dvojice Brodek u Prostějova a Protivanov.
Mnohem více úsměvů na rtech mají
Brodečtí. Jejich silný ročník se po
okresních triumfech dokázal prosadit i v krajské konkurenci a dlouho se
přetahoval s Želatovicemi o celkové
prvenství. Nakonec skončili dorostenci Brodku druzí se sedmibodovou
ztrátou, ale hřát je může prvenství
v počtu nastřílených branek. Dát
sto sedmatřicet gólů ve dvaceti
zápasech je úctyhodný počin. Dalším pozitivem je, že hned několik
borců dorosteneckého celku nastupovalo pravidelně i v mužském
okresním přeboru a rozhodně nehráli druhé housle. O budoucnost
by se tak v Brodku u Prostějova bát
nemuseli.
V krajské soutěži působí několik sezón i SK Protivanov. Vzestup tamního
fotbalu po těžkém vystřízlivění z divizních iluzí je chvályhodný. Základ
všeho je u mládeže a tam jsou Protivanovští nastartováni velmi dobře.
V krajské soutěži sice obsadili dorostenci až osmou pozici, ale stabilně
jsou oporami záložního týmu mužů
ve třetí třídě, který bojoval dokonce o postup do okresu. Konfrontace
s krajskými soupeři tak jde místním
mladíkům rozhodně k duhu.

Pozici regionální mládežnické „dvojky“ si nadále drží Čechovice

opět podařilo složit tým do nejvyšší
krajské soutěže. Každotýdenní konfrontace se silnými soupeři dává cenné
zkušenosti a mladičkým fotbalistům
Mezi mladšími žáky si v krajské kon- není na škodu.
?- ,}
kurenci udrželi pozici regionálních
)  $
jedniček elévové z Čechovic. Jako je    
diní z trojice zástupců Prostějovska
se dokázali vklínit do horní polo- Letošní ročník okresního přeboru
viny tabulky. Kladný poměr výher starších žáků byl hodně poznamenaa porážek, plus aktivní skóre by ný odstoupením AFK Prostějov City
měly zavdávat v čechovických mlá- 2016. Soutěž se tak dohrávala pouze
dežnických trenérech uspokojení. v sedmi týmech, což moc spokojenosTěsně a první polovinou startovního ti zbylým účastníkům nepřineslo.
pole skončily naděje Němčic nad Ha- Suverénním způsobem si došli pro
nou. Devátá příčka v jejich premiérové prvenství starší žáci Sokola Brodek
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Zatímco mužský fotbal v Olšanech
strádá, mládežníkům se nebývale daří.
Letošní ročník mezi mladšími žáky
skončil jejich obrovskou nadvládou.
V celém průběhu sezóny totiž prohráli
pouze jednou, a to na podzim v Mostkovicích. Právě Mostkovičtí byli
největším favoritem, ale po zimním
exodu největších opor do eskáčka
byli nakonec rádi, že uhájili druhou příčku před mocně dotírajícím
Hvozdem.
Silný střed pole tvořila trojice Nezamyslice, Určice a Pivín, tedy tradiční mládežnické regionální bašty. Nejlépe z tohoto minisouboje vyšli Nezamysličtí,
kteří nastřádali čtyřiatřicet bodů. O pět
bodů zpět skončily Určice a s dvoubodovou ztrátou na ně byl šestý Pivín.
Další část tabulky tvořilo trio Plumlov,
Lipová a Výšovice. Sedmý post si vykopal prvně jmenovaný celek, osmá
skončila Lipová a na předposlední
deváté příčce vinou kontumace duelu
se Ptením stanuly Výšovice. Poslední
místo patřilo podle očekávání ptenským prckům, kteří absolvovali svou
premiérovou sezónu na fotbalovém
bitevním poli.
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mládežnická základna opět potvrdila, že v „Turecku“ se zkrátka vaří
doslova z vody...
Samostatnou kapitolou jsou výkony
Klenovic na Hané. Dlouhodobý lídr
byl rozhozen kontumací s Plumlovem za neoprávněný start hráče. Své
si uhrál i nakonec čtvrtý Brodek u Konice. Výsledky mládežnických výběrů
Jiskry značí, že by do budoucna mohl
Brodek u Konice hrát na okresním
poli významnější roli.O předposlední pozici se přetahovali Protivanov
s Plumlovem. Výkonnostně za konkurencí zaostávaly Kralice na Hané.
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rostenecké týmy v odpovídajícím krajské sezóně není rozhodně ostudou. u Prostějova. Ti se sice rozjížděli poKonfrontace s tradičními krajskými zvolněji, když první polovině sezóny
složení vůbec udržet...
účastníky byla pro jejich další fotbalový kralovali Klenovičtí, ale výtečným
}, ()  |?
finišem za sebou nakonec Brodečtí
vývoj rozhodně prospěšná.
)  $ =>Q
Až třináctá příčka nadějí z Konice se nechali jak druhý Pivín, tak i třetí Kle- Q<   >
dá těžko hodnotit jako neúspěch. Pro novice na Hané. Stříbrnou pozici vyNováček potvrdil ambice. Silný ročník místní výběr je nejdůležitější, že se válčili bojovníci z Pivína. Tradiční
fotbalových nadějí Němčic nad Hanou se rozloučil s žákovskou kategorií
parádním vystoupením. V těžké konkurenci zavedených účastníků krajského přeboru se Němčáci neostýchali
a jako okresní přeborník neudělali
Prostějovsku ostudu. Od prvních kol
se pohybovali v nejužší špičce a konečným výsledkem byla čtvrtá příčka,
navíc vyšperkovaná dvojím skalpem
mistrovské Mohelnice.
Zbývající dvojice prostějovských
zástupců Čechovice a Konice si
počínala o poznání hůře. Zvláště
Čechovičtí byli v předešlých letech
zvyklí na mnohem lepší výsledky.
Slabší ročník však na víc než konečnou dvanáctou příčku z patnácti
účastníků neměl. O pozici níže zakončili letošní sezónu borci Konice.
Benjamínci místního Sokola nemají
početně takový kádr, aby mohli konkurovat nejlepším. V jejich středu je
však několik výrazných individualit,
které se při dobrém vedení mohou
 ) V   "  . #3 ' , #*  &    
prosadit v další kariéře.
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Samostatnou kapitolou jsou Smržice. Mužstvo, které patřilo k v předchozích letech ke krajské špičce,
nemělo mít v „okrese“ konkurenci.
Určité vnitřní problémy a zvednuté
nosy však přisoudily Smržickým až
třetí místo... Čtvrtá příčka patřila
Kralicím, které se zlepšily hlavně
v jarní části. Solidní vystoupení
v letošní sezóně měly i Nezamyslice. Šestá pozice a aktivní skóre jsou
dobrým počinem. Střídavými výkony se prezentovala zbývající dvojice
z regionu Otaslavice a Pivín. Hlavní
devizou ale, že se těmto tradičním
mládežnickým baštám podařilo do-

SPOKOJENOST V ESKÁČKU, NĚMČICÍCH, BRODKU U PROSTĚJOVA I OLŠANECH
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Dvoustranu připravil: Zdeněk Vysloužil.
Foto: Zdeněk Vysloužil
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„BYLY TO NEJVĚTŠÍ OSLAVY, CO JSEM ZAŽILA“

Prostějovanka Michaela Rullová šéfovala českému výběru,
který na domácím MS dovedla tým až ke světovému zlatu

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

Jiří
MOŽNÝ

17062910735

ƔƔ Jak to vypadá, když se slaví
titul mistryň světa?
„Bylo to velké. (smích) Slavily jsme
od chvíle, co jsme daly v prodloužení finále zlatý gól, až do rána. Pak
i další den, všude, kam jsme přijely, jsme křičely, že jsme mistryně
světa. (velký úsměv) Všechna mistrovství končí zpravidla v neděli.
Odevšad se spěchá, řeší se balení
a tak dále, ale tentokrát se končilo
v sobotu, navíc jsme hrály doma,
takže jsme nemusely do autobusu nebo na letadlo. Rozhodně to
byly největší oslavy po jakémkoliv
sportovním úspěchu, co jsem kdy
zažila.“
ƔƔ Navíc se jednalo o první ženský hokejbalový titul v historii,
takže o to cennější úspěch?
„Stoprocentně. Některé holky
pamatují první mistrovství světa
2009 v Plzni i ještě dřívější neoficiální šampionát v německém
Ratingenu. Na takový úspěch tedy
čekaly deset let. Já jsem s hokejbalem začala v roce 2011. Mám
z mistrovství svěra dva bronzy,
jedno stříbro a teď konečně cinklo i zlato, navíc doma. Pro většinu
z nás to byl splněný hokejbalový
sen, pro mnohé životní sportovní
sen.“ (úsměv)
ƔƔ Finálové utkání bylo podle
vývoje skóre hodně dramatické. Nejprve jste prohrávaly,
pak Američanky vyrovnaly při
power play...
„V první třetině jsme soupeřky ve
všem extrémně převyšovaly, ale
dostaly gól v oslabení. Snad po-

prvé na turnaji jsme prohrávaly,
naštěstí se nám z té naší obrovské
převahy podařilo vyrovnat a dostaly se rychle i do vedení. Já jsem
si v tu chvíli myslela, že už je hotovo, protože jsme pořád byly na balonku, Američanky se nedostávaly
prakticky k žádným šancím. Pak
ale vystřelily, teč před gólmankou
a bylo to v bráně... Když jsme vedly tři ku dvěma, tak jsme si říkaly,
že teď si vedení už pohlídáme, ale
jim se podařilo po naší chybě opět
srovnat. Byly to neskutečné nervy,
zápas šel do prodloužení, kde jsme
už ve druhém střídání daly gól.“
ƔƔ Dá se ale říct, že souboj o zlato lépe gradovat nemohl.
„No, po zápase jsem holkám říkala
to stejné. Euforie byla absolutně
neskutečná. Když vedete o gól
a zbývá jen pár sekund do konce,
tak už to v sobě máte a výbuch
není takový, jako když branka padne v prodloužení při náhlé smrti.
Věděly jsme, že jsme daleko lepší,
ony měly pět šancí a daly z nich tři

jezdila na soustředění i některé
závody. Během
roku se samozřejmě
konala
spousta hokejbalových akcí a kempů, takže
jsme s týmem pořád někde byly.“
ƔƔ Podařilo se vám vyhrát i mistrovství republiky.
Stále platí, že je Slavia v Česku
neporazitelná?
„Ano, šestý titul v řadě. Zatím tu není tým, který by
nás herně přehrál.
přizpůsobit tomu, co
po mně chtěl, i když věděl, že
to pro mě nebude vůbec jednoduché. Měly jsme spoustu gólovek,
já jsem většinou rozdávala nahrávky, ale bohužel se holkám nedařilo
dostat balonek do branky. Na druhou stranu se takové příspěvky od

nečně i lední hokej,
pořád se spoustu dovedností učím, ale strašně
mě to baví a naplňuje. Nevím, jestli se někdy dostanu na
takovou úroveň, jako když člověk
bruslí odmalinka, ale minimálně
se o to pokusím.“
ƔƔ Jak jste si celkově užily šampionát v domácím prostředí?
„Byla to velká událost, kterou navštívila řada známých osobností,
a celé Pardubice tím žily. Podařilo
se překonat rekord v návštěvnosti jak v ženách,
tak v mužích. Připravovaly jsme se rok a tři
čtvrtě, absolvovaly
mraky repre-

Moje role jako kapitánky byla i na hřišti
úplně odlišná než na předchozích šampionátech.
Nezažila jsem sice přímo pocit euforie
ze vstřeleného gólu, ale z něčeho ještě lepšího...
góly, my jsme jich měly snad pětadvacet, ale daly pouze o jeden víc...
Byl to po psychické stránce masakr, i pro diváky to určitě nebylo
jednoduché, ale zvládly jsme to.“
(úsměv)
ƔƔ Plnila jste roli kapitánky.
Jaká byla vaše role v družstvu?
„Úplně odlišná než na předchozích
mistrovstvích. Tam jsem měla roli
klasického útočníka, tvořit šance
a dávat góly. Tentokrát jsem hrála
ve třetí lajně s holkami, které hrají
přímočařejší jednodušší hokejbal,
takže jsem se držela víc vzadu, aby
ony mohly létat po hřišti a tak trochu bláznit. Měly jsme za úkol hrát
balonek rychle dopředu, unavit
soupeře, získat pásmo pro lajnu po
nás, nedat jim ani centimetr prostoru a nedostat gól. Myslím si, že
jsem se s pro mě neobvyklou úlohou srovnala a jako celá lajna jsme
odvedly skvělou práci.“
ƔƔ Jak jste si na tuto neobvyklou
úlohu zvykla?
„Já myslím, že dobře. (úsměv) I trenér mě po mistrovství chválil a poděkoval mi, jak jsem se dokázala

nás až tolik nečekaly, hlavní byl co
největší fyzický tlak na soupeře. Já
jsem navíc chodila na skoro všechna oslabení a v semifinále a finále
pak i na přesilovky. Trenér mi řekl
už měsíc před mistrovstvím, že
chce dát k sobě holky, co spolu
hrávají v hokeji. A mě si představoval s holkami, co hrají čistě jen
hokejbal. Nezažila jsem sice pocit
euforie ze vstřeleného gólu, ale
z něčeho ještě lepšího.“
ƔƔ A nyní si můžete užít trochy
odpočinku?
„Ano, teď odpočívám a snažím se
trochu dojíst, tam to bylo hodně
dietní. (smích) Před zápasem jste
namotivovaní, takže na jídlo moc
nemáte chuť, a po něm do sebe
toho jídla také nenacpete moc.
Hned první týden v červenci se už
ale chystám na kemp, abych nezakrněla sportovně. Během sezóny
jsem hrála i hokej a to s bráchou
olomouckou amatérskou ligu, a od
září jsem se stala šéftrenérkou ski
klubu Haná, což je moravský lyžařský klub. Dělám jim kompletní
letní přípravu, v zimě jsem s nimi
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PROSTĚJOV Dokázala to. Po
bronzových a stříbrných medailích z předešlých světových
šampionátů se hokejbalistka
Michaela Rullová dočkala i splnění zlatého snu. V Pardubicích
tak zakončila velice úspěšnou
sezónu, v níž už dříve dosáhla na
svůj šestý titul v nejvyšší domácí
soutěži, přičemž na finálovém
turnaji byla vyhlášena za nejlepší hráčku. Kapitánka české
reprezentace se tak mohla vesele rozhovořit o nedávné spanilé
jízdě na mistrovství světa, své
nezvyklé roli v družstvu a popsala i náročnou cestu, která
k nejvyšší metě vedla.

Stalo se nám jen jednou
za sezónu, že jsme zápas
vyhrály až na nájezdy a to
s druhým nejlepším týmem Českou Třebovou,
která, jak se říká, zabetonovala obranu. Opravdovou
konkurenci ale zatím nemáme.“
ƔƔ Takže to byl i tak trochu povinný triumf?
„To bych neřekla... Každý
tým se zlepšuje, holky na sobě
hodně pracují, začíná fungovat
souvislá celoroční hokejbalová příprava. Změnil se herní
systém soutěže. Dříve se za sezónu odehrálo pár zápasů, teď
se hraje celoročně turnajovým
způsobem. Finálové klání smějí hrát pouze hračky, které mají
odehráno více než padesát procent zápasů. Zhruba každý měsíc
a půl se konal jednodenní podnik,
kde sehrál každý tým tři zápasy.
Můj tým, tedy Slavia Praha, má
přes rok problém s lidmi, protože
spoustu holek máme v zahraničí.
Na jeden z turnajů nás bylo jen
sedm, zatímco ostatní týmy jezdí pravidelně s patnácti hráči do
pole. Přesto jsme ale všechny zápasy zvládly a za celou sezónu jsme
neprohrály.“
ƔƔ Hokejbal je u vás mezi sporty na prvním místě?
„Teď momentálně určitě ano. Odmalička jsem chtěla hrát hokej,
dlouho jsem se ale věnovala pouze
tenisu, atletice a malinko i lyžování. Zhruba v šestnácti jsem začala
hrát florbal. Je to sport dostupný
všem a v mých očích se v mnoha
věcech nejvíce podobal hokeji.
Byl to také první kolektivní sport,
který jsem začala dělat závodně.
Můj výborný kamarád se ale věnoval hokejbalu, tak jsem ho jela
na jeho doporučení v roce 2011
na mistrovství republiky zkusit
a hned jsem získala první titul se
Slavií. Brzy potom jsem odjela
i na mistrovství světa. Tento sport
mě uchvátil a ještě víc se přiblížil
vysněnému hokeji. Teď hraji ko-
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zentačních akcí a pociťovaly jsme
i jistý tlak, všichni si hodně přáli
úspěch. Podruhé a potřetí v historii jsme porazily Slovenky a dostaly se do finále, kde jsme očekávaly
Kanadu, která ale nějak záhadně

prohrála s Amerikou, takže
největší soupeř byl najednou
pryč. Byly jsme dvakrát live na
ČT Sport, vlastně vůbec poprvé.
Muže dávají pravidelně, tentokrát
byl ale i o nás obrovský mediální
zájem.“
ƔƔ Pozorovaly jste přímo na
sobě zvýšenu pozornost?
„Jasně. Dávaly jsme spoustu rozhovorů, před zápasy i po nich,
věnovalo se nám daleko víc pozornosti než dřív. Heslem šampionátu určeného mužům bylo vraťme
zlato domů, jim se to bohužel nepodařilo, ale my jsme to zvládly
za ně. Naše hra byla dobrá, byly
jsme herně jednoznačně nejlepším týmem a chtělo to v podstatě
jen výsledkově potvrdit, ale právě
to bývá často nejtěžší. Tyto zápasy nejsou jen o tom, jak je hráč
individuálně připravený a jak ten
tým funguje, ale hlavně o tom, jak
je na tom každá hráčka psychicky
a jestli dokáže zabrat v tom daném
utkání a zahrát to, na co má.“
ƔƔ Znamená to tedy, že i po
mentální stránce jste byly silným týmem?
„Určitě. Některá soustředění jsme
měly zaměřená právě na mentální
trénink. Třeba jedno jsme absolvovaly na horách, dost zrovna nasněžilo, trenéři nás v noci vzbudili,
vyhnali ven s čelovkama a běhaly
jsme kopce. Opravdu brutální
kopce. Některé holky padaly na
pusu. Běhalo se ve vysokém tempu, trenéři na nás křičeli, vytvářeli
tlak. Pokud člověk není vnitřně
silný, tak to prostě nevydrží. Bylo
to hodně náročné, ale byla to cílená příprava právě do Pardubic na
domácí atmosféru a na ten tlak,
abychom byli úspěšní. Bylo
to o tom kousnout se, navíc
jsme hrály na obrovském letišti, na největších rozměrech,
co hokejbal povoluje, a když si
člověk představí, že tam běháme
a v nohách už máme pět zápasů
a to je semifinále a finále teprve
před námi, tak se pak hraje spíš na
morální sílu než na fyzickou kondici. V každém případě jsem prožila super zážitek a báječný závěr
sezony.“

vizitka
MICHAELA RULLOVÁ
✓ narodila se 25. května 1987 v Prostějově
✓ post: útočnice v ledním hokeji i hokejbalu
✓ současné angažmá: HC Slavia Praha
✓ největší úspěchy: Mistryně světa v hokejbalu
2017, šestinásobná mistryně ČR v hokejbalu,
vicemistryně světa ve florbalu 2010 (Akademické hry), několikanásobná vítězka Českých akademických her ve florbalu
✓ zájmy: Sport, cestování, dobré jídlo
zajímavost: univerzálka, která na vysoké úrovni úspěšně zvládá více
sportů s hokejkou - lední hokej, hokejbal i florbal

Pondělí 3. července 2017
www.vecernikpv.cz

cyklistika

27

Christos Volikakis si podmanil Brno
Lichnovský udělal výrazný krok k nominaci na ME

BRNO, PROSTĚJOV Kvarteto prostějovských cyklistů Christos Volikakis, Luděk Lichnovský, Martin Spudil
a Jakub Šťastný se předminulý víkend
zúčastnilo prestižních dráhových mezinárodních závodů kategorie UCI
Class 1. „V Brně jsme se museli obejít
bez nemocného mistra světa Adriana
Teklinského, jenž měl být výraznou
postavou našeho týmu,“ informoval
předseda SKC TUFO Petr Šrámek.
Závody se staly sólojízdou Christose
Volikakise. „Zápolilo se v olympijském
omniu. Na startu byli cyklisté z devíti
zemí a samozřejmě celá česká špička,“
komentoval Petr Šrámek. Volikakis zvítězil hned v úvodní disciplíně omnia ve
scratchi před svým bratrem Zaferisem a
v Prostějově dobře známými italskými
jezdci Alexem Buttazzonim a Frances-

kem Lamonem. Výborné sedmé místo
obsadil další prostějovský závodník Luděk Lichnovský. „Smůla provázela Martina Spudila, který měl čtyři okruhy před
cílem defekt a dojel na prázdné galusce.
Tím prakticky ztratil naděje na přední
umístění v celkovém pořadí omnia a dále
se soustředil na pomoc svým kolegům z
družstva,“ popisoval Šrámek.
Druhou disciplínou byl Tempo race. Prvenství na pásce patřilo Jiřímu Hochmanovi z Dukly Praha, před Christosem
Volikakisem a Franceskem Lamonem.
Luděk Lichnovský dojel sedmnáctý. „Po
dvou disciplínách byl v čele Volikakis,
Lichnovský klesl na dvanáctou pozici,“
přidal šéf SKC.
Luděk Lichnovský podal vynikající výkon ve třetím závodě, kdy vyjel druhou
pozici za vítězným Italem Lamonem.

Volikakis dojel na šesté příčce. „Před závěrečným bodovacím závodem se pořadí značně vyrovnalo, což znamenalo,
že se bude tvrdě závodit až do konce. V
celkovém pořadí po třech disciplínách
těsně vedl Volikakis, před Italem Lamonem. Luděk Lichnovský se posunul
na deváté místo. Naši cyklisté měli za
úkol uhájit prvenství Volikakise a udržet
Lichnovského v první desítce, což by mu
jako nejlepšímu Čechovi v pořadí do třiadvaceti let výrazně pomohlo k nominaci
na evropský šampionát této kategorie,“
prozradil Večerníku strategický plán Petr
Šrámek.
V závodě se pořadí neustále měnilo,
ovšem Volikakis si s přehledem hlídal
svou pozici. Čtyři kola před cílem ujel
ze skupiny Ir Felix English, který prostějovského závodníka v celkovém pořadí

omnia neohrožoval. Prostějovské družstvo rozjelo Volikakisovi závěrečný spurt,
ve kterém skončil druhý za ujetým Irem,
což mu stačilo k celkovému vítězství v
Omniu. Před závěrečným spurtem nestačil tempu skupiny Jiří Hochman, který
byl do té doby v celkovém pořadí omnia
na třetím místě, dojel za hlavním polem
a skončil celkově čtvrtý. Luděk Lichnovský udržel výborné deváté místo.
Druhý den jeli muži dva samostatné závody zařazené do kategorie UCI a SKC
znovu potvrdil vysokou kvalitu. Ve scratchi zvítězil Ital Francesko Lamon před
Christosem Volikakisem a jeho bratrem
Zaferisem Volikakisem. Ve vylučovacím
závodě kategorie U23 zvítězil Luděk
Lichnovský před Petrem Kelemenem a
Michalem Kohoutem oba Dukla Praha.
(zv)
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Mládežnické vavříny prostějovských cyklistů
PROSTĚJOV Hned na čtyřech
frontách závodili mládežníci
SKC TUFO Prostějov. Tomáš
Bárta se s reprezentačním výběrem vydal do Německa na
Trofeo Karlsberg, zatímco jeho
juniorský kolega Jakub Šťastný
bojoval na brněnském velodromu při závodě Grand Prix Brno
UCI CL1. Skupinka nejmladších
závodila v polském městě Kalisz
při závodě Wielka Nagroda Kalisza a čtvrtá parta závodila při
Českém poháru na silnici v Milevsku.

Junioøi bodovali
V Brně se sešli juniorští sprinteři
a kralovali polští cyklisté. Krok s nimi
dokázal držet pouze reprezentant
SKC TUFO Jakub Šťastný, který zde
podával opravdu výborné výkony.
Jakub je v letošním roce juniorem
teprve první rok. „V keirinu se Jakub
probojoval z rozjížděk do finále A,
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kde se utkal s pěti polskými juniory.
Proti přesile bojoval statečně a obsadil celkově čtvrté místo,“ přiblížil Petr
Šrámek, předseda SKC TUFO.
Šťastný si ve sprintu o jednu příčku polepšil, když se opět proti
polské přesile dokázal dostat na
třetí příčku. „V boji o finále podlehl těsně ve třech jízdách polskému
reprezentantu Danielu Rochnovi.
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O třetí místo pak Jakub porazil Bartosze Kucharského hladce ve dvou
jízdách,“ popisoval Šrámek.
Junior Tomáš Bárta je již pevnou
součástí silniční juniorské reprezentace a nebylo tomu jinak ani
v případě etapového závodu Trofeo
Karlsberg v Německu. Tento závod
je zařazen do nejprestižnější juniorské silniční série NCup a Tomáš si

zde vedl velice dobře a své kvality jej zúčastnili žáci známého sportovurčitě prokázal především v posled- ního centra v německém Cottbusu.
ní etapě tohoto závodu, když dosprintoval na krásném pátém místě
Chutnala i silnice
a přivezl si tak své první UCI body.
Do Milevska se pak vypravila skupina závodníků na další díl Českého
Trofeje z Polska
poháru na silnici. Zde se po prvenSkupina nejmladších žáků a žákyň ství v závodě starších žaček oblékla
využila pozvání ke startu na dráze do růžového trikotu vedoucí záv polském městě Kalisz. A v mezi- vodnice podniku Gabriela Bártová,
národní konkurenci si vedli oprav- která si s přehledem přivedla do cíle
du výborně! V kategorii mladších v posledním kopci dvě soupeřky,
žaček nenašla přemožitelku Patricie které Bártovou pak doprovodily na
Müllerová, která suverénně zvítězi- stupně vítězů. V kategorii kadetů se
la ve scratchi a bodovacím závodě. pak blýskl solidním sedmým místem
Vojtěch Koblížek pak mile překva- Lukáš Kolařík, dalším Prostějovapil v kategorii mladších žáků, když nem byl devatenáctý Tomáš Konečexceloval prvenstvím v bodovačce ný. V kategorii juniorek se na stupně
a dále se umístil na krásném třetím vítězů postavila ještě Anička Bohatá,
místě ve scratchi. Vojtův bratranec která dojela na skvělé třetí příčce.
Matyáš Koblížek pak ještě potvrdil Za zmínku jistě stojí také výsledek
své dráhové kvality ve vylučovacím mladší žačky Elišky Grulichové,
závodě starších žáků, kde se dokázal která se umístila na nepříliš populárpostavit na stupeň nejvyšší. O dobré ním, ale velmi dobrém čtvrtém mískvalitě startovního pole svědčí, že se tě.
(zv)

ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
SE SLEVOU
A BONUSEM
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Juniorku Valachovou připravil o medaili zmatek organizátorů
➢ ze strany 21
PROSTĚJOV Žiar nad Hronom
přivítal všechny hvězdy českého
i slovenského pelotonu, když na
startu nechyběl fenomén východních sousedů Peter Sagan s bratrem Jurajem, tuzemské barvy
vyšperkovali Roman Kreuziger,
Zdeněk Štybar či Petr Vakoč.
Trenéři prostějovské ekipy nominovali do závodu jednotlivců
s hromadným startem sedmičku
závodníků. Dva jezdce kategorie elite Matěje Zahálku a Petra
Hampla doplnila pětice Luděk
Lichnovský, Marek Šipoš, Matěj
Štibingr, Martin Spudil a Jakub
Otruba v kategorii „U23“.
Závod dlouhý 193 km v mírně
kopcovitém terénu byl rozdělen do
sedmi okruhů, kdo ale zaspal hned
v tom prvním, tak se do boje o nejvyšší příčky nedostal. V prvním

dějství se od hlavního pole oddělila
třináctka závodníků, kterou se už
nikomu z pelotonu nepodařilo dojet. Náskok rychle vystoupal na více
jak deset minut, tempo diktovali
profesionálové Kreuziger, Vakoč,
Štybar či Juraj Sagan, ale také čtveřice závodníků týmu Elkov Author
a prostějovský Luděk Lichnovský.
Snaha o dojetí vyšla naprázdno jak
fenomenálnímu Peteru Saganovi,
tak třeba i Janu Bártovi, se kterými
se o dojetí pokoušel další z aktivních
prostějovských závodníků Matěj
Zahálka. V nájezdu do předposledního kola z vedoucí skupiny vyrazili Černý z Elkov Author a Štybar
z Quick-step floors. Dvojice vzorně
spolupracovala a rychle si vytvořila
více než minutový odstup. Zbytek
skupiny také nezůstal dlouho pohromadě, odskočila čtveřice Kreuziger
z Orica–Scott, Vakoč z Quick-step
Floors, Polnický z Elkov Author a J.
Sagan z Bora–hansgrohe.

Člen SKX TUFO Luděk Lichnovský zůstal se zbylou sedmičkou závodníků, která už měla jistotu, že
nebude dojeta. V této chvíli měl prostějovský závodník jistotu, že v kategorii U23 nebude hůře než druhý,
neboť jediného konkurenta měl
v Romanu Lehkém z Topforex-Lapierre. Ten se však mohl opřít o podporu týmového kolegy, zkušeného
Karla Hníka, načež předpoklady se
naplnily a Lehký za svým týmovým
kolegou dorazil do cíle o jedno místo a získal titul mistra republiky U23.
Druhou příčku obsadil Luděk Lichnovský, třetí dojel s odstupem osmi
minut Adam Ťoupalík. V kategorii
Elite si pro svůj druhý titul mistra
republiky přijel Zdeněk Štybar, který se v posledním stoupání odlepil
od Josefa Černého. Pro třetí pozici
dospurtoval Petr Vakoč. Šestnáctý
v celkovém pořadí dojel Matěj Zahálka, v první desítce kategorie U23
se umístili i Marek Šipoš a Matěj

)   }|&  ?>(

Štibingr, kteří obsadili sedmé potažmo osmé místo. Zdatně si vedl i náš
nejmladší závodník Jakub Otruba,
který se pohyboval ve skupině Petera Sagana, po defektu však závod
nedokončil, klasifikace se nedočkal
ani Martin Spudil, Petru Hamplovi,
který startoval po nemoci, patřila třiapadesátá příčka v celkovém pořadí.
Stříbrná medaile Luďka Lichnovského nemusela být jediným
cenným kovem, který putuje do
Prostějova z města nad Hronom.

Už v časovkách jednotlivců měli
prostějovští závodníci a závodnice
medaile na dosah ruky. V juniorech
Tomáš Bárta obsadil velmi pěkné
páté místo, když na třetího Šimona
Vaníčka ztratil pouhých jedenáct
sekund. Ještě blíže medaili byla juniorka Natálie Valuchová, která si
do cíle jela pro bronz, ale těsně před
cílem se nechala zmást pořadateli,
odbočila z trati a neprojela tak cílem.
Nakonec na talentovanou prostějovskou závodnici zbylo až páté místo.

Již na startu o své medailové ambice přišla Ema Cetkovská, neboť na
trať vyrazila se ztrátou téměř dvou
minut. Nebyla totiž připravena včas
a časomíra byla již spuštěna... Velmi
pěkné čtvrté místo obsadila Anna
Bohatá, která stejného umístění dosáhla i v silničním závodě, ve kterém
spurtovala o třetí místo, ale byla poražena Markétou Hájkovou. O třetí
příčku spurtovala i Ema Cetkovská,
nakonec se musela spokojit s šestým
místem.
(zv, oš)
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PRIMÁTORKA SE OBRÁTILA NA SOUD!
PROSTĚJOV Vyřešeno není vůbec nic! Jako na houpačce se
vyvíjí situace v prostějovském hokeji. A nikoliv pouze v tom
mládežnickém! Fanoušci se nyní musejí obávat také o osud
licence na WSM Ligu, která se podle informací Večerníku již
po několik týdnů nabízí k prodeji do jiného města. Aktivní
je v tomto směru především Poruba, kterou oproti původním předpokladům nepřijali do polské nejvyšší soutěže.
Primátorka Statutárního města Prostějov Alena Rašková se
v souvislosti s tímto už obrátila na soud a požádala o předběžné opatření k zamezení jakéhokoliv čachrování s licencí mužů.
Co se týká samotné mládeže, předseda LHK Prostějov spolek
Vladislav Odstrčil odvolal svůj podpis na smlouvě, kterou převádí všechna mládežnická družstva za 1,2 milionu korun na SK
Prostějov 1913. Prý byl na něho vyvíjen nátlak... Na této straně
najdete opět názory všech zainteresovaných stran.

MICHAL KADLEC
V minulém vydání Večerník informoval o radosti, která zavládla na prostějovské radnici. Primátorka Rašková
fanouškům hokeje sdělila, že smlouva
mezi LHK Jestřábi spolek a SK Pros-

tějov 1913 o převodu mládežnických
družstev je podepsána, ověřena notářem, a tedy platná. „Budoucnost
mládežnického hokeje v Prostějově je
vyřešena,“ libovala si. To ale ještě nevěděla, že v úterý 27. června bude zase
všechno jinak!

Na webových stránkách Jestřábů
vydal Vladislav Odstrčil zprávu, že
odvolává svůj podpis pod smlouvou,
která je tak tudíž neplatná. Podle
jeho slov byl k podpisu smlouvy přinucen formou nátlaku. Vyjednávání
o převodu mládeže mezi znesvářenými kluby se tím znovu dostalo
zpátky na bod nula! Na tuto skutečnost se Večerník zeptal členů vedení
radnice na čtvrteční tiskové konferenci
rady města. „Úplně mě to šokovalo.
Pokud ale pan doktor Odstrčil není
zbaven svéprávnosti, tak smlouva platí!
Jeho údajné odvolání podpisu nechci
nijak sáhodlouze komentovat. Všichni
víme, že k uzavření smlouvy došlo po
několikátém jednání v řadě, na mnohá
z nich se zástupci Jestřábů ani nedostavili. Když konečně došlo k uzavření
smlouvy mezi LHK Jestřábi a SK Prostějov ve čtvrtek dvaadvacátého června
večer, několikrát jsem se pana Odstrčila
ptala, zda má oprávnění jednat za klub.

Ukázal mi zápis z valné hromady LHK,
kterou byl oprávněn k uzavření smlouvy. Víc jsem vědět nechtěla, navíc je pan
Odstrčil předsedou spolku LHK Jestřábi, neměla jsem tak už žádné pochybnosti. Ještě jsem namítla, že ve smlouvě
o převodu mládeže na SK Prostějov
1913 je nižší prodejní cena, zda mu to
nevadí. Pan Odstrčil mě ale ujistil, že
cena 1,2 milionu korun je v pořádku, že
se tak obě strany v klidu dohodly. Proč
tedy po pár dnech svůj podpis odvolal,
je pro mě záhadou,“ sdělila Alena Rašková, primátorka Statutárního města
Prostějova.
„Od března tohoto roku jsem s oběma
stranami sváru strávil desítky hodin svého času. Působil jsem jako jakýsi prostředník ve vyjednávání o převodu mládeže. Dnes jsem ten nejhorší na jedné
i druhé straně, takže já se nyní k aktuálnímu vývoji a dalším nepřehledným zmatkům nechci více vyjadřovat,“ konstatoval
rozmrzele Jiří Pospíšil, náměstek pros-

tějovské primátorky. „Vím ale to, že hokejový svaz pozastavil veškeré přestupy
v mládežnických kategoriích v Prostějově, protože smlouva mezi LHK Jestřábi
a SK Prostějov 1913 byla zpochybněna, snad už dokonce zrušena. Tím pádem se zřejmě v Prostějově nebude hrát
žádná mládežnická soutěž,“ přidal hodně rozezleným hlasem Pospíšil. „Podle
našich právníků je smlouva ale platná! Já
jsem u jejího podpisu byla jako svědek
a vedlejší účastník, svým podpisem jsem
vzala pouze na vědomí, že se oba kluby
dohodly a o budoucnost mládežnického
hokeje je postaráno,“ trvá si na svém primátorka Rašková. „Nyní znovu vidím,
že bylo velkou chybou schválit dotaci SK
Prostějov 1913, na což jsem poukazoval
už na zastupitelstvu. Jak je totiž dnes patrné, dohoda s LHK Jestřábi spolek není
vůbec jistá,“ podotkl ještě Jiří Pospíšil.
Po čtvrtku tedy byl stav věcí takový, že
vedení města považovalo smlouvu za
platnou, zástupci LHK Jestřábi však

nikoliv. Ve stejný den ale vznikl další hokejový problém. Taktéž i Večerník získal
informaci, že blíže nespecifikovaná delegace Jestřábů vede jednání v Porubě
o prodeji licence na první hokejovou
ligu! A odezva přišla přímo bleskově...
„Hokejovou licenci kdysi koupil magistrát s tím, že s ní nikdo nesmí manipulovat bez svolení radnice. Tato podmínka
podle našich právníků stále trvá, i když
byla licence převedena dál. Současně
byl dnešního dne na Okresní soud
v Prostějově podán návrh na předběžné
opatření zákazu nakládání s hokejovou
licencí,“ prozradila Večerníku Alena
Rašková. Tímto prohlášením dala najevo, že město hodlá velmi razantně
vstoupit do hokejové války v Prostějově.
Ironií osudu je, že neuvěřitelný spletenec problémů s prostějovským hokejem se objevil poté, co město nedávno
slíbilo zrekonstruovat zimní stadion
a vedle postavit ještě jedno kryté kluziště. Mrzuté...

„Smlouva je naprosto v poøádku,“ Luòák vyvrací spekulace:
tvrdí Milan Sedlo, pøedseda VV SK 1913
PROSTĚJOV Posvětí převod svaz?
Hlavním hokejovým tématem
současných dnů je v Prostějově bezesporu převod mládežníků LHK
Prostějov na SK Prostějov 1913.
Předsedové obou spolků podepsali společně s primátorkou Alenou
Raškou i smlouvu, jejíž platnost
však následně začali bývalí mocipáni
LHK zpochybňovat. „My jsme si nechali udělat právní analýzu a podle
ní je smlouva v naprostém pořádku.
Nevidím tedy důvod její platnost
zpochybňovat,“ komentuje Milan
Sedlo, předseda výkonného výboru
SK 1913.

Zdeněk VYSLOUŽIL
Druhá strana však tvrdí pravý opak.
Představitelé SK 1913 se však jejich argumenty nenechávají znervóznit. „My
jsme smlouvu na konci uplynulého týdne poslali na Český svaz ledního hokeje
(ČSLH). Zároveň jsme tam zaslali i náš
právní rozbor. Chceme, aby ČSLH vydal jednoznačný verdikt. Rádi bychom,

  

aby už mohl převod hráčů proběhnout.
Pokud se tak nestane, bude muset rozhodnout soud,“ informoval Večerník
Milan Sedlo.
V uplynulém týdnu proběhla
i schůzka vedení SK 1913 s rodiči
malých hokejistů z LHK Jestřábi
Prostějov. „My jsme tuto schůzku svo-

lali, abychom rodičům pomohli se zorientovat v situaci. Na veřejnost totiž proniká spousta polopravd a lží. Myslím, že
je dobře, že jsme se sešli. Původně jsme
už chtěli podepisovat převody hráčů.
Musíme ale počkat na rozhodnutí svazu,“ dodal Milan Sedlo.
Kdy bude ale definitivně rozhodnuto, jestli bude v Prostějově v nadcházející sezóně fungovat jediný mládežnický subjekt nebo stejně jako
v té minulé dva, se stále neví. „My musíme čekat na rozhodnutí svazu. Mluvil
jsem s generálním sekretářem panem
Urbanem. Oni musejí také smlouvu
řádně prostudovat a nechat si zpracovat
analýzu. Samozřejmě že na svazu vědí,
že nás tlačí čas,“ poznamenal Sedlo a na
závěr shrnul: „Já věřím, že vše proběhne
k naší spokojenosti. Nemám důvod
tomu nevěřit. Podle nás je smlouva naprosto v pořádku. V dnešní době je ale
možné ledacos...“
Oficiální vyjádření ze strany LHK Jestřábi se Večerník i přes příslib Michala
Tomigy nedočkal.

JESTŘÁBI POSILUJÍ! O góly se budou starat Divíšek a Nouza
PROSTĚJOV Patnáct jmen čítá
aktuální soupiska prostějovských
hokejistů. Ke dvěma gólmanům,
třem obráncům a osmi útočníkům se
jestřábímu vedení podařilo připojit
zatím nejzvučnější posily - extraligou,
zahraničím i reprezentací ošlehaného Tomáše Divíška a pilného sběratele kanadských bodů Tomáše Nouzu.
Oba se v uplynulém ročníku vešli do
top ten produktivity WSM Ligy, když
v součtu nasázeli šestatřicet branek
a dalších devětačtyřicet jich připravili. Nyní se přesune pozornost funkcionářů na vyztužení zadních řad. A to
i proto, že se dosavadní pilíř „A“-mužstva Tomáš Protivný rozhodl ukončit
hráčskou kariéru!

Jiří MOŽNÝ
Příchod obou velezkušených forvardů
Večerník avizoval záhy po skončení
minulého ročníku. Nyní byly transakce
potvrzeny. „S oběma útočníky jsme byli
již delší čas předběžně domluveni a věřili
jsme, že by jejich příchod mohl klapnout. Majitel udělal vše, aby tady byli,
a minulý týden mi potvrdil, že mohu
jejich příchod zveřejnit. Dokážu si představit, že by oba hráli spolu i v jiné lajně,
utrpěli jsme totiž hodně ztrát a kádr nebude tak široký,“ podotkl sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.

Obránce Protivný ukončil aktivní kariéru
Sedmatřicetiletý Divíšek přichází s vizitkou lídra, který má na kontě rovných
sedm stovek extraligových startů, štace
ve Švýcarsku, AHL i Philadelphii Fryers,
během své bohaté kariéry také vyhrál
dva juniorské tituly se Slavií, jeden seniorský titul s Pardubicemi a další tři
finálové účasti s oběma těmito celky
i brněnskou Kometou, před pěti lety
navíc ovládl kanadské bodování play-off.
„Má toho hodně za sebou a potřebujeme i někoho zkušeného, abychom byli
dostatečně konkurenceschopní. Tomáš
má jméno i kvalitu, není sice žádný rychlobruslař, ale hodně si od něj slibujeme
na buly, při přesilovkách i v kabině,“ přiblížil Vykoukal druhého nejstaršího člena aktuální soupisky.
O tři roky mladší Nouza strávil převážnou část své seniorské kariéry v Mladé
Boleslavi. Byl u postupu Bruslařů do nejvyšší soutěže a naskočil do sto devadesáti
extraligových střetnutí, před třemi lety
pak zamířil do Českých Budějovic, kde
pravidelně sbíral body v hojném počtu.
V součtu jde o více než dvě stovky zářezů, když dáme dohromady záznamy ze
základní části, play-off i baráže. „Dlouhodobě patří k nejlepším hráčům první
ligy. Má velký bodový průměr a dostane
u nás hodně příležitostí, očekáváme, že

bude naším rozdílovým hráčem,“ nezastírá sportovní manažer i trenér jestřábího výběru.
Směrem do ofenzivy by se dále o kvalitu měli starat hlavně jména jako Rudovský, Venkrbec, Luňák nebo Fiala,
vedle nichž dostanou příležitost mladíci, hlavní starostí tak zůstává složení
defenzivy. Ta se v tuto chvíli skládá
pouze z trojice Drtina, Holík, Kolář.
„Máme tři podepsané beky a budeme je
doplňovat. Žádného třicátníka v hledáčku nemáme, ale pracujeme intenzivně
na tom, aby ještě aspoň jeden zkušený
bek přišel. Třeba i formou střídavých
startů, přestože nejsem zastáncem příjezdů pouze na zápasy,“ prozradil Vykoukal.
Z adeptů na nositele prostějovského
dresu si musel alespoň na nějakou
chvíli vyškrtnout Tomáše Protivného,
jednatřicetiletý zadák se po letech v tuzemských klubech i Polsku rozhodl
skončit. „Jeho setrvání u nás bylo reálné. Byli jsme v kontaktu, ale nedávno
mi sdělil, že dostal nabídku civilního
zaměstnání a končí s hokejem. Za pár
měsíců ale může být všechno jinak,
třeba se k hraní ještě vrátí,“ nevzdává
se zcela možnosti, že by bývalý hráč
Sparty, Komety, Znojma či Mladé

Licence se nestìhuje!

PROSTĚJOV Poslední dny a týdny
se mezi prostějovskou hokejovou
veřejností živě diskutovalo o budoucnosti „A“-mužstva a kolovaly zaručené zprávy, že se Jestřábi minimálně
načas s první ligou rozloučí, neboť za
tučný peníz přenechají právo na start
ve druhé nejvyšší tuzemské soutěži
Porubě. Tyto informace přiživovalo
i dlouhé mlčení ze strany generálního
manažera jestřábího „áčka“ Jaroslava Luňáka, který se teprve v závěru
uplynulého týdne rozhodl promluvit
a rozptýlit paniku.
„Původně jsem se nechtěl k současnému dění v prostějovském hokeji vůbec
vyjadřovat, ale okolnosti spojené s dezinformacemi ohledně setrvání prvoligové
licence v Prostějově mě vedou k tomu,
abych vám sdělil pravdivou realitu současného stavu,“ započal o pohnutkách,
které jej vedly k tomu, že se po týdnech
dotazování ze strany PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku odhodlal vydat prohlášení.
„Nebudu se vůbec vracet do minulosti,
kdy jsem klub LHK Jestřábi - muži převzal v zadluženém stavu, vyplatil všechny
dluhy a postoupil s ním do první ligy, a to
vše za jasně domluvených podmínek
s panem Tomigou. Bohužel za poslední
měsíce je vše v prostějovském hokeji
trochu jinak, včetně našich vzájemných
dohod. Jedna věc je ale jasná. Prvoligová
licence je aktuálně pronajata A-teamu na
základě Smlouvy o spolupráci tzn. HOK
ze dne 23. 3. 2017 ze strany LHK Jestřábi Prostějov, spolek společnosti LHK
Jestřábi Prostějov A-team,“ sdělil zásadní
informaci.
Boleslavi ještě někdy naskočil za Prostějov.
Na realizaci vlastního přání zbývá Vykoukalovi už jen několik týdnů, se vstupem na ledovou plochu by totiž chtěl
mít k dispozici vedle dvou gólmanů
i čtyři kompletní formace, to znamená
dotáhnout ještě dalších sedm zatím
neznámých tváří. Klid na práci mu alespoň přineslo ujištění, že se prvoligový hokej z Prostějova nikam stěhovat
nebude, v poslední době totiž musel
funkcionářům i samotným hráčům
odpovídat na řadu otázek, jak to skutečně je a bude. „Věděl jsem, že odchod
jinam nehrozí, spekulace tu ale byly. Věřím, že i přes léto plné kotrmelců uděláme jeden tým a že nás to posílí podobně
jako České Budějovice, když tehdy
přišly o extraligu,“ neztrácí optimismus
sportovní manažer a trenér Jestřábů.

  

Doba pronájmu činí dva roky a po
dobu platnosti smlouvy, tedy od 1.
května letošního roku až do 30. dubna 2019 přechází podle Luňáka právo
na první ligu dospělých stejně jako
práva na všechny mužské hráče na
LHK Jestřáby Prostějov A-team. „Tato
smlouva je nevypověditelná! Nelze od
ní tedy nyní jednostranně odstoupit. Jakýkoliv prodej licence po dobu platnosti
této smlouvy na jakýkoliv nový subjekt je
možný pouze za souhlasu obou subjektů, tedy i LHK Jestřábi Prostějov A-team
a tento souhlas ode mne nikdy nikdo
nedostane,“ důrazně ubezpečil hokejový
boss.
A pokud by přesto někdo takovou
smlouvu uzavřel, nebude nikdy akceptována ze strany ČSLH, tedy bude od
samého začátku neplatná. „Žádný nový
subjekt tak nikdy naši licenci bez mého
souhlasu nedostane. Tuto skutečnost
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Narozen
19. července 1979
Pozice: útočník
Výška/váha: 192 cm/109 kg
Předchozí působiště: Slavia Praha, Philadelphia Phantoms (AHL), Philadelphia
Flyers (NHL), Springfield Falcons, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň, Basilej, Kometa Brno, Mladá Boleslav, Davos, Chomutov, Most, Blue Devils Weiden (Německo).
Úspěchy: vítěz extraligy s Pardubicemi
(2004/2005), vicemistr s Pardubicemi,
Slavií a Kometou (2002/2003, 2005/2006,
2011/2012), vítěz juniorské extraligy
(1996/1997, 1997/1998), 5 startů a 1 gól
v NHL, 20 zápasů v reprezentačním „áčku“

jsem osobně projednal s generálním manažerem ČSLH panem Martinem Urbanem a právníkem svazu panem Mgr.
Lukášem Kuhajdou. První ligu jsme společně vybojovali pro Prostějov a za mého
působení také v Prostějově zůstane,“ nepřipouští spekulace.
Ohrazuje se tak vůči všem názorům, že
by se první liga na Hané nehrála. „Naprosto nerozumím scestným a nesmyslným pokusům kohokoliv včetně například Poruby o koupi naší licence. Je to až
směšné, co jsou tito lidé schopni tvrdit,
a některá média jim to ráda umožní rozšířit do povědomí široké veřejnosti. Tímto
považuji veškeré další diskuse o setrvání či nesetrvání licence v Prostějově za
uzavřené. Těším se na novou sezónu,
kde budeme chtít hrát důstojnou roli
a pokusíme se zase o co nejlepší možný
výsledek,“ dodal s výhledem vstříc nadcházejícímu ročníku.
A v tomto směru apeluje na všechny
diváky a příznivce, jimž nejsou Jestřábi
lhostejní, aby „áčko“ podporovali a zachovali mu přízeň. „Věřím, že současná situace neodradí od hokeje hlavně
vás, naše skvělé fanoušky, pro které se
hokej hlavně hraje. Věřím, že společně
zažijeme opět radost z co největšího
počtu vítězství a budeme stát při sobě
i v případě porážek, které také jistě přijdou,“ sdělil Jaroslav Luňák společně
s poděkováním Statutárnímu městu
Prostějov a Olomouckému kraji za
podporu, které se mančaftu v posledních letech dostalo. Pevně věřím, že
naše spolupráce bude pokračovat
i v sezóně 2017/18 a bude ještě na vyšší úrovni,“ přeje si.
(jim)
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Narozen
25. září 1982
Pozice: útočník
Výška/váha: 183 cm/84 kg
Předchozí působiště:
Písek, Strakonice, Benátky nad Jizerou, Jihlava, Mladá Boleslav, Znojmo,
Vrchlabí, České Budějovice
Úspěchy:
postup do extraligy s Mladou Boleslaví (2007/2008 a 2013/2014),
nejproduktivnější hráč první ligy
(2014/2015), nejlepší střelec první
ligy (2012/2013 a 2013/2014), 190
startů v extralize (31 gólů a 36 nahrávek)

letos slavíme jubileum...

Pondělí 3. července 2017
www.vecernikpv.cz
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ANDREA KOSSÁNYIOVÁ LETÍ

NA GRAND PRIX

RYCHLÝ


Smečařskou posilu Agelek čeká s reprezentací ČR
po celý červenec prestižní světová soutěž

PROSTĚJOV Už několik let startují volejbalistky České republiky ve World Grand Prix, což je po olympijských hrách a mistrovství světa třetí nejdůležitější soutěž národních týmů planetárního významu. Výběr České republiky absolvuje i nadcházející ročník 2017 a jeho pevnou součástí je také jedna
hráčka VK AGEL Prostějov - Andrea Kossányiová.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Třiadvacetiletá smečařka strávila
mezi Agelkami tři sezóny (2012 až
2015), poté odešla na dva roky do
polského Impelu Wroclaw (2015 až
2017) a nyní se do vékáčka vrátila
jako vítaná posila. Celou tuto dobu
patří do reprezentačního kolektivu
naší země, přičemž se chystá i na právě začínající Grand Prix.
„S Kossy jsem mluvil a říkala, že kvůli
menšímu zranění sice vynechala část
přípravy, ale v aktuální čtrnáctičlenné
nominaci teď je. Uzdravila se a na další mezinárodní akci se těší, byť kvůli
cestování půjde o dost náročnou

záležitost. Na druhou stranu každý
mezistátní zápas a navíc v rámci tak
prestižní soutěže je novou cennou
zkušeností,“ řekl hlavní trenér prostějovských žen Miroslav Čada.
Češky patří v letošní World Grand Prix
do druhé výkonnostní skupiny, kde
je během července čekají hned čtyři
turnaje na čtyřech různých místech.
Nejprve od 7. do 9. 7. v peruánském
Chiclayo, poté 14. až 16. 7. v portorickém San Juanu, následně od 21. do 23.
7. v kanadském Richmondu (přesný
rozpis duelů včetně soupeřů níže).
Tato tři klání jsou součástí základní
fáze, načež závěrečné Final Four přivítá
29. a 30. 7. moravská Ostrava. A český mančaft nebude doma chybět bez
ohledu na to, jestli se vejde mezi čtyři
nejlepší celky dlouhodobé části v grupě II. Jeho postup je totiž automatický
bez ohledu na výsledky.

Mièekova chvála
za vystoupení v UH

Každopádně volejbalový nároďák
ČR včetně Andrey Kossányiové
již brzy odletí do Jižní Ameriky,
z níž zamíří přímo do Ameriky střední a posléze Severní,
aby se nakonec vrátil do
tuzemských luhů a hájů.
Ambice? Hrát kvalitně, co nejčastěji vítězit a především zkusit
5 &    &  * $
v nelehké konku  % # I&  (
renci uspět na os ,"  &&&
travském vyvrcholení
  U$ &#,(
Foto: internet
před vlastními fanoušky.
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První turnaj - Peru (Chiclayo): 7. července Kolumbie - Česko (23.35 hodin). 8. července Portoriko - Česko
(22.35 hodin). 9. července Peru - Česko (2.05 hodin)
Druhý turnaj - Portoriko (San Juan): 14. července Bulharsko – Česko (23.10 hodin). 15. července Portoriko Česko (2.10 hodin). 16. července Kanada - Česko (21.10 hodin)
Třetí turnaj - Kanada (Richmond): 21. července Peru - Česko (5.10 hodin). 22. července Německo - Česko
(23.40 hodin). 23. července Kanada - Česko (21.40 hodin)
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Závěrečný turnaj - Česko (Ostrava): 29. července první semifinále (16.10 hodin) a druhé semifinále (19.10
hodin). 30. července o 3. místo (15.10 hodin) a finále (18.10 hodin)

Byl rozlosován Český pohár, Agelky Lucie Nová bude startovat
jej začnou tradičně až ve čtvrtfinále na srpnové univerziádě
PROSTĚJOV Vedle UNIQA extraligy, jejíž zápasový rozpis pro novou
sezónu 2017/2018 vešel ve známost
dříve, zná teď svůj program už také
druhá nejvyšší soutěž ČR volejbalistek. Byl totiž rozlosován příští ročník Českého poháru žen.
Stejně jako v minulých letech se ho zúčastní velice nízký počet družstev, tentokrát pouhých jedenáct. Směrem do
budoucna je ale pozitivní zprávou, že
dle vyjádření na svých webových stránkách chce Český volejbalový svaz tento

nezájem ze strany oddílů řešit a pokusit
se o rozhojnění startovního pole.
Nyní tedy platí, že tuzemskou pohárovou soutěž sehraje desítka extraligových týmů doplněná o plzeňský
celek SK 15. ZŠ. Volejbalistky VK
AGEL Prostějov jsou jako obvykle nasazeny přímo do čtvrtfinále, až v březnu prohrály dosud poslední finále této
soutěže a po devíti předchozích triumfech za sebou nepřidaly jubilejní desátý
v řadě. Přesto mají poměrně výhodný
los.
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1. kolo (16. a 17. září): zrušeno
2. kolo (3. až 5. října): VK Dukla Liberec - PVK Olymp Praha, TJ Sokol
Šternberk - Volejbal Přerov, VK Brno – SK 15. ZŠ Plzeň
Čtvrtfinále (28. až 30. listopadu + 5. až 7. prosince): VK UP Olomouc
- VK Dukla Liberec/PVK Olymp Praha, TJ Sokol Šternberk/Volejbal
Přerov - VK Královo Pole Brno, TJ Ostrava - TJ Sokol Frýdek-Místek, VK
Brno/SK 15. ZŠ Plzeň - VK Prostějov
Final Four (3. + 4. února): dějiště bude určeno

Ve zmíněném čtvrtfinálovém dvojutkání narazí na lepšího z dvojice úvodního
kola VK Brno (dosud Fénix) versus Plzeň, v případě očekávaného postupu pak
v semifinále půjdou na vítěze Ostrava –
Frýdek-Místek. Největšího konkurenta
z Olomouce, případně posilující KP
Brno či ambiciózní Liberec tak může
prostějovský favorit potkat až ve finále.
Velkou novinkou ženského Českého
poháru přitom je, že jeho vyvrcholením
bude (stejně jako u mužů) závěrečný
turnaj Final Four pro nejlepší čtyři kolektivy. Pořadatel teprve bude určen na
základě výběrového řízení, každopádně
pro vékáčko vzhledem k jednorázovosti posledních dvou dějství soutěže
vzroste potenciální nebezpečí vyřazení
již od semifinálových bojů. Přesto nebudou mít svěřenky Miroslava Čady
žádný jiný cíl než získat trofej zpět do
svého držení a vrátit se na národní
(son)
pohárový trůn.

PROSTĚJOV Nejen v ženském
„A“-týmu České republiky má
volejbalový oddíl VK AGEL Prostějov své hráčské zastoupení.
Jedna plejerka vékáčka totiž patří
i do vysokoškolského výběru ČR,
který má letos před sebou velký
turnajový vrchol: start na 29. letní světové univerziádě pořádané
v Číně. Reprezentovat svou zem
tam bude členka prostějovského
oddílu Lucie Nová.
Jednadvacetiletá smečařka (dříve
univerzálka) studuje vysokou školu, podobně jako třeba její klubová
parťačka Nina Herelová a současně
zvládá vrcholový sport na té nejvyšší úrovni. Kolektiv takových Češek
zpod vysoké sítě vedený zkušeným
trenérem Stanislavem Mitáčem
z Olympu Praha se nyní bude chystat na mezinárodní klání v Taipei,

kde se nejlepší univerzitní družstva
světa střetnou od 19. do 30. srpna.
Volejbalistky sehrají turnaj v termínu
21. až 28. 8., přičemž národní kolektiv
vyzve v základní skupině postupně
Kolumbii, Tchajwan a Francii. Následně přijdou na řadu zápasy o konečné
umístění. „Lucka bude kvůli účasti na
univerziádě chybět v části naší prostějovské přípravy, což ale nevidím jako
nijak zásadní problém. Vynechá dobu,
kdy máme v plánu převážně kondiční
náplň, a zrovna u ní by problémy s fyzičkou hrozit určitě neměly. Na zářijové přáteláky už bude zpět a to je podstatné. Nezbývá než popřát, ať se jí na
mezinárodní akci daří,“ pravil s úsměvem kouč Agelek Miroslav Čada.
O srpnové výpravě Lucie Nové do
Asie přineseme podrobnější informace v některém z nejbližších čísel
(son)
Večerníku.

Šest hráčských odchodů žen VK. PROČ?
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PROSTĚJOV Hráčský kádr volejbalistek VK AGEL Prostějov pro
příští sezónu 2017/2018 je už téměř kompletně znám. Vytvoří jej
nahrávačky Kathleen Weiss a Michaela Zatloukalová, blokařky
Nina Herelová, Veronika Trnková a nejmenovaná posila z Kuby,
smečařky Laura Emonts, Sulian Matienzo, Andrea Kossányiová
a Lucie Nová, univerzálky Helena Horká plus nová posila a libero
Julie Kovářová.

Marek SONNEVEND
Díky této informační (skoro) úplnosti
rovněž vychází jasně najevo, kdo oproti minulému soutěžnímu ročníku již
nebude na soupisce vékáčka. Jde o šest
plejerek, tudíž obměna prostějovského týmu proběhne z kvantitativního
hlediska přesně poloviční. Večerník se
rozhodl projít jednotlivá jména odejitých a stručně rozebrat důvody, proč
na Hané nepokračují.
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Ač se německá nahrávačka sebevíc
snažila, roli týmové jedničky na klíčovém postu neplnila po herní stránce
zdaleka tak, jak se očekávalo. Hlavně
v kritických okamžicích šly její výkony
pravidelně dolů, a byť se i coby kapitánka pokoušela družstvo vůdcovsky
vést, vyznívalo její celkové úsilí někdy
až křečovitě.
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Olomoucká odchovankyně dva roky
spolehlivě plnila úlohu nahrávačské
dvojky a kouč Miroslav Čada s ní dál
počítal, ale nakonec zvítězil soukromý
život. Verča se rozhodla s manželem
založit rodinu, proto teď logicky nemohla pokračovat ve sportovní kariéře.
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Česká smečařka sice fantastickým výkonem zachránila rozhodující páté finále
letošní extraligy, leč jinak to z její strany
bylo v uplynulé sezóně převážně trápení.
Už několikátá operace kolene zapříčinila
nejen další pauzu s nutností dlouhého ná-
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vratu do hry, ale i nová kila navíc. Kromě solutně nic. Nedalo se na ni herně spolehnout, proto se její setrvání nestalo žádnou
toho dostala nabídky ze zahraničí.
prioritou. Právě naopak...
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Bez urážky, ovšem italská blokařka hned
od svého příchodu do Prostějova působila
svým vzezřením tak trochu jako zjevení.
Postupně se do kolektivu nějak začlenila,
přesto se ani volejbalově nejednalo o nijak
skvělou hráčku. A když šlo do tuhého, často
se vymlouvala na různé zdravotní potíže.
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V případě kubánské univerzálky, jež v hanáckém souboru strávila celý ročník, byly
největším neduhem obrovské výkonnostní
výkyvy. Třeba hrála výtečně, pak zkazila
dva tři míče za sebou a rázem netrefila ab-
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Další Kubánka tahala na účku kaštany
z ohně místo očekávané turecké hvězdy Yeliz
Basa, která stála hromadu peněz a moc toho
v Prostějově nepředvedla. Ani vykoupení Casalis z Egypta nestálo zrovna málo, načež VK
někdy podržela solidním výkonem, zatímco
jindy tápala. Ani ona tudíž nedávala záruku
pevného stavebního kamene sestavy.
Asi se shodneme, že zatím všechny
oznámené posily Agelek jsou papírově kvalitnější než výše probírané
volejbalistky. Pokud to tak bude
i ve skutečnosti, máme se v příští
sezóně na co těšit!

Prostějov (son) - Dobrý pocit měl
hlavní trenér juniorek VK AGEL
Prostějov z přípravného turnaje v
Uherském Hradišti,. Juniorky vékáčka na Slovácku vyhrály, kadetky
skončily páté. A kouč mohl hodnotit
v pozitivním tónu.
„Oba týmy nastoupily už ve složení,
s jakým půjdou do příští sezóny. To
znamená juniorky s věkově končícími
kadetkami a kadetky s věkově končícími staršími žákyněmi. Holky v takovém složení trénují už od května,
aby si na sebe zvykaly. A teď společně
odehrály první zápasy na turnaji pod
širým nebem,“ přiblížil Lukáš Miček.
„Pro náš juniorský výběr šlo o trošku
slabší akci, protože nestartovali žádní
jiní účastníci extraligy, jen družstva
z nižších soutěží. Tím pádem bylo povinností zvítězit, což se povedlo i bez
několika nemocných hráček. Proto
například Terka Slavíková nastoupila
místo obvyklého libera na smeči, kde
se své jiné role zhostila na výbornou.
Celkově jsme předváděli solidní volejbal a za juniorky tak můžu být spokojený, neboť se kvalitně zapojily i nové
mladší členky kádru. Dobře plnily
taktické věci a chápaly herní systém,
nejvíc mile mě překvapila Barča Brodzianska,“ chválil Miček.
„Pro kadetský tým mělo klání v Hradišti velký přínos díky tomu, že mohl
absolvovat několik zápasů proti
silnějším soupeřům. Navíc si holky
v omlazeném složení na vlastní kůži
vyzkoušely vyšší rychlost i obecně
kvalitu hry ve starší věkové kategorii, což je oproti žákyním podstatný
rozdíl. Jen škoda, že po jedné porážce
v základní skupině mančaft narazil
v semifinále na naše juniorky, kterým
podlehl. Následně prohrál i obě střetnutí ve skupině o bronz, byť velmi
těsně ve vyrovnaných koncovkách.
Každopádně kadetky ani tak nehrály
špatný volejbal a pravidelně se střídala všechna děvčata,“ shrnul Miček.

   #|$
)   <
Prostějov (son) - Ještě před posledním školním týdnem ukončily
mladé volejbalistky VK AGEL Prostějov s definitivní platností sezónu
2016/17. Čím? Posledními společnými tréninky, po nichž začalo delší
volno od týmové přípravy věnované
oddechu.
„Vzhledem k tomu, že makat na nový
soutěžní ročník 2017/18 znovu začneme hned zkraje srpna, uzavřeli
jsme tréninkový program už v pátek
23. června. Aby měly holky šest týdnů volna, což je dostatečná doba na
pořádný odpočinek. Samozřejmě
jsme jim však zdůraznili, že by bylo
dobré se po celou tuhle dobu aspoň
nějak hýbat a ne jen fyzicky zahálet,“
jasně řekl šéftrenér mládeže ve vékáčku Jaroslav Matěj.
Kdy se prostějovské naděje opět vrhnou do volejbalové práce? Juniorky
a kadetky od pondělí 31. července,
starší žákyně od úterý 1. srpna. „První týden bude tradičně zahřívací a
proběhne v domácích podmínkách,“
upřesnil Matěj.
Načež přijde jako obvykle na řadu
kondiční soustředění. „Juniorky jej
stráví mezi 4. a 12. srpnem ve Vésce
u Olomouce, všechny ostatní věkové
kategorie - to znamená kadetky, starší
žačky i mladší žákyně - vyrazí v termínu pátého až dvanáctého srpna stejně jako loni do Karlova v Jeseníkách.
Po návratu domů se následně bude
pokračovat v Prostějově a jezdit na
řadu různých přípravných turnajů,“
sdělil Matěj nejdůležitější informace.
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V prvním kole MSFL do Rýmařova, na MOL Cup do Mohelnice
PROSTĚJOV Právě dnes, tj. v pondělí 3. července, začíná pod
vedením nového trenéra Oldřicha Machaly letní příprava
třetiligového 1.SK Prostějov. Už o víkendu pak nově se tvořící tým čeká první prověrka druholigovými soupeři na turnaji
v Počátkách u Jihlavy. V uplynulém týdnu byl již rozlosován nový soutěžní ročník Moravskoslezské fotbalové ligy 2017/2018
i domácí pohár MOL Cup.
šim, Znojmo a Táborsko. Utkání se
budou s výjimkou finále hrát na dvakrát
třicet minut, nejprve se po poledni utká
Vlašim s Táborskem, poté nastoupí
moravské celky Znojma a Prostějova.
Poražení se utkají o třetí místo, vítězové
sehrají finále.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

jako nováček bude velmi pravděpodobně na vlně euforie, podobně jako třeba
my loni proti Sigmě na startu FNL.
Hlučín a Uničov pak patří dlouhodobě
ke špičkovým týmům soutěže,“ upozornil v reakci na rozlosování kapitán týmu
Karel Kroupa.
V diskusi jsou časy domácích utkání, vedle sobotního odpoledne se
intenzivně zvažuje možnost hrát už
v dopoledním čase. „Los si trochu
zalaškoval a zápasy mužů i dorostu se
všechny hrají vždy doma nebo venku.
Rozpis časů bude tvrdý oříšek, jasno
musí být do 14. července,“ vysvětlil

nižších soutěží na úvod pro exdruholigový tým výzva. Výkop utkání v Mohelnici je stanoven na 22. července
od 17:00 hodin.
Lodivod Machala by měl na zahajovacím tréninku přivítat trojici brankářů
včetně navrátilce z hostování Kofroně
a zkoušeného Stefanoviće z CZ Bělehrad. V defenzivní linii se nadále počítá
se zkušenými stopery Susem a Schusterem, zůstávají kmenoví hráči jako
Rus, Hirsch či Machynek. Další dvě
regionální jména přibudou týden po
začátku letní přípravy. Defenzivní hráči z Přerova Michal Zimčík a Jan Bube-

  (  ]+ >(  - <
brankáøi:
Zdeněk Kofroň, Dominik Neoral, Zdeněk Kofroň
Spasoje Stefanović
Milan Machálek
Tomáš Langer
obránci:
Jan Bubeník, Martin Hirsch, Lubomír Machynek, Aleš Rus, Martin Tomáš Machálek
Sus, Aleš Schuster, Michal Zimčík



 

Spasoje Stefanović
Zdeněk Fládr, Tomáš Langer,
Josef Pančochář, Lukáš Petržela, Vladimir Petrović
Michael Sečkář, Jan Šteigl, Michal
Zapletal
George Alaverdašvili
  
Josef Čtvrtníček
Karel Kroupa, Milan Machálek, Robin Elšík
Tomáš Machálek, Petr Nekuda, Michal Skwarczek
Vladimir Petrović
Pavel Halouska
Před sedmnáctou hodinou se dnes
sejdou prostějovští fotbalisté k prvnímu
tréninku. Ty budou probíhat v areálu za
Olympijskou ulicí, celá letní příprava je
plánovaná výhradně v domácím prostředí.
V sobotu 8. července jede širší kádr
na turnaj v Počátkách u Jihlavy, kterého se kromě eskáčka účastní Vla-

PØÍCHODY:
návrat z hostování v SK HS Kroměříž
návrat z hostování v MFK Vyškov
návrat z hostování v 1.HFK Olomouc

Petr Nekuda
návrat z hostování v 1.HFK Olomouc
Lukáš Petržela
návrat z hostování v 1.HFK Olomouc
Jan Šteigl návrat z hostování v 1.HFK Olomouc

V JEDNÁNÍ:
přestup z SFC Opava

NA TESTECH:
FK Partizan Bělehrad (Srbsko)
FK Jagodina (Srbsko)

Jan Bubeník
Michal Zimčík
Jan Hladík

ODCHODY:

předčasné ukončení smlouvy, volný hráč
předčasné ukončení smlouvy, volný hráč Matěj Hýbl
předčasné ukončení smlouvy, volný hráč
předčasné ukončení smlouvy, volný hráč Michal Malý
ukončeno hostování z FC Zbrojovka Brno

Rozlosována byla rovněž podzimní
část MSFL. Los přiřkl Prostějovu nováčka soutěže Rýmařov, Svěřenci kouče Machaly začnou soutěž o prvním
srpnovém víkendu v podhůří Jeseníků.
Doma se poprvé představí v druhém
kole proti Hlučínu a následovat bude
výjezd do Uničova. „Rozhodně nás
nečeká lehký vstup do sezóny. Rýmařov

hlavní pořadatel zápasů „A“-týmu Tomáš Čepa.
Jasno je také o protivníkovi 1.SK Prostějov pro první kolo domácího poháru.
Na rozdíl od minulých ročníků, kdy
Prostějov čekal na soupeře vzešlého z
předkola, je tentokrát soupeř jasně daný.
Bude jím rovněž třetiligová Mohelnice,
což je na rozdíl od obvyklých soupeřů z

MFK Viktoria Přerov
MFK Viktoria Přerov

ukončeno hostování
z SK Sigma Olomouc
ukončeno hostování
z SK Sigma Olomouc
ukončeno hostování
z FC Fastav Zlín skončili Hýbl či Malý. V záložní řadě
nastal při letních změnách největší
ník se totiž počátkem července účastní průvan, pryč jsou například Alaverdazávěrečného turnaje Mistrovství Evro- švili, Hladík, Skwarczek či Elšík. Nápy regionů v Turecku. „Michal je levý hrady jsou zatím v jednání. Do útočné
bek, který odrostl v Baníku Ostrava, vozby přichází ke kapitánovi Kroupovi
Jan může hrát na stoperu i beku a po- a Nekudovi duo Machálků Milan a
chází z opavské fotbalové školy. Oba Tomáš. Určitou raritou je zkouška
odehráli uplynulou sezónu v divizním dvou legionářů ze Srbska. „Prvním z
Přerově,“ upřesnil Aleksijević, jeden nich je brankář Spasoje Stefanović, odz asistentů kouče Machaly. Naopak chovanec FK Partizan Bělehrad, který

Play-off pro Sokol I Prostějov je jistotou


ZRU
PRO
5:5

ZRUČ-SENEC Bodová šňůra pokračuje. Start léta byl pro prvoligové nohejbalisty Prostějova veleúspěšný. Strmý výkonnostní vzestup
znamená dvě kola před koncem
základní části jistotu play-off. Definitivu vyřazovacích bojů potvrdila
nedělní remíza na západě Čech. Na
hřišti favorizovaného výběru Zruč-Senec navíc Hanáci sahali po vítězství. „Kdyby mi před odjezdem
někdo řekl, že budeme bodovat, tak
bych ho považoval za blázna. Chyběli nám dva hráči základní sestavy,
ale kluci, co nastoupili, předvedli

parádní nohejbal,“ usmíval se prostějovský trenér Richard Beneš.
Z obvyklého základu vypadla dvojice
Klaudy - Wiesner. Sokol I tak nastoupil
ve složení Valenta, Ftačník, Matkulčík,
Deutsch, Příhoda a Kolář. „Počítal
jsem maximálně se ziskem tří zápasů,“
poznamenal před prvním duelem Richard Beneš.
Prostějovští však zahájili suprově. Letos
doposud neporazitelná dvojice Ftačník
- Matkulčík zvládla vstupní duel a bylo
to 0:1. Druhý pár Valenta - Příhoda
však prohrál, načež hosté šli do trháku
díky dvěma výhrám v trojkách. Nejprve uhrála druhý bod sestava Matkulčík
- Příhoda - Deutsch, aby je napodobili
i Valenta, Ftačník a Kolář - 1:3. „Začátek
nám vyšel nad očekávání. Zápas jsme
měli dobře rozehraný,“ poznamenal

Beneš. V singlu však Valenta na domácího borce nestačil a bylo to o bod - 2:3.
„Vyšla nám ovšem vložená dvojice, kdy
Deutsch s Kolářem vybojoval čtvrtý
bodík,“ přiblížil Beneš.
V dalších zápasech obrácených trojic
se nejprve Zruč dotáhla na rozdíl bodu
(3:4), aby jistotu bodového zisku uhrála sestava Matkulčík - Příhoda - Deutsch
- 3:5. První mečbol nevyužil pár Valenta - Příhoda a vše stálo na Matkulčíkovi
s Ftačníkem. „Kluci bohužel prohráli
poprvé v sezóně a zrovna v nepravý čas.
Je to škoda, protože hráli proti slabšímu
páru soupeře. Nakonec jsme tedy uhráli
remízu,“ poznamenal trenér Sokola I.
„Já se teď přiznám, že jsem s body vůbec
nepočítal. Teď jsem ale trochu zklamaný,
protože jsme měli výhru na dosah. Je to
ale sport, nic se nedá dělat. Celý tým za-

NOHEJBAL

Vývoj skóre: 0:1, 1:1, 1:4, 3:4, 3:5, 5:5
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poslední dva roky odehrál v americké
College League, kde studoval,“ představil krajana, ovšem z konkurenčního
bělehradského klubu, trenér brankářů
Petar Aleksijević. „Vyzkoušíme také
ofenzivního hráče, kterým je Vladimir
Petrović z druholigového klubu FK
Jagodina, jde o klasického útočníka,“
doplnil druhé jméno. Rychlý konec
vzalo tolik očekávané angažmá forvarda Čtvrtníčka.

DOVEZOU

  mistrovský titul?
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6. 8.
SK Jiskra Rýmařov – 1.SK Prostějov
13. 8.
1.SK Prostějov – FC Hlučín
20. 8.
SK Uničov – 1.SK Prostějov
27. 8.
1.SK Prostějov – SK Spartak Hulín
3. 9.
ČSK Uherský Brod – 1.SK Prostějov
10. 9.
1.SK Prostějov – FK Mohelnice
17. 9.
MFK Vyškov – 1.SK Prostějov
24. 9.
1.SK Prostějov – TJ Valašské Meziříčí
1. 10.
FC Odra Petřkovice – 1.SK Prostějov
8. 10.
1.SK Prostějov – FK Hodonín
15. 10. SK Líšeň – 1.SK Prostějov
22. 10. 1.SK Prostějov – SK HS Kroměříž
29. 10. FC Velké Meziříčí – 1.SK Prostějov
5. 11.
1.HFK Olomouc – 1.SK Prostějov
12. 11. 1.SK Prostějov – FC Viktoria Otrokovice
19. 11. 1.SK Prostějov – SK Jiskra Rýmařov
18. 3.
FC Hlučín – 1.SK Prostějov
25. 3.
1.SK Prostějov – SK Uničov
1. 4.
SK Spartak Hulín – 1.SK Prostějov
8. 4.
1.SK Prostějov – ČSK Uherský Brod
15. 4.
FK Mohelnice – 1.SK Prostějov
22. 4.
1.SK Prostějov – MFK Vyškov
29. 4.
TJ Valašské Meziříčí – 1.SK Prostějov
6. 5.
1.SK Prostějov – FC Odra Petřkovice
9. 5.
FC Viktoria Otrokovice – 1.SK Prostějov
13. 5.
FK Hodonín – 1.SK Prostějov
20. 5.
1.SK Prostějov – SK Líšeň
27. 5.
SK HS Kroměříž – 1.SK Prostějov
3. 6.
1.SK Prostějov – FC Velké Meziříčí
10. 6.
1.SK Prostějov – 1.HFK Olomouc
Poznámka: jde o oficiální termíny, časy utkání se budou konkretizovat
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bojoval, hrál dobře. Ve Zruči se hraje těžko a bod pro nás má cenu zlata,“ hodnotil
Richard Beneš a pokračoval: „Tímto
ziskem jsme získali jistotu účasti v play-off. Do konce základní části nás čekají
ještě dva zápasy a své postavení si můžeme vylepšit. K tomu, abychom skončili
v lepší polovině, potřebujeme alespoň
dva body. Oba zápasy hrajeme doma, tak
se to snad podaří.“
Borci prostějovského Sokola I teď
mají dlouhou letní pauzu. Dva výše
zmíněné zápasy je čekají ve druhé
polovině srpna. Nejprve hostí lídra
tabulky Žatec (19. 8.) a následně Horažďovice (27. 8.). Do play-off postupuje prvních šest celků. Momentálně patří
Sokolu I třetí příčka, která zaručuje výhodu domácího prostředí v zahajovacím
a případném rozhodujícím duelu. (zv)

PROSTĚJOV Ustojí roli favorita?
Dorostenečtí nohejbalisté Sokola
I Prostějov se o státních svátcích 5.
a 6. července představí na mistrovství republiky. Čekají je turnaje v kategorii dvojic a trojic. Hrát se bude ve
východočeském Rychnovku a borci
z Hané patří mezi největší favority
obou disciplín.
„Já nejsem z těch, kteří se schovávají za
fráze typu: uvidíme, půjdeme zápas od
zápasu. Máme zkušenou sestavu a jsem
přesvědčen, že bez medaile odjíždět
nebudeme,“ neskrývá ambice Richard
Beneš, trenér nohejbalových nadějí.
Plejeři z Prostějova nastupují pravidelně v mužské prvoligové soutěži a rozhodně zde nehrají druhé
housle! „Sestava Matkulčík, Ftačník
a Příhoda má rozhodně na to, aby vyhrála titul. Jsou poslední rok v dorostu
a jejich předchůdci v jejich současném



Q ;

postavení vždycky nějaký titul vyhráli. Byl bych rád, kdybychom na tuto
tradici navázali,“ poznamenal Beneš.
Prostějovští borci by měli tíhu favoritů ustát. Zkušeností mají opravdu na
rozdávání. „Na medaile jsou čtyři velcí
favorité a naše sestava patří mezi ně.
O medailích jsem přesvědčen a věřím
v jeden titul. Silnější sestava ve startovním poli neexistuje,“ říká Beneš, ale vzápětí varuje: „Ono se může stát cokoliv.
Kluci mají sklon k podceňování soupeřů. Herně na to ale rozhodně mají.“
Dvoudenní šampionát začíná ve středu 5. července turnajem dvojic. O den
později se bude bojovat o mistrovské
(zv)
tituly ve trojicích.

Dokoupil do Kolína
➢ Zestrany17
PROSTĚJOV Všechny týmy
pracují na složení svých kádrů
a realizačních týmů. V Prostějově se dá předpokládat řada
změn, oficiální je však pouze odchod Petra Dokoupila do Kolína. V novém působišti podepsal
bývalý kapitán Orlů smlouvu na
dvě sezóny. „Přestupy jsou ve
sportu běžné. Kádry se mění.
Platí to také u všech Američanů,
kteří měli vesměs smlouvy do

konce sezóny,“ řekl Ivan Pospíšil, předseda Orlů.
Platí to také i pro Rayshawna Simmonse, který se výrazně podílel na
záchraně Kooperativa NBL. Křídelník, který v Prostějově hrál na postu
rozehrávače, má před sebou velkou
výzvu. Byl povolán do sestavy Washington Wizards pro Letní ligu
a pokusí se zabojovat o kontrakt
v NBA.
V basketbalovém zákulisí se hodně
hovoří o velkých změnách v kabině tradičního ligového účastníka
z Hané. Údajně není vyloučena

i změna na trenérském postu.
Spekuluje se o návratu Predraga
Benáčka, který Prostějov před
lety přivedl k první ligové medaili a do finále Českého poháru.
Zkušený odborník navíc nedávno
ukončil své působení v Kolíně.
„Devět let je dlouhá doba. Cítil jsem,
že potřebuji změnu. Zároveň nechci
odcházet z České republiky. Mám
nabídku, víc ale o ní zatím nemůžu
mluvit,“ uvedl neurčitě Benáček. Pokud se zákulisní informace potvrdí,
vrátí se rodák ze Sarajeva do Prostějova po dvanácti letech.
(lv)
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Zahrály si jej špičkové amatérské debly, dorazili i známí
hokejisté v čele se Svobodou. A triumf slavil němčicko-zlínský pár
PROSTĚJOV Zatímco třeba turnaje v malé kopané hynou na
úbytě a zanikají, tenisovým hobby akcím se daří. Díky neutuchajícímu zájmu ze strany účastníků jedou vesele dál. Krásným příkladem byl sobotní Prostějov Cup 2017 ve čtyřhře amatérských
dvojic, jehož perfektně zorganizovaný letošní ročník proběhl první červencový den v dokonalém zázemí prostějovského areálu
TK Agrofert.

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Tradiční podnik pro nadšené vyznavače
bílého sportu tentokrát přilákal dvacítku
mužských a osm ženských párů. Ty se
nejprve střetly na jeden hraný set v základních skupinách, kde však nemohl nikdo vypadnout, neboť šlo pouze o určení
pořadí pro nasazení do vyřazovacích pavouků. „Naším hlavním cílem pokaždé
je, aby si všichni co nejvíc zahráli. Tenhle
systém včetně soutěže útěchy všem zaručuje minimálně čtyři zápasy, tím pádem
si turnaj můžou užít bez ohledu na výsledky,“ vysvětlil hlavní pořadatel Martin
Krupička.

Celodenní maratón utkání znepříjemňovaný silným větrem odstartoval úderem deváté hodiny dopolední, skončil až po osmé večer a veškeré
osazenstvo si jej vychutnalo opravdu
naplno. V dámské kategorii se do finále
probojovaly domácí zástupkyně Höklová s Hallamovou, které ale ve vyrovnané
bitvě o trofej těsně nestačily zahraničním vyslankyním. Tudíž se po vítězství
poměrem 6:4 radovalo slovenské duo
s americkou příměsí hudebně zvučného
jména Vancová - Rocker.
Větší pozornost byla logicky upřena na
pánský debl, v němž změřila síly řada
kvalitních dvojic pravidelně objíždějících
podobné akce neregistrovaných, z nichž
některé je dokázaly v minulosti už mnohokrát ovládnout. Zajímavým zpestřením i oživením navíc byl start tří známých hokejistů. Nejslavnější z nich
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1. kolo: Husařík, Jeřábek přímý postup, Fiala, Rábel – Herzán, Fojtaník
6:1, Jeřábek, Teplý – Šedivý, Bilíček 6:3, Florián, Kadlec – Dobeš, Horáček
6:3, Svoboda, Šubrt přímý postup, Zakouřil, Duchoň – Pluskal, Zeman
6:1, Čermák, Trumpeš – Bořil, Tománek 6:3, Krejčiřík, Pospíšil – Zbořil,
Zbořil 6:0, Janíček, Černý přímý postup, Reichstater, Omachlík – Šveřepa,
Bernard 6:4, Střílek, Kolář – Jílek, Studnař 7:6, Kubeš, Hynšt – Hökl, Hökl
6:4, Beneš, Havlíček – Rybišák, Bachura 6:1, Šilhánek, Sehnal – Meidl,
Meidl 6:1, Lapčík, Kučírka – Koláček, Kořalka 6:2, Duba, Rojek přímý
postup.
2. kolo: Husařík, Jeřábek – Fiala, Rábel 6:1, Jeřábek, Teplý – Florián,
Kadlec 7:6, Svoboda, Šubrt – Zakouřil, Duchoň 7:5, Krejčiřík, Pospíšil –
Čermák, Trumpeš 6:1, Janíček, Černý – Reichstater, Omachlík 6:0, Kubeš, Hynšt – Střílek, Kolář 6:1, Beneš, Havlíček – Šilhánek, Sehnal 6:3,
Duba, Rojek – Lapčík, Kučírka 6:1.
Čtvrtfinále: Husařík, Jeřábek – Jeřábek, Teplý 6:2, Krejčiřík, Pospíšil –
Svoboda, Šubrt 6:3, Janíček, Černý – Kubeš, Hynšt 6:2, Duba, Rojek –
Beneš, Havlíček 6:0.
Semifinále: Krejčiřík, Pospíšil – Husařík, Jeřábek 6:3, Janíček, Černý –
Duba, Rojek 6:3.
Finále: Janíček, Černý – Krejčiřík, Pospíšil 9:8.

BYLI JSME
U TOHO

VIDEO&FOTO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
@&"%  #& *&  * V#;=6`   '  $ #& * &*"    ). & /  5 
 .  $ U&%  "    &  &(   ).  &1   Z&   &  &#" 
  &9 
Foto: Marek Sonnevend

Jaroslav Svoboda, jenž prošel zámořskou NHL, s Carolinou postoupil až
do finále Stanley Cupu, vlastní také
extraligové stříbro s Kometou Brno
a dokonce reprezentační zlato z mistrovství světa juniorů U20, dokázal
projít po boku parťáka Šubrta až do
čtvrtfinále. „Tenis mě hodně baví a moc
rád jsem si ho v tomhle nádherném prostředí mezi kamarády zahrál,“ okomentoval Svoboda své dobré vystoupení na
Hané.
Zdaleka ne tolik to s raketami v rukách
šlo bratrům Meidlovým, kteří coby rodáci z Prostějova a místní patrioti vytvořili sourozenecký pár. Leč bez úspěchu,
neboť podlehli ve všech svých duelech.
„My jsme ale dopředu věděli, že na soupeře asi nebudeme mít. Tenis zase tolik
neumíme, zatímco většina účastníků
podobných turnajů hraje fakt výborně,
mají to vyloženě v ruce. Šli jsme si prostě
pinknout pro zábavu, v rámci přípravy na
novou hokejovou sezónu trochu zaběhat a zpotit se. S organizátory Martinem
Krupičkou i Pupou Dosedělem se dobře
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známe, jsme kámoši. A zahrát si na jejich
turnaji bylo příjemné,“ shodl se Václav
Meidl se svým bráchou Radkem. A neopomněli vyjádřit podporu novému
hokejovému oddílu SK 1913 Prostějov.
„Sympatizujeme s jejich snahou, aby
celý zdejší hokej konečně zase fungoval
společně pod jedním subjektem, to znamená mládež a muži propojeně. Podporujeme eskáčko,“ zdůraznili oba.
Ale pojďme zpět k tenisovým bojům,
jež v sobotu měly skutečně vysokou
úroveň. A ta se ještě znásobovala s každým dalším vyřazovacím kolem. Až do
semifinále vcelku hladce proklouzla silná
domácí dvojice Husařík - Jeřábek, ovšem
tam v poutavé řeži tvrdě narazila na ještě
zdatnější protivníky. A Krejčiřík s Pospíšilem vyhrál 6:3. Stejným výsledkem si
zajistili postup do finále Janíček, Černý
jakožto asi největší favorité turnaje. Právě
v areálu TK Agrofert dokázali v předchozích letech již třikrát opanovat národní
šampionát neregistrovaných a svůj um
dali pocítit Dubovi s Rojkem v rovněž
divácky atraktivním střetu.

Rozhodující mač celého dne se hrál
do devíti gamů, jež opravdu stály za to.
Janíček a Černý zahájili finálové utkání
skvěle, když bleskově utekli do slibného
náskoku 4:0. Jenže Krejčiřík a Pospíšil
nic nevzdali, naopak začali příkladně bojovat a málokdy vídanou šňůrou sedmi
získaných her za sebou otočili vývoj na
4:7! Vzápětí však odpověděli podobnou
mincí jejich sokové, tudíž drama po srovnání na 7:7 gradovalo. Nakonec musel
naprosto rovnocenný zápas rozseknout
za nerozhodného stavu 8:8 až tiebreak,
který patřil zaslouženým premiantům už
poměrně jednoznačným skóre 7:3.

„Bylo to fakt velice těžké a vyrovnané,
svou roli hrála po náročném programu
únava. Ale vydřeli jsme to, za což jsme
samozřejmě moc rádi,“ oddechoval
viditelně vyčerpaný Ctirad Černý ze
Zlína. „Po velkém obratu soupeřů ze
4:0 na 4:7 to pochopitelně nebylo jednoduché hlavně psychicky, ale my jsme
podobných situací zažili v minulosti už
dost a snažili se zůstat v klidu. Vyplatilo
se, závěr se nám podařilo těsně zvládnout. Osobně se mi po herní stránce víc
líbilo semifinále, kde bylo ještě víc sil,“
hodnotil o hlavu vyšší Radim Janíček
z Němčic nad Hanou.
Pohár i další ceny pro nejlepší muže
předávané patrony klání, senátorkou Boženou Sekaninovou a náměstkem primátora města Prostějov Jiřím Pospíšilem, tak alespoň
zčásti zůstaly v pořádajícím regionu.
„Všem aktérům turnaje děkuji za hezké
tenisové boje a velké poděkování patří
také veškerým partnerům za podporu.
Hlavní je, že nám přálo počasí bez deště,
jen foukat mohlo trochu míň. Jinak ale
proběhlo vše dobře a myslím, že můžeme být spokojení. Už teď se těšíme na
příští ročník,“ okomentoval Prostějov
Cup 2017 hlavní organizátor Martin
Krupička. S kolegou Petrem Dosedělem odvedli super práci a též díky tomu
se oblíbená akce jako obvykle povedla
na jedničku.

partneøi prostìjov cupu 2017:

jakký byl tennissovvý proostěějovv cupp 200177...
3x foto: Marek Sonnevend
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Čtvrtfinále: Klemová, Dvorská – Šedivá, Chvojková 6:2, Höklová, Hallamová – Švécarová, Bulíčková 6:3, Vancová, Rocker – Pazlarová, Pazlarová
6:2, Šolcová, Pazderová – Rusinová, Šafaříková 6:1.
Semifinále: Höklová, Hallamová – Klemová, Dvorská 6:4, Vancová,
Rocker – Šolcová, Pazderová 6:1.
Finále: Vancová, Rocker – Höklová, Hallamová 6:4.
(son)
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Wimbledon: tenisový svátek s prostějovskou osmičkou
Berdych s novým koučem Štěpánkem, ženy praží po triumfu
LONDÝN, PROSTĚJOV Především ženské zástupkyně TK
Agrofert budou patřit do okruhu
favoritek na třetím grandslamu
sezóny, který startuje ve Wimbledonu. Šanci na výrazný úspěch
má především Karolína Plíšková,
nasazená trojka londýnské megaakce. Experti favorizují také Petru Kvitovou a Lucii Šafářovou.
V prvním kole narazí čerstvá vítězka turnaje z Eastbourne na Rusku
Jevgeniji Rodinovou, v semifinále
by mohla vyzvat německou světovou jedničku Angelique Kerberovou. „Cítím se dobře, grandslam je
ale něco speciálního,“ nepropadá
přílišnému optimismu Plíšková.
Návrat Petry Kvitové do oblíbeného areálu, kde dokázala získat dva
tituly, obstará utkání s Johannou
Larssonovou ze Švédska. „Jako
úspěch beru už to, že se do Wimbledonu vracím. Uvidíme, jak se
bude dařit,“ poznamenala Kvitová.
Barbora Strýcová bude hrát s Veronikou Cepedeovou z Paraguaye,
Lucie Šafářová s Francouzkou

Océane Dodinovou. Tu může už
ve třetím kole čekat světová jednička Kerberová, Strýcová by mohla
ve stejné fázi soutěže vyzvat Venus Williamsovou. „V singlu chci
postoupit co nejdále, určitě se ale
budu soustředit i na čtyřhru,“ řekla Šafářová, která do soutěže deblu
půjde opět v páru s Bethanií Mattekovou-Sandsovou.
Prvním soupeřem Tomáše Berdycha bude Francouz Jerome Chardy. Loňský semifinalistka může
v osmifinále narazit na osmého
nasazeného Dominica Thiema z
Rakouska a ve čtvrtfinále na Srba
Novaka Djokoviče. „To je daleko,
nejdříve musím zvládnout první
týden,“ poznamenal Berdych, který se již připravuje pod vedením
nového trenéra Martina Štěpánka.
„Už jsme spolu dělali přípravu na
Wimbledon,“ potvrdil angažmá
kouče tenista.
Úvodním sokem Jiřího Veselého
bude Ukrajinec Ilja Maršenko, ve
třetím kole hrozí Andy Murray. „O
losu příliš nepřemýšlím. Chci podat

kvalitní výkon,“ řekl loňský osmifinalista soutěže. Adama Pavláska při
premiéře ve Wimbledonu čeká 72.
tenista žebříčku ATP Ernesto Escobedo z USA, v případě úspěchu
pravděpodobně Novak Djokovič.
„Nemám co ztratit. Hlavně si chci
turnaj užít,“ plánuje Pavlásek.
Lukáš Rosol, jenž prošel tříkolovou
kvalifikací, byl dolosován k Henrimu Laaksonenovi ze Švýcarska, i
v dalších kolech můžou na tenisu
čekat přijatelní soupeři. „Pokusím
se právě ve Wimbledonu o restart,“
přeje si Rosol.
(lv)
Wimbledon- kvalifikace

Dvouhra muži - 1. kolo: Rosol - Jung
(Tchaj-wan) 7:6, 7:6, 2. kolo: Rosol Ram (USA) 6:2, 1:6, 6:2, 3. kolo:
Rosol - King (8-Barbados) 6:4, 3:6,
6:3, 6:4.
Dvouhra ženy - 1. kolo: Smitková Cabreraová (Austrálie) 2:6, 6:4, 2:6
Tennis Classic, dvouhra muži: Berdych – Nadal (Šp.) 6:3, 6:2.
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KOSTELEC NA HANÉ Na krásných kosteleckých kurtech v rekonstruovaném areálu, kde na letošní
Wimbledon trénuje i světová trojka
Karolína Plíšková, proběhl v sobotu
24. června již 14. ročník tradičního
tenisového turnaje Novák Cup.
„Letos hrálo osm dvojic zařazených
do dvou skupin. Herní kvalitu turnaje
pozvedli svojí účastí bratři Škrabalovi,
Mirek Kolečkář z Klenovic a loňský vítěz turnaje Libor Dvořáček ze Zábřehu
i dvojice Rubeš - Lošťák,“ informoval
Večerník Jaroslav Kiršbaum, ředitel
turnaje.
Po velice vyrovnaných bojích ve skupinách se hrála utkání o pořadí v turnaji. Na třetím místě skončili jako loni
Řepka - Kolečkář, kteří zvítězili nad
dvojicí Doseděl - Vévoda. Celkovými
vítězi turnaje se stala po dramatickém
boji dvojice Libor Dvořáček - Jaroslav
Kiršbaum, kteří ve vyrovnaném zápase
těsně porazili vítěze druhé skupiny bratry Laďu a Frantu Škrabalovy. „Hlavním

cílem všech hráčů však bylo především
se nezranit, setkat se s kamarády a probrat celý tenisový rok,“ poznamenal Kiršbaum. Hráči obdrželi krásné diplomy s
fotkou všech účastníků.
„Poděkování patří hlavnímu sponzorovi, a to firmě Makovec. Již několik roků
sponzoruje náš turnaj a hráči se tak těší
nejen na sportovní zážitky, ale i na závěrečný guláš. Dále chci poděkovat Jarušce Marcinové, která se po celou dobu

turnaje nejen vzorně starala o hráče,
aby netrpěli hladem a žízní, ale dokonce
napekla výborný lívanec, za který sklidila od hráčů velkou pochvalu,“ vyjádřil
vděčnost Jaroslav Kiršbaum a na závěr
dodal: „Velké poděkování patří i Miloslavu Marcinovi a jeho ženě za vzornou
organizaci a celkovou přípravu turnaje.
Tenisoví přátelé a příznivci, věřím, že se
poslední sobotu v červnu 2018 v Kostelci opět setkáme.“
(zv)
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drobnohled - basketbal 2. díl
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

MLADÍ ORLI MAJÍ ZA SEBOU PREMIÉRU VCM

PROSTĚJOV Jak informoval Večerník v minulém vydání, kdy vyšel první díl tohoto drobnohledu (kategorie
U23 až U15), loni v červnu vznikl mládežnický klub BCM
pro Večerník
Orli Prostějov vyčleněním hráčů a trenérů ze spolku Orli
Prostějov, v němž zůstala pouze mužská složka, tedy
Ladislav
profesionální„A“-tým Orli Prostějov a„B“-tým mužů. I díVALNÝ
ky tomu od vedení České basketbalové federace klub
získal statut Vrcholového sportovního centra mládeže.
Pod touto hlavičkou mládežnické celky odehrály celou sezónu. V zápasech se na
palubovkách ve všech věkových kategoriích představily téměř dvě stovky basketbalistů. Pět z nich se dostalo do regionálních výběrů, další osmička hráčů se prosadila
až do reprezentačních týmů. „První rok, kdy jsme Vrcholovým centrem mládeže, byl
docela náročný, ale výsledky máme slušné a jdeme dobrým směrem,“ říká Michal
Műller, předseda a statutární zástupce spolku BCM Orli Prostějov. Dnešní druhá část
pokračuje v hodnocení kategorií od U14 až po nejmenší naděje z přípravky.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

Pøípravka
Pod vedením zkušených trenérů vniká družstvo do základů basketbalu,
rozvíjí se u nich základní pohybové
dovednosti formou soutěží. Maximální důraz je kladen na základy práce s míčem. Tréninky jsou zaměřené
nejenom na rozvoj sportovní, ale
i na jazykovou vybavenost. Většina
informací je předávána i v anglickém
jazyce. Hráči jsou tak nenásilnou formou připravováni na pozdější znalost
odborných termínů, navíc získávají
základy angličtiny. „V tomto období považujeme za důležité vytvářet
pozitivní vztah ke sportu s cílem
maximální radosti z pohybu a všech
aktivit, což se nám daří. V současné
době zde máme v družstvu dvacet
aktivních dětí. Každé z nich je potenciální sportovec a není úplně důležité,
pro který sport se dítě nakonec rozhodne,“ prozrazuje klubovou strategii
Michal Műller.

U11
Družstvo hrálo oblastní soutěž
Střední Moravy, kde skončilo na
4. místě. Cílem u celé kategorie
minižactva, to znamená „U11“ až
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není naše cesta,“ tvrdí předseda
BCM Orli Prostějov

Družstvo vedou trenéři Daniela
Žemlička a Marek Petržela a v oblastní soutěži Střední Moravy
skončilo na druhém místě. V tréninkovém procesu je věnován důraz na práci s míčem, individuální
činnosti jednotlivce. Navíc se v polovině dubna tito mladší minižáci
U12 zúčastnili mezinárodního
pražského velikonočního turnaje
„Easter Euro Basket“ a v mezinárodní konkurenci získali pěkné
druhé místo. „Byla to odměna za

U11
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„U13“, není orientace na výsledky,
ale individuální příprava s míčem
i bez něj a komplexní rozvoj hráčů. I zde je pod vedením trenérů
Petera Bálinta, Andreje Červenky
a Daniela Žemličky kladen důraz
na pohybové dovednosti, lásku
ke sportu, jazykovou vybavenost

 @ 

a hráčům jsou vštěpovány základy
basketbalu, tentokrát už i s herním vytížením v oblastní soutěži.
„Ani v této kategorii nikam nespěcháme. V některých klubech
se honí za poháry z národních
festivalů na úkor tréninku. Vychovávají jednoruké basketbalisty. To

)9 "

celoroční práci. Kluci se zkusili zahrát proti neznámým týmům a porazili soupeře z Ukrajiny, Slovenska a Slovenska. Zjistili, že když
v tréninku odvedou dobrou práci,
v zápasech se jim to vrátí. Sezónu
mohli končit s úsměvem,“ poznamenal Műller.
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Také starší ročník vede trenérská
dvojice Žemlička - Petržela, což je
výhodné při sledování progresu
mladých basketbalistů. V oblastní
soutěži Střední Moravy družstvo
skončilo na 4. místě. Tým se musel
vyrovnávat s nedostatkem hráčů
ročníku 2004, proto vypomáhali
mladší talentovaní basketbalisté.
V tréninkovém procesu je opět kladen důraz na rozvoj individuálních
činností jednotlivce, maximální cit
pro míč. Důležitý je také rozvoj vnímání hry a herních situací. „V konkurenci velkého počtu sportů a také
jiných volnočasových aktivit je
těžké zaplnit všechny věkové kategorie. Některé ročníky jsou zkrátka
slabší. Přesto se nám podařilo sezónu odehrát a kluci si nevedli špat-

ně, přestože to měli především po
fyzické stránce těžké,“ ocenil tým
statutární zástupce klubu.

U14
První celek, který hraje nejvyšší soutěže, vedou Marek Petržela a Daniel
Žemlička. Mladší žáci začali sezónu
v žákovské lize „U14“, z níž postoupili
do extraligové nástavby a obsadili konečnou osmou příčku. Mezi talenty
této kategorie patří Jakub Rytíř a Vojtěch Nádeníček, který je v Prostějově
na hostování z Kroměříže. „Účastí
v regionálním výběru se můžou kromě těchto dvou chlapců pochlubit
také Adam Konečný, Matyáš Müller
a Šimon Salaj,“ vypíchl největší opory
šéf mládežnického klubu, podle něhož
sestava v průběhu celé sezóny obstála.
„Osmé místo v republice rozhodně
není špatné.“
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TRENÉØI A ASISTENTI JEDNOTLIVÝCH CELKÙ
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U14 - Adam Konečný, Matyáš Müller, Šimon Salaj, Jakub Rytíř, Vojtěch
Nádeníček
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Přípravka: Peter Bálint, asistenti: Andrej Červenka, Petr Riedl
U11: Andrej Červenka, asistent: Daniel Žemlička, Karel Schneider
U12: Daniel Žemlička, asistent: Marek Petržela
U13: Daniel Žemlička, asistent: Marek Petržela
U14: Marek Petržela, asistent: Daniel Žemlička
Kondiční trenér: Petr Nátěsta
Fyzioterapeut: Jiří Herbert Procházka
Organizační pracovník: Václav Vymazal
Technický zápis: Jiří Fiala, Dominik Zachar
Kameraman: Libor Buřt

