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„NEONACISTU“PROSLAVIL OBUŠEK

DALIBORKA
Dokument pøitáhl

Myšlenky hlavního hrdiny dokumentu jsou asto za hranou zdravého rozumu i zákona. Bez pobízení
režiséra snímku by je však zejm nikdy veejn neprezentoval.
Foto: www.hithit.com

PROSTĚJOV Prostějov má svoji novou celebritu. Jmenuje se Dalibor, má být skinhead a na internetovém kanálu
YouTube všem ukázal, jaký si pořídil obušek, a dal návod, jak ho používat. Svým roztomilým přednesem, dikcí
i gesty pobavil desítky tisíc lidí. Mezi diváky patřili i dokumentaristé Vít Klusák a Filip Remunda, kteří se následně
rozhodli natočit film „Svět podle Daliborka“, na jehož dokončení se jim díky internetu podařilo od lidí vybrat
více než půl milionu korun. Snímek následně zaznamenal velký ohlas na letošním festivalu v Karlových Varech.
Reakce na něj však nejsou rozhodně pouze pozitivní. Na to, jaký film skutečně je, si lidé mohou udělat vlastní
názor už zítra. V úterý 11. července totiž bude od 19:00
hodin k vidění předpremiéra
v prostějovském kině Metro 70.

➢

17070710767

17062910737

17070710763

17070710774

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 18

17070410759

17070410757

ve Varech davy,
zítra zjistili jsme
pøedpremiéra
v kinì METRO 70

A INTERNET

2
RYCHLÝ
VEERNÍK
Vanilkový puding
nebyl vanilkový
Prostějov (mls) - Lidl v Anenské
ulici v Prostějově šálil zákazníky.
Na svých internetových stránkách
na to upozornila Státní zemědělská
a potravinářská inspekce. U výrobku
Puding Vanilka bylo na regálové etiketě uvedeno, že výrobek je vanilkový, přičemž na originální etiketě od
výrobce bylo uvedeno, že obsahuje
pouze aroma. Spotřebiteli tak byly na
regálové etiketě poskytnuty zavádějící informace o složení výrobku.

Kostel u Milosrdných
se doèká opravy
Prostějov (mls) - Celkem 298 000
korun by z rozpočtu radnice
mělo směřovat na opravu krovů
a střechy lodi kostela svatého Jana
Nepomuckého, který se nachází
v bezprostřední blízkosti kláštera
Milosrdných bratří na začátku Svatoplukovy ulice. Z nedávno uzavřené smlouvy vyplývá, že opravy musí
být dokončeny už do konce letošního listopadu.

rubriky

FOTO
VEÈERNÍKU

PEDPLATNÉ
LEVNJI
608 960 042

Pondělí 10. července 2017
www.vecernikpv.cz

NA GULÁŠI

rubriky
Večerníku
CO NÁS POTŠILO...
Sekyry v Guinessovce. Kastelán
konického zámku Pavel Šín konečně
obdržel certifikát z londýnské centrály Guinnessovy knihy rekordů, který
potvrzuje, že jeho kolekce s 590 evidovanými sekyrkami je největší na
zeměkouli. Unikátní sbírka sekyrek,
která mezitím pokořila sedmistovku,
tak definitivně udělala díru do světa.

Martin ZAORAL

DOBROCHOV U dobrého jídla se
lidé vždy domluví, a to bez ohledu
na rasu, vyznání či přesvědčení.
Svědčí o tom i snímek z přípravy
„válečného“ guláše. Přestože jej
vařil příslušník Wehrmachtu, sliny
na něj se již zbíhaly i příslušníku
Rudé armády. To, co by ještě před
osmdesáti lety bylo naprosto nemyslitelné, bylo k vidění v táboře letošní Kolony vítězství, která
v regionu připomněla konec druhé světové války. Jisté je, že pokud
by lidé různých kultur a ideologií
společně běžně obědvali, na světě
by výrazně ubylo nenávisti vyplývající z nepochopení a strachu.

CO NÁS UDIVILO…

U HITLERA

Dobrým „nmeckým“ gulášem ani „Rus“ nepohrdne...

Severní obchvat? Ani náhodou.
Místo objízdné silnice je teď na
světě nová dopravní priorita!
Konšelé z prostějovského magistrátu se dohodli s ajznboňáky
o výstavbě nové železniční tratě,
která povede až na plumlovskou
přehradu! Agenturu Hóser o tom
informovala tisková mluvčí Československých drah Nataša Úzkokolejná.
„Již delší dobu registrujeme, že
na přehradu míří čím dál tím více

„7 dnù Veèerníku v kostce“
Za uplynulými sedmi dny se ohlédl Martin Zaoral

•• Pondělí ••
Nezaslouží si zestárnout. Víte, co je absolutní stáří? Když vycházíte z muzea a spustí se alarm... Stáří přináší nadhled a s ním i důvěřivost, které zneužil mladý muž, když babičce nakukal, že je přítelem její vnučky a potřebuje
peníze na pohřeb svého kamaráda. Ženu tak připravil o dvacet tisíc korun.
Tenhle chlapec si nezaslouží zestárnout...
•• Úterý ••
České vlaky jsou jako smrt. Nikdy nevíš, kdy je můžeš čekat... Vlak rozhodně nečekal třiadvacetiletý řidič kamionu ve chvíli, kdy stál na přejezdu a dával
přednost autům jedoucím mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Když po
kolejích dorazil vlak, řidič už nestihl ujet.
•• Středa ••
Přesvědčili by dnešní neznabohy? Slyšel jsem, že archeologové vykopali
dvě kostry. Určili přitom, že se jedná o Cyrila a Metoděje. Akorát nevěděli,
který je který... Na den bratří, kteří k nám doputovali, aby mezi neznabohy
rozšířili křesťanskou víru, si uspořádali ve Studenci oslavy 120 let založení
sboru. Když se člověk podívá kolem sebe, i dnes by bratři měli spoustu práce.
•• Čtvrtek ••
Hus nepohořel. „Hus také pohořel...“ Co je jisté, že odvážní a přímí lidé,
mezi něž patřil Jan Hus, nám bolestně chybí. Jak zpívala Hana Hegerová
v písni Kázání v kapli Betlémské: „Poznatek do očí by štípal ho jak mýdlo, že
lidé bojí se jen o své dobré bydlo, třesou se před záští maličkých kostelníků,
svých vlastních sousedů, svých vlastních důvěrníků...“
•• Pátek ••
Tohle by se v Trabantu nestalo... Dvě dívky nedaleko Mostu ždímaly svého
„brouka“. Jejich zběsilá jízda skončila nehodou, po které řidička zemřela. Její
poslední slova byla: „Pták nám po*ral sklo“. Spot viděl už snad každý. A kdo ho
neviděl, ten by ho vidět měl. Dokonce by ho měli v autoškole povinně pouštět
všem adeptům na „řidičák“. Mrazivější instruktážní video, jak se nechovat za
volantem, BESIP nikdy nenatočí. Ve stejný den začal na Žraloku sraz Trabantů.
Lidé jezdící těmito autíčky rovněž poutají pozornost. Jenže neděsí, ale baví.
•• Sobota ••
Nezapomenutelné pivo. „Sport mám rád proto, že nezvykle chutná a nejde
ničím nahradit podobně jako pivo,“ pravil spisovatel Ota Pavel. Kdo ochutnal pivo po triatlonu Zdětín open, tak jeho chuť jen tak nezapomene.
•• Neděle ••
Armáda a sport. „Sport je válce nejbližší lidská činnost, jen se v něm tolik
neumírá,“ všiml si americký prezident Ronald Reagan. Bohužel to někdy vypadá, že jej vojáci berou jako konkurenci. I proto organizátoři běhu Repechy
run z Prostějova do Repech museli místo běžců uvádět „zájemce o běh“...

Jak je to možné?! Že se stane neštěstí,
tomu se člověk někdy neubrání. Aby
ale běhali po městě psi, kteří nejsou
očipovaní, ani je dokonce nenajdete
v evidenci, nad tím zůstává rozum
stát... A co čert nechce, právě taková
zvířata vás kousnou, tudíž můžete
prožít několik bezesných nocí, jestli
to přežijete... Přesně takové pocity má
běžec z lesoparku Hloučela.

Foto: Martin Zaoral

ZACHYTILI JSME…

Agentura Na pehradu zane jezdit vlak!

Pošta bude uzavøena
Prostějov (mls) - Od pátku
21. července až do 21. srpna bude
uzavřena pošta Prostějov 8, která
se nachází v Dolní ulici. Důvodem
je její rekonstrukce. Veškeré služby
budou po dobu oprav zajištěny na
hlavní poště.

letos slavíme jubileum...

Prostějovanů, ale většina z nich
se do autobusů nedostane. A kdo
nemá auto, je tak ztracen. Proto
se nám zdá z obchodního hlediska
velice výhodné postavit železnici
až na přehradu, kde zároveň vybudujeme menší nádraží,“ uvedla
mluvčí Úzkokolejná. Vzápětí potvrdila, že to nebude tak dlouho
trvat. „Nepůjde o nic složitého,
i když budeme muset vykoupit
pár pozemků. Na přehradu bude
jezdit vlak, který běžně vyjíždí
z Prostějova a míří do Kostelce na
Hané, Čunína a Konice. Z Kostelce tak povedeme trať na přehradu
a odtud se vlak vrátí na původní
trasu se zastávkou v Lutotíně
a pak na Běláku. Tuto zajížďku
cestující určitě omluví, vždyť jde

KRIMI
íslo

Hospodářská kriminálka si
posvítila na trojici podvodníků, kteří si vzali spotřebitelské úvěry na dva mobilní
telefony, ovšem věřitelům nezaplatili ani korunu. Smutné
je ovšem to, že oba přístroje
si přisvojil dvaatřicetiletý
muž z Brna, který k podvodu
donutil svoji přítelkyni a dokonce také její babičku!

46 000
Zda slečna i seniorka věděly
o tom, že si půjčují peníze na
své jméno s tím, že chlapík
z Brna nebude úvěry úmyslně
splácet, to je nyní předmětem
vyšetřování. Všem třem ale
hrozí až dvouletý kriminál...

najdete nás
i na www.
vecernikpv.cz

celkem o atraktivní trasu,“ věří
v pochopení Nataša Úzkokolejná.
V letních měsících bude vlak na
plumlovskou přehradu vyjíždět
z místního nádraží v Prostějově
každou půlhodinu. „My jsme tento projekt podpořili, finančně se
na tom podílíme s Městským úřadem v Plumlově. Čert vem severní
obchvat města, budoucnost tkví
v železnici,“ myslí si Alena Rašáková, primátorka Prostějova.
Ostatně není divu, že prostějovský magistrát tuto investici podpořil, vždyť to není zadarmo. „Je
pravda, že Československé dráhy
nám za podporu tohoto projektu
slíbily režijní jízdenky pro celé
zastupitelstvo,“ přiznala primátorka.

Na novou železniční trať se těší
i plumlovský starosta Áda Sušinka. „Koleje povedou přes Mostkovice, okolo minigolfu a pak vedle
cesty směrem na Zlechov. Odtud
se pak vybuduje nový železniční
most přes vodní nádrž a vlak se
vrátí na svoji původní trasu směrem na Lutotín. Je to projekt jako
prase,“ odhalil megaplány železnice starosta Plumlova. Podle
našich informací by první vlak
u Zlechova měl zastavit už příští
rok o prázdninách!
Za Agenturu Hóser Majkl

120

Hned dvě velká výročí si v uplynulém týdnu připomenuli hasiči prostějovského regionu. Na sváteční středu se slavilo ve Studenci, v sobotu
pak ve Hvozdu, kam navíc dorazili
i místní rodáci. Na obou místech se
vzpomínalo, připíjelo na zdraví
a hlavně dobře se bavilo...
ZAUJALA NÁS…

LUDMILA
VYSLOUŽILOVÁ

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

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.

RICHARD RAFAEL
se narodil 22. října 1974 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 17. února
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 43 do 45 let, meří mezi 170 až 180
centimetry, má střední postavu, hnědé
oči a hnědočerné vlasy. Nosí plnovous.

Foto: Michal Kadlec

Stále vitální stařenka z Čelechovic
na Hané, která silně aspiruje na primát absolutně nejstaršího obyvatele
prostějovského regionu, slaví v pondělí 10. července, tj. právě dnes, neuvěřitelné 105. narozeniny. K mnoha
gratulantům se připojuje i Večerník!
Exkluzivní rozhovor si můžete
přečíst na straně 10
ZASLECHLI JSME…

„TO VÍTE, PANE
SOUDCE, NA TĚCH
DROGÁCH TO LETÍ...“

Jan Zitta při vysvětlení, proč chtěl
po lékaři dokument, aby se zpětně
omluvil z hlavního líčení, na které
nedorazil, pobavil nejen Petra
Vrtěla, ale i početné zástupce
veřejnosti v soudní síni.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 28/14 °C
Libuše a Amálie

Úterý

27/16 °C
Olga

Støeda 26/15 °C
Bořek

BARBORA RAFAELOVÁ

Ètvrtek 25/14 °C

se narodila 17. února 1976 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
22. března 2017. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 40 do 41 let a měří mezi
160 až 165 centimetry. Bližší údaje
k hledané osobě nejsou známy.

Pátek

Markéta

24/14 °C
Karolína

Sobota 24/13 °C
Jindřich

Nedìle 25/13 °C
Luboš
Zdroj: meteocentrum.cz
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OLOUPIL M KAMARÁD,

postìžoval si BEZDOMOVEC

Pavel Knotek má obavy ze zkušeného kriminálníka...
PROSTĚJOV I o to málo, co vlastnil, přišel! Večerníku si osobně postěžoval
Pavel Knotek na nepřízeň osudu. Prostějovan, který už nějaký ten rok žije
na ulici, byl podle svých slov poslední květnovou sobotu v noci okraden ve
spánku v depu místního nádraží. Přitom ničemu, který ho oloupil, považoval předtím za svého kamaráda!

Michal KADLEC
„Onu sobotní noc jsem se rozhodl, že
přespím v domku za místním nádražím.
Běžně tu přespává tak šest nebo sedm bezdomovců. Asi ve čtyři hodiny ráno mě probudil nezvyklý šramot, můj známý, kterého
všichni přezdívají ´Lečo´, chodil mezi spí-

cími a něco hledal. Hned jsem zase usnul,
což jsem neměl. Ráno jsem pak po probuzení zjistil, že mi z bundy zmizel mobil,
peněženka s padesátikorunou a všechny
osobní doklady,“ popsal Večerníku předminulý čtvrtek odpoledne Pavel Knotek.
„Už je to pár dnů, kdy ´Lečo´ zmizel, nikdo
ho nemůže najít. Byl to můj kamarád, je

hrozné, co udělal, vůbec jsem to od něho
nečekal. Samozřejmě jsem to nahlásil policii, snad ho chytí. Bůhví ale kde je, bohužel
jde o protřelého kriminálníka, určitě se někde schovává,“ míní Pavel Knotek.
Zpověď prostějovského bezdomovce ale
nesedí v jedné věci. Večerníku tvrdil, že
okradení nahlásil policii. To se ale nepotvrdilo! „Taková událost nám oznámena nebyla, a tudíž ji nešetříme,“ překvapil
svým vyjádřením František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
v Prostějově.

EX

EXKLUZIVNĚ
Pavel Knotek byl okraden ve spánku svým kamarádem. Krom mobilního telefonu a padesátikoruny prý
pišel také o všechny doklady. Jak ale vyšlo najevo, policii nic nehlásil...
Foto: Michal Kadlec

Sbírka sekyrek Strážníci nahánli
je největší na světě
UŽ OFICIÁLN hada i poštolku

KONICE Léta snahy nebyla
marná. Kastelánu konic-kého zámku Pavlu Šínovi se naplnil sen o
zapsání jeho velkolepé sbírky seker do
světové Guinnessovy
knihy rekordů. Po dvou
letech, co podal svoji žádost,
mu z Londýna přišel certifikát!
Konická sbírka seker s 590 evidovanými exempláři je oficiálně největší
na světě, přičemž nedávno se měla
rozrůst na sedm stovek. V expozici přitom nenajdete dvě stejné sekery. „Liší
se především tím, k čemu byly určeny.
Tyto nástroje ke své obživě potřebovali nejen dřevorubci či tesaři, ale třeba
i zedníci, řezníci, kameníci, mlynáři
a tak dále. Sekera neodmyslitelně patřila také do výbavy vojáků či katů,“ objasnil Pavel Šín, který první sekeru do své
sbírky získal od svého bratra Ladislava,
který pracuje se dřevem.

byla
V Londýn
svtové
zapsaná do vy
Guinnesso
rd
knihy reko

Ped konickým zámkem je rovnž k vidní nejvtší sekera v eské republice, která
upozoruje na rekordní sbírku v jeho interiéru. Ve výezu spokojený Pavel Šín.
2 x foto: archiv Veerníku

Sbírka seker byla již před čtyřmi
roky zapsána do české „Guinnessovky“, před dvěma lety si její
majitel podal na londýnském
ústředí světové Guinnessovy knihy
žádost o zapsání do světové knihy
rekordů. Vše se neobešlo bez komplikací. „Chtěl bych poděkovat všem

dárcům, bez nichž bych sbírku dohromady nedal. Moje finanční prostředky
totiž byly více než omezené. Dále musím poděkovat nové ředitelce konického gymnázia Evě Obrusníkové, která
nám výrazně pomáhala při komunikaci s londýnským ústředím,“ vzkázal
Šín.
(mls)

U paneláku se v tráv plazila tato užovka ervená, na prostjovském námstí zase chytili poštolku.

PROSTĚJOV Užovka červená
není jedovatá. Ve volné přírodě žije
zejména v polích USA. Díky své nenáročnosti patří k nejrozšířenějším
hadům chovaným u nás. Pokud však
toto zvíře potkáte mezi paneláky,
může vás solidně vylekat...
O tom, že strážníci nemají na starost pouze opilce a zatoulané psy,

svědčí i dva případy, k nimž došlo
poslední červnový den. Předminulý pátek 30. června se dozvěděli
o hadovi, který se plazil po trávě
v ulici Norská. „Hlídka jej na místě
odchytla, jednalo se o užovku červenou. Had byl předán firmě, která
se zabývá ochranou přírody,“ informoval strážník Petr Zapletal, který

2x foto: MP Prostjov

zastoupil tiskovou mluvčí Terezu
Greplovou. Ještě ten samý den strážníci vyjížděli na Petrské náměstí.
„U čerpací stanice zde seděl zraněný
dravec. Jednalo se o poštolku obecnou, která byla odchycena a předána ochráncům přírody na Husově
náměstí,“ poznamenal Zapletal ke
druhému případu.
(mls)

UKRADENÁ „ŠKODOVKA“! BARÁK
Vykradený

17040510389

Foto: tená Veerníku

Nevidìli jste
tento vùz?

PROSTĚJOV Během noci z minulého úterý 4. na středu 5. července odcizil neznámý pachatel
vozidlo Škoda Octavia Combi, které bylo zaparkováno na parkovišti v ulici Dolní. Tím způsobil
nemalou škodu majiteli tohoto vozidla. Jakékoliv informace o odcizeném vozidle můžete
sdělit redakci Večerníku nebo na telefonním čísle 774 539 993. Při dopadení pachatele nebo
poskytnutí informací vedoucích k nalezení vozidla čeká na nálezce finanční odměna.
Parametry vozidla: ŠKODA Octavia Combi 1.9 TDi, 77kW, rok výroby: 2008, barva: černá
metalíza, SPZ: 5M5 5006.
(red)

PROSTĚJOV Tak tohle bude hodně
nepříjemný návrat z dovolené,
i když... Zlodějíček v době od úterní
půl sedmé večer do uplynulé soboty
vykradl rodinný dům, jehož majitel
momentálně pobývá mimo Českou
republiku. Na loupež přišel syn. Rodina si však mohla oddechnout, nic se
prý neztratilo!
„V době od 18:30 hodin úterý čtvrtého
do 19:45 hodin osmého července
přelezl zatím neznámý pachatel oplocení
zahrady rodinného domu v Prostějově
a vnikl na zahradu. Následně vypáčil zadní vchodové plastové francouzské dveře,
aby vnikl dovnitř, kde prostory prohledal
a v prvním poschodí otevřel ve dvou
místnostech skřínky,“ popsal událost
komisař Petr Piňos z kanceláře ředitele
oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Jak doplnil, majitel domu se nachází
v současné době v zahraničí. „Na místě
se nacházel syn majitele, který předběžně
po telefonické konzultaci s otcem uvedl, že neshledal odcizení žádných věcí.
Škoda na vchodových dveřích zatím
nebyla vyčíslena,“ uvedl Piňos.
(pk)
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STARÉHO
PŘÍPADU

Stěhování mašinky  

se stále chystá... 
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PROSTĚJOV Tuhle lokomotivu
zná každý člověk z Prostějova,
před hlavním nádražím stojí už
od roku 1980. Přibližně před
rokem z legendárního stroje šlehaly plameny. Ač nebyl výrazněji
poškozen, začalo se po požáru
hodně nahlas mluvit o tom, že
symbol přednádraží se bude stěhovat do olomouckého muzea
Českých drah. S tím ovšem řada
lidí z Prostějova nesouhlasila.
A tak přestože mašinka měla zmizet už letos na jaře, zatím se tak
nestalo. Jak se má situace nyní?
Podle lidí z Prostějova by byla škoda lokálku stěhovat, stačilo by ji

Napsáno
pred

9. 7. 2007

pouze občas natřít. „Strážníci by
pak lokomotivu měli lépe ohlídat
před bezdomovci, kteří v ní tak rádi
nocovali,“ svěřila se nám jedna ze
čtenářek. Jenže České dráhy na stěhování trvají. Důvodem má být záchrana této unikátní lokálkové lokomotivy pro příští generace. „Jde
nám o ochranu technické památky
před nenechavci a bezdomovci,
ale také před povětrnostními vlivy.
V muzeu je možné zajistit i další
kroky k její záchraně jako je konzervace součástek, která zabrání další
korozi a tak podobně,“ vysvětlila
Monika Bezuchová, tisková mluvčí
Českých drah.

Termín stěhování se však už několikrát posunul. Původně měla
lokomotiva z podstavce zmizet už
loni na podzim, posléze se termín
přesunul na letošní jaro. Počítalo
se, že vše proběhne už v dubnu.
Tak se ovšem nestalo. „Ohledně
prostějovské lokomotivy dosud nepadlo konkrétní datum stěhování.
V současnosti je v celém Česku kolem
deseti podobných lokomotiv, které
se budou řešit postupně. V jednání
je teď tedy logistika, finanční stránka
věci i místo, kam zamíří,“ reagovala na
dotaz Večerníku Bezuchová.
Prostějovská mašinka je umístěna na pomníku. Jedná se o vzácný
historický exponát, neboť jde o typickou představitelku moravských
lokálek, která zůstala jako jediná zachovaná u Českých drah.
„Z těchto důvodů chceme, aby její
budoucí umístění bylo definitivní
a aby se nemusela už nikam stěhovat,“ uzavřela tisková mluvčí.
Stroj byl vyroben na konci devatenáctého století a poslední jízdu absolvoval do cukrovaru v Bedihošti
v roce 1968. Lokomotivu určenou
ke sešrotování renovovali v sedmdesátých letech nadšení železničáři.
(mls)



PROSTĚJOV Trvalo to dlouho, ale
přece jsme se dočkali! Už na konci
roku 2013 se na radnici začal řešit
problém, který dělal Prostějovu
skutečnou ostudu. Šlo o naprosto
nevhodné umístění kontejnerů na
tříděný odpad, které tak neomaleně hyzdily městské centrum. Obzvláště pak, když umělohmotné nádoby byly přeplněné odpadem, ve
kterém se navíc často přehrabávali
bezdomovci...
Jsou letní prázdniny roku 2017 a na
náměstí Spojenců i ve Školní ulici se
konečně začíná naplňovat projekt
podzemních kontejnerů na tříděný
odpad. Lidé tak budou házet papír,
plast či sklo přímo do země! „Ve většině měst neexistuje, aby sběrná místa tříděného odpadu byla v takovém
stavu umístěna v centru nebo jeho
blízkosti. Byli jsme se podívat, jak to
funguje jinde, a zjistili, že v mnohých
městech na Moravě usazují tyto kontejnery pod zem. Zdá se nám to jako
velmi dobrý nápad,“ prohlásil už před
bezmála čtyřmi roky tehdejší primátor
Miroslav Pišťák.
Teprve až na začátku roku 2015 se
ledy hnuly kupředu. „V radě jsme
schválili vypracování projektové dokumentace na zřízení podzemních
kontejnerových stanovišť pro tříděný
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odpad v centru Prostějova. Město
chce mít připravený projekt, který je
nutnou podmínkou při žádosti o dotaci,“ prozradil náměstek primátora Jiří
Pospíšil, který je na radnici zodpovědný za komunální služby.
Ovšem pozor, trvalo zase další dva
roky, než se konečně bohulibý projekt dočkal realizace. Na náměstí
Spojenců se v rámci probíhající
realizace již připravují i výkopové
práce pro umístění podzemních
kontejnerů a ke stejnému úkonu
přikročili stavbaři 26. června ve
Školní ulici. „Zdejší kontejnery byly

trnem v oku nejenom samotných Prostějovanů, ale i turistů, kteří navštívili
naše město. Neuvěřitelný binec kolem
nádob, obzvláště když papír nebo sklo
z nich ještě rozházeli vandalové, to
nebylo opravdu nic, čím bychom se
mohli chlubit. Nyní již ale brzy bude
po tomto problému, za chvíli zde budou k dispozici podzemní kontejnery,“ pochvaluje si Zdeněk Fišer, první
náměstek primátorky Statutárníhio
města Prostějov.
Kontejnery na tříděný odpad ve Školní ulici budou k dispozici od 30. září.
(mik)

Opozice nesouhlasí s investicemi do lázní
V současné době jsou městské lázně v Blahoslavově ulici uzavřeny
z důvodu rekonstrukce technologického zázemí. Na opravu především kotelny vyčlenilo město
osm milionů korun, za což se naši
radní stali terčem kritiky ze strany
opoziční KSČM na nedávném zasedání zastupitelstva města.
Zastupitelům KSČM připadají investice do staré budovy lázní zbytečné. „Měli bychom se vážně zamyslet
nad tím, zda je vhodné cpát každým
rokem peníze do chátrajících lázní, když o kilometr dál máme nový
aquapark, který by za určitých
podmínek mohl veřejnosti sloužit

stejným způsobem i v zimě jako dosavadní lázně. Ročně přijde pouze
údržba lázní městskou pokladnu na
miliony korun, které by se mohly využít v Krasicích,“ zastávají názor Jaroslav Hanák a jeho další kolegové z řad
opozičních zastupitelů. „Ať už dnes
do lázní investujeme milionů, kolik
chceme, pořád jenom budeme „šperkovat“ zařízení, které už neodpovídá
moderním parametrům. Pořád půjde
o krytý bazén odpovídající polovině
dvacátého století,“ doplnil kriticky
další z komunistů Josef Augustin.
„Můžeme mít samozřejmě různé
názory na to, zda budova městských
lázní a celá její koncepce odpovídají

stávajícímu trendu dnešní doby. Sám
věřím tomu, že je v Prostějově možné
vybudovat zcela úplně něco nového a jiného. Musím ale zdůraznit, že
je před námi druhá etapa výstavby
aquaparku, kde jsou ještě volné pozemky a možnosti vhodné k rozšíření
tohoto rekreačního centra. Pro město je nyní otázkou, jak a kdy aquapark
dobudovat,“ reagoval Zdeněk Peichl,
radní Prostějova.
Pokud se městu do dvou či tří let
podaří rozšířit aquapark o krytý
plavecký bazén, bude otázkou, co
udělat se starou budovou městských
lázní v Blahoslavově ulici, do které se
dnes opravdu jen cpou peníze. „Bu-

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Zdá se vám toto téma vysoce aktuální i dnes? No vidíte, je tomu tak. Z tohoto deset let starého článku je totiž na první pohled zřejmé, že s výstavbou nového krytého bazénu v prostějovském aquaparku se počítalo už
mnohem dříve, byť vedení magistrátu se k tomuto plánu vrátilo až teprve
nyní. Za uplynulou desetiletku se do městských lázní „narvaly“ další desítky milionů korun, a tak není ani divu, že už hodně nahlas se uvažuje
také o alternativě zbourání. Uvolněný pozemek by pak mohl být využít
pro jiné účely. A možná kdyby radnice tento projekt začala realizovat
již v roce 2007, mohlo být dnes po hádkách, co se stařičkými lázněmi...
(mik)
dovu lázní bychom mohli prodat jsem rád, že rada města skutečně
nebo pro ni vymyslet jiný smyslu- uvažuje o novém krytém bazénu,“
plný účel. Nechci ale čtvrtit medvě- uzavřel toto téma na zastupitelstvu
da, pokud stále běhá po lese. Zatím opozičník Josef Augustin.

jak šel čas Prostějovem ...

Drozdovice
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Příště: Havlíčkova ulice

!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ VEČERNÍK !!! * nejvýhodněji * snadno a rychle * nejspolehlivěji    
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ SE SLEVOU A BONUSEM 35% POUZE TEĎ A TADY!
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výrazně nižší cena než na stánku každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin
možnost vyhrát v soutěži předplatitelů hodnotné ceny
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Ze vzteku rozbil dveře

Bouřlivé hádky mezi partnery zaměstnávají strážníky relativně často.
Nejinak tomu bylo v sobotu 1. července dopoledne. Strážníkům na
místě oznamovatelka sdělila, že její
opilý přítel, se kterým žije, ji urážel
a rozbil skleněnou výplň interiérových
dveří. Chlapík po příjezdu hlídky jevil
známky požití alkoholu, a proto byl vyzván k provedení orientační dechové
zkoušky, tu však odmítl. K celé události
uvedl, že chtěl vzít dceru ven na procházku, ale nebylo mu to dovoleno.
Z toho důvodu následně začal přítelkyni urážet a bouchl dveřmi velkou silou
a rozbil skleněnou výplň dveří. Na dveřích vznikla škoda v hodnotě 500 Kč.
Svým jednáním je osmatřicetiletý muž
podezřelý z přestupku proti občanskému soužití a proti majetku.

Muž si nechal dva mobilní telefony, úvěry nesplácel

PROSTĚJOV To je ale prevít!
Mladý muž z Brna stáhl za
hranu zákona svou přítelkyni
i její babičku z Prostějova. Jak
to udělal? Přemluvil je, aby si
vzaly úvěry na dva mobilní
telefony, které mu pak odevzdaly. Jenomže peníze nikdo
nesplácel! Na trojici si teď posvítila prostějovská„kriminálka“.
4     "   0"1    " "  $  "1   
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podvodu, nebo jestli všichni tři
obvinění, to se zřejmě naplno sedmašedesátiletou babičku,“ potvrdil aby si v prodejně mobilního operátora
František Kořínek, tiskový mluvčí Kra- sjednala spotřebitelský úvěr ve výši
ukáže až u soudu...

Michal KADLEC
„Z trestných činů podvodu a úvěrového podvodu obvinili prostějovští
kriminalisté jednatřiceti-letého muže z
Brna, jeho o dva roky mladší
prostějovskou přítelkyni i její

jského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Těchto skutků se měli obvinění
dopustit tím, že si v březnu roku 2015
sjednali smlouvy o spotřebitelských
úvěrech a účastnickou smlouvu s mobilním operátorem. Obviněný muž
měl nejdříve svou přítelkyni přesvědčit,

13 200 korun na koupi mobilního
telefonu značky Samsung. Úvěr si žena
sjednala, přestože oba věděli, že vzhledem k její finanční situaci a dřívějším
závazkům nemá dostatek finančních
prostředků, aby novému závazku
dostála. Při sjednávání smlouvy pak
žena uvedla nepravdivé údaje o své

finanční situaci a zaměstnání. Po koupi
telefon žena do užívání předala svému
příteli,“ sdělil mluvčí prostějovské policie
a vzápětí ještě vysvětlil, jak do podvodu
byla zatažena i seniorka. „Obdobným
způsobem poté společně přesvědčili
babičku ženy, aby si stejně opatřila mobilní telefon stejné značky a za stejnou cenu.
K tomu si seniorka s mobilním operátorem sjednala účastnickou smlouvu na
poskytování telekomunikačních služeb.
Také tento přístroj si k užívání převzal
obviněný muž. Sjednané závazky však
nikdo z obviněných neplatil a poškozené
společnosti způsobenou škodu vyčíslily
na téměř šestačtyřicet tisíc korun,“ informoval František Kořínek.
V případě prokázání viny a odsouzení hrozí obviněným za uvedené přečiny trest odnětí svobody
až na dva roky. Bohužel i babičce,
která zřejmě podvádět neměla
vůbec v úmyslu...

'UDPDYOHVRSDUNX+ORXêHOD

   

Zastal se sestry

Uplynulý čtvrtek 6. července večer
přijali strážníci oznámení o možném vyhrožování. Na místě hlídka
zjistila, že se jedná o slovní konflikt
mezi dvěma muži. Násilník hrozil
poškozenému úderem pěstí do obličeje za to, jak se chová k jeho sestře.
Opakovaně se prý večer nedostavuje domů a jeho sestra se kvůli tomu
trápí. Za přítomnosti strážníků se
situace uklidnila. Třiačtyřicetiletý
muž je podezřelý z přestupku proti
občanskému soužití.

Rušili noční klid

Minulé pondělí 3. července krátce
před třiadvacátou hodinou bylo přijato oznámení o rušení nočního klidu z předzahrádky restaurace v blízkosti centra města. Na místě strážníci
zjistili sedící skupinku osob popíjející
nápoje. Hlídka kontaktovala obsluhu a vyzvala ji k ukončení provozu
předzahrádky, jelikož může být provozována v daný den pouze do 22:00
hodin. Obsluha výzvu uposlechla
a provoz na předzahrádce ukončila.

Poléval auto pivem

Předminulou sobotu 1. července
dopoledne vyjížděla hlídka na oznámení, že neznámý muž polévá auto
pivem. Na místě byl kontaktován majitel vozidla. Ten hlídce označil muže,
který opakovaně polil jeho vůz pivem
a z místa odešel. Strážníci dotyčného
našli o ulici dále. Byl vyzván k prokázání totožnosti a vysvětlení celé události.
K činu se doznal, ale nebyl na místě
schopen hodnověrným způsobem
prokázat svoji totožnost. Ke zjištění
totožnosti byl předveden na obvodní
oddělení Policie ČR. Strážnicí společně s majitelem provedli kontrolu
vozidla a nebyla zjištěna žádná škoda.
Přestupek čtyřiačtyřicetiletého muže
bude oznámen správnímu orgánu.

Hlasitá hudba

V sobotu 1. července hodinu po
půlnoci strážníci přijali telefonické
oznámení o nahlas puštěné hudbě
a hlasitém zpěvu. Po příjezdu na
místo kontaktovali oznamovatele,
který uvedl, že k rušení dochází delší dobu. Poté vyrazili za majitelem
domu, ze kterého se hudba ozývala. Jednalo se o třiačtyřicetiletého
muže, který se k rušení nočního klidu přiznal a uvedl, že za celou záležitost přebírá plnou zodpovědnost
a následně zajistil vypnutí hudby.
Celá událost bude oznámena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku.


 
rvát v nemocnici 

PROSTĚJOV Pomáhat je možné jen
tomu, kdo o to opravdu stojí. O tom
se minulé úterý ráno přesvědčili strážníci, kteří objevili klečícího čtyřiadvacetiletého muže s krvavým zraněním
v obličeji. Přestože se mu snažili pomoci, se zlou se však potázali...
Chlapík nebyl přímo na místě, ani posléze schopný říct, jak ke svým zraněním
přišel. Bylo na něm ovšem jasně patrné,
že je pod vlivem alkoholu. Strážníci mu
pomohli a převezli ho na ošetření do nemocnice. Tam ovšem nastaly problémy.
„Muž se začal chovat velice agresivně
a hlasitě vykřikovat. Nereagoval na

opakované výzvy a z toho důvodu byly
použity donucovací prostředky, hmaty,
chvaty a pouta. Poté byl ošetřen a vyzván
k orientační dechové zkoušce s pozitivním výsledkem 2,90 promile alkoholu.
Následně byl převezen na protialkoholní
a záchytnou stanici v Olomouci,“ popsal
událost strážník Městské policie Prostějov Petr Zapletal, který zastupuje tiskovou mluvčí Terezu Greplovou.
Přestupek byl oznámen správnímu orgánu, kde může být muži udělena pokuta
až do výše 10 000 korun, za opakované
jednání dokonce ještě o pět tisícovek víc.
(mls)

PROSTĚJOV Uplynulou středu
5. července v osm hodin ráno oznámil prostějovským strážníkům muž
pokousání psem. Celá událost se
stala v lesoparku Hloučela. A má až
děsivé pozadí. Zvířata totiž nebyla
očipována ani přihlášena...
„Hlídka kontaktovala poškozeného,
který uvedl, že byl při běhání pokousán volně pobíhajícími psy. Jednalo
se o jednoho menšího křížence hnědobílé barvy, druhý pak byl šedo-bílý
stafordský teriér. Oba dva byli bez
dozoru majitele. Nejprve napadl běžce menší ze psů, následně i ten druhý,“
řekl k události strážník Městské policie


 

Prostějov Petr Zapletal, který zastupuje tiskovou mluvčí Terezu Greplovou.
Agresivní psi způsobili muži zranění
na levé noze, se kterým byl převezen
na ošetření do nemocnice. Strážníci
společně s poškozeným provedli kontrolu okolí, aby našli jejich majitele.
„Posléze zjistili, že psi nebyli řádně
přihlášeni a také očipovaní,“ šokoval
Zapletal. „Majitel byl poučen, aby v co
nejkratší době se svými psy navštívil
veterinárního lékaře a tím se vyloučilo nakažení vzteklinou. Celá záležitost
bude oznámena správnímu orgánu
k dořešení,“ dodal strážník městských
policistů.
(mls)
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DEALERA

PROSTĚJOV Drogy nejsou
špatné. Alespoň zpočátku ne,
je tomu spíše naopak. Jsou až
příliš dobré. Cítíte se po nich,
jako kdyby vám patřil celý svět.
Právě proto je tak nebezpečné si
s nimi něco začít. Přestat ovšem
bývá extrémně těžké... Vše může skončit vaším fyzickým kolapsem a rozpadem osobnosti.
Přesně tohle mohl pochopit
každý, kdo minulé úterý přišel
k prostějovskému soudu. Konalo
se tu další hlavní líčení v procesu
s pěticí mladých drogových dealerů a výrobcem pervitinu ze
Šternberka. Večerník byl u toho!
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Při sledování dalšího hlavního líčení
si člověk musel položit otázku: Podaří
se těmto mladým lidem někdy vrátit
do „normálního“ života? Jisté je, že oni
sami i jejich rodiny by si to přáli víc než
cokoliv jiného. Ale jsou toho ještě vůbec schopni?
Ukázkovým příkladem jsou Jiří Jančík
a jeho přítelkyně. „Chceme žít normální život, snažíme se společně o dítě,“
tvrdil u soudu obžalovaný, který patřil
mezi největší prostějovské dealery
drog. On sám už je v současnosti dle
svých slov neužívá, což dokládá i díky



Solární zloděj

   

V průběhu června se dosud nezjištěný pachatel vloupal do objektu
solární elektrárny v katastru města
Prostějova. Pachatel po poškození
oplocení vnikl do areálu, odkud
poté odcizil tři solární panely. Při
neodborné demontáži panelů pak
poškodil kabeláž zařízení. Majitel
elektrárny vzniklou škodu vyčíslil
na 45 000 korun na odcizených věcech a na 4 000 korun za poškození.

Podnapilý cyklista
Uplynulou sobotu 8. července hodinu po půlnoci byl v ulici
Plumlovská hlídkou kontrolován
a vyzván, aby se podrobil dechové
zkoušce, načež tak dobrovolně učinil. Naměřena byla hodnota 1,91
promile alkoholu. Cyklista na místě nežádal lékařské vyšetření spojené s odběrem biologických materiálů a zakázána mu byla další jízda.

Řídil po pěti pivech
Dvaačtyřicetiletého řidiče automobilu značky Alfa Romeo kontrolovali policisté předminulou sobotu 1.
července před dvacátou hodinou ve
Vrahovické ulici. Dechovou zkouškou mu změřili hodnotu 2,62 promile alkoholu v dechu. Muž se změřenou hodnotou souhlasil a přiznal
vypití pěti desetistupňových piv
bezprostředně před jízdou.

Krádež kol z vozidla
Přes noc z 3. na 4. července došlo
na parkovišti v Okružní ulici ke
krádeži kol přímo ze zaparkovaného automobilu značky BMW.
Odcizením čtyř 19-palcových
disků značky OZ Racing s letními
pneumatikami typu Continental
SportContact 6 pachatel majitelce
vozidla způsobil škodu vyčíslenou
na sedmasedmdesát tisíc korun.

Alkohol na dovolené
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pravidelným návštěvám probačních
úředníků. Jenže. Kvůli dřívějšímu řízení pod vlivem pervitinu mu byl odebraný „řidičák“. Přesto není schopný se
bez něj obejít a navzdory zákazu usedá
za volant i nadále. Naposledy byl přistižen policisty letos v dubnu. To ale není
vše. Ještě předtím vezl ze Slatinic svoji
přítelkyní. Těsně před policejní hlídkou u Čelechovic na Hané si přesedl
a za volant usedla právě jeho dívka...
„A následný test u ní byl pozitivní na
pervitin,“ prozradil soudce Petr Vrtěl.
Nachytaná slečna proto taktéž přišla
o řidičský průkaz. „Udělala jsem chybu.
Příteli jsem lhala, říkala jsem, že vše
dopadlo dobře. Nechtěla jsem ho zklamat. On mě má rád a tak věřil tomu, co
říkám,“ řekla u soudu Helena A., která
společně s Jančíkem žije v Plumlově.
Z toho všeho vyplývá, že Jiří Jančík, který jako jeden z mála souzených dealerů
stále zůstává na svobodě, to bude mít
nesmírně těžké. A to navzdory všem
svým předsevzetím i očividné snaze. Je
totiž více než pravděpodobné, že nejen

jeho přítelkyně, ale také řada jeho kamarádů kolem něj stále fetuje. Jak strašně
těžké je za takových podmínek odolat
droze, ví jen on sám...

Vyrábìl drogy,
naboural policisty
Na Janu Zittovi je na rozdíl od Jančíka devastující vliv drog patrný na
první pohled. Výrobce pervitinu ze
Šternberka, který se po prvním zatčení oháněl láskou ke své dceři, musel
být po opakovaných excesech vzat
do vazby. Je skutečně zázrak, že ještě
předtím nikoho nezabil... Pod vlivem
koňských dávek pervitinu se totiž
obrovskou rychlostí proháněl ve své
„audině“ ve Šternberku i v okolí. Dvakrát se mu dokonce podařilo pláchnout policejní hlídce. Až potřetí mu
to nevyšlo a po divoké jízdě narazil do
policejního vozu.
„Netušil jsem, že policista bude až
takový hrdina. Nebylo vyhnutí, musel jsem ho nabourat,“ popsal Zitta

havárii z letošního května. Zitta byl
po celé hlavní líčení očividně „mimo“.
Přitom se zpovídal mimo jiné z toho,
jak se u lékaře dožadoval dokumentu, který potřeboval, aby se u soudu
zpětně omluvil z hlavního líčení, na
které nedorazil. Přitom na vyšetření
u tohoto lékaře byl naposledy před
více jak půl rokem. „Můžete mi to
nějak vysvětlit?“ tázal se předseda senátu Petr Vrtěl. „To víte, pane soudce,
na těch drogách to letí,“ odpověděl
Jan Zitta, čímž pobavil početné zástupce veřejnosti v soudní síni.
Soud následně rozhodl o tom, že jak
Jan Zitta, tak i Ondřej Ptáček zůstanou i nadále ve vazbě. Tam je i Libor
Navrátil a ve vězení už skončil i Ondřej
Spáčil. Kromě Jiřího Jančíka tak na
svobodě z celé party stále zbývá už jen
Martin Zikmund. Otázkou zůstává,
zda tomu tak bude i po rozsudku prostějovského soudu.
Kvůli čekání na rozhodnutí jiných
soudů muselo být hlavní líčení v této
věci odloženo až na 22. srpna.

Minulý čtvrtek 6. července v patnáct hodin kontrolovali policisté
v Okružní ulici osobní automobil
typu Ford Galaxy. Šestatřicetiletý
muž z Ostravy při kontrole předložil pouze doklady k vozidlu, ale
osobní doklady dle svých slov neměl u sebe. Provedenou dechovou
zkouškou u něho policisté změřili
hodnotu 1,85 promile alkoholu
v dechu. Se změřenou hodnotou
řidič souhlasil a uvedl, že bezprostředně před jízdou vypil čtyři
dvanáctistupňová piva. Dále uvedl,
že vyjel před několika minutami
z penzionu, ve kterém je ubytován.

17031520299
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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!

Jitka SVOBODOVÁ
28. 6. 2017 50 cm 3,45 kg
Prostějov

Marek ADAM
2. 7. 2017 47 cm 2,49 kg
Prostějov

Eliška ZIMOVÁ
3. 7. 2017 51 cm 3,55 kg
Čelechovice na Hané

Šimon PIŇOS
3. 7. 2017 52 cm 4,00 kg
Rozstání

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!

CIPÍSEK SE VÍČKA PRO DAVÍDKA

loučil na hřišti

PROSTĚJOV Mateřské centrum
Cipísek se už tradičně rozloučilo
se školním rokem na dopravním
hřišti. Sedmdesátka dětí s rodiči
a prarodiči se sešla během čtvrtečního dopoledne na dopravním
hřišti, kde je čekalo několik stanovišť s dopravní tematikou a samozřejmě i jízda na odrážedlech,
kolech či jiných vozidlech.
„Děkujeme pracovníkům dopravního centra za skvělé zázemí, Městské
polici Prostějov a studentkám SOŠPO za spolupráci na stanovištích.
A velké díky počasí, které nám přes
nepříznivou předpověď víc než přálo,“ vzkazuje prostřednictvím Večerníku Markéta Skládalová z Mateřského centra Cipísek.
Rodiče s dětmi měli kromě zábavy
i poučení na dopravním hřišti také
možnost setkat se a rozloučit se nejen
s Cipískem, ale i dalšími rodinami.
„Mnohé děti už po prázdninách
opouští naše mateřské centrum a na-

sbírají

stupují do školky a maminky se vracejí
do zaměstnání. I když, jak bylo slyšet
i na dopravním hřišti, řada rodin, která
se v mateřském centru seznámila, domlouvá společné výlety a akce pro děti
a dospělé i o prázdninách. Pokračují
tak v přátelstvích, jež u nás vznikla,“
dokumentuje Markéta Skládalová.
Dopravní dopoledne bylo poslední
akcí v uplynulém školním roce, během prázdnin čekají Cipíska ale ještě
příměstské tábory pro rodiče s dětmi
na téma pohádek a cestování. Pravidelné programy s Cipískem pro rodiče s dětmi od tří měsíců do pěti let se
rozjedou zase v září.
(red)

  

 I  !    

#    $ !  )   "(

Foto: archiv ZŠ a MŠ Hvozd

HVOZD Dva roky shromažďujeme v redakci Večerníku víčka pro Davídka Vítka ze Ptení, který
po porodu trpí dětskou mozkovou obrnou. A rozhodně v tom nejsme sami!
Víčka od PET lahví sbírají také v řadě mateřských
i základních škol po celém regionu, mezi něž patří
i Hvozd, kde se během uplynulého roku podařilo nashromáždit celých pět velkých pytlů. „Doufáme, že to
alespoň trošku pomůže a určitě nepřestáváme sbírat
dál. Moc zdravíme Davídka a přejeme mu hodně sil,“
vzkazuje kolektiv ZŠ a MŠ Hvozd. Tříletý Davídek za
jedno kilo víček dostane ve sběrně kolem šesti korun.
Jedno kilo představuje zhruba pět set víček. (mls)
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Nejenom rodiče těžce nemocného Davídka, ale i PROSTĚJOVSKÝ Večerník žádá veřejnost o pomoc. Víčka
je možné nadále nosit přímo k nám do redakce v Olomoucké ulici. „Za sběr víček předem všem moc děkujeme! Máme obrovskou radost z toho, že ne všem je osud
našeho Davídka lhostejný a snaží se aspoň takto malinko
pomoci,“ vzkazují dojatí rodiče Zdeňka Staňková a Martin Vítek ze Ptení.

 $* $3

,

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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rukojmí

Aktuální situace v prostějovském mládežnickém hokeji je nechutná. A to
volím jen velmi slabou rétoriku, vědom
si možné hrozby žaloby kdejakých mladých aktivistů pro sprostou mluvu. Je
vůbec možné, aby to na prostějovském
„zimáku“ došlo až tak daleko?
Letos se zde rozhořel boj, který v celé
historii prostějovského hokeje nepamatujeme. Boj o děti! A tahají se o potomky
představitelé dvou klubů, kteří svorně
tvrdí, že se o nejmenší hokejisty dokáží
postarat lépe, než ti druzí. To je ale tak
jediná věc, na které se pánové Sedlo, Černošek a naproti Odstrčil s Tomigou v zákulisí s mocným hráčem Zabloudilem
shodnou. Ale komu mladé sportovce
svěřit a hlavně komu věřit?!

Obě strany v uplynulých týdnech prokázaly, že pro udržení mládeže jsou
schopny udělat cokoliv. Lhát, strojit
léčky, pomlouvat, udávat či vyhrožovat.
Lze se jen hrozit, co bude v případě,
až se dozvíme, že v září v Prostějově
nezačne ani jedna soutěž? Ano, vážení
hokejoví fanoušci, až do takové mizérie
může boj u ledové plochy dojít!
Dobře si vzpomínám na větu primátorky Raškové na posledním zastupitelstvu. „Bojím se, že Jestřábi i SK Prostějov 1913 si berou děti za rukojmí, a my
pak budeme řešit, co s nimi na ulici!“
A já se toho bojím taky. Děti odevzdají
brusle, budou se toulat po ulicích a seniorský hokej se přestěhuje! Snad jsem
špatný prorok...

  
Nejdříve jsem přemýšlel, že bych vycestoval do nějaké ze zahraničních
zemí. Ale bojím se. Přece jen v dnešní
době plné uprchlíků a všemožných
útoků si člověk nemůže být jistý, zda
se ho nedočká zrovna na místě, kde
stráví prázdniny. Takže variantu
začínající Francií a končící Tureckem letos jednoznačně vynechám.
Dokonce bych třeba ještě musel letět
letadlem, co kdyby se ale něco porouchalo. A já společně s ostatními pasažéry spadl. A třeba do oceánu. A místo rychlé smrti bych pomalu utonul.
Hrozná představa. Co tu máme
dál? Adrenalinové zážitky spojené
s lezením, zdoláváním horských pře-

kážek, ferraty. No, popravdě řečeno,
i když v dnešní době je jištění velice
dobře promyšleno, jistý si být přece
nemohu. Možnost pádu tu vždy byla
a bude. Asi taky ne. Že bych tedy místo poznávání zkusil pracovat sám
na sobě a pokořit nějaký cíl? Zlepšit
svou kondičku či postavu? Už nejsem
nejmladší, doktoři navíc říkali, že
dlouhé běhy nejsou úplně zdravé, že
na kole se mi mohou ničit kolena.
Raději dám na jejich rady, nebudu
riskovat přeci své zdraví a svůj život.
Hm, svůj život. A co je to za život,
když se neriskuje a de facto se nic nedělá a nic se neprožije? Co tedy vlastně budu riskovat?

S CIKÁNY VE VODĚ

anebO TÉ NAŠÍ OMEZENOSTI

Vlnu reakcí vyvolala fotografie pod titulkem článku „Ve
Vrahovicích se už koupou“. Místo mladých, opálených
a štíhlých dívek se na ní totiž objevilo kvarteto mladých,
opálených a štíhlých cikánů. Pro mnohé ze čtenářů to byl
takový šok, že se z něho vzpamatovávali docela dlouho.
Někteří z nich článek dokonce považovali za reklamu, kterou si zaplatil provozovatel aquaparku. Domnívali se, že jeho
hlavním účelem bylo odradit lidi od návštěvy koupaliště ve
Vrahovicích a přetáhnout je do Krasic. To je samozřejmě nesmysl. Nicméně v následné diskusi se naplno ukázalo, že hůře
než trvale zaměstnaný cikán se u nás hledá člověk, který by
netrpěl iracionálními rasistickými předsudky.

„

Nejsem rasista, ale s cikánama
bych se ve Vrahovicích koupat
nechtěl.“ Tahle věta o českém přístupu
k romské menšině vypovídá mnohem
víc než všechny sáhodlouhé analýzy,
které za peníze z evropských fondů
vytvářejí nejrůznější „neziskové“ organizace. Je bohužel jasné, že určité
rasistické předsudky má u nás většina
obyvatel.
ada těchto organizací jakoby
přehlížela fakt, že mnohé z nich
vychází z vlastní špatné zkušenosti, či
jsou založeny na objektivních faktech.
Pokud někdo tvrdí, že mnozí z cikánů nemají problém s kriminalitou,
jejich pracovní morálka je až na výjimky skvělá a hrdost by jim nedovolila žít výhradně ze sociálních dávek,
pak je buď hluchý a slepý, nebo lže.

Ř

Na druhou stranu, pokud je někomu
nepříjemné koupat se s cikány v bazénu,
pak je buďto nepochopitelně zhýčkaný
nebo rasista. Ať tak či onak, takoví lidé
se bojí vlastního stínu. Jedná se o zvláštní iracionální pocit, který nemá vůbec
žádné rozumné zdůvodnění. Jde o podobný princip, jako bychom se báli koupat se s někým, kdo má rakovinu. Vždyť
byste ji od něj mohli „chytit“! Takové
obavy obvykle pramení z neznalosti
a omezenosti.
rgumentovat v této souvislosti
tím, že cikáni kradou, je úplně
mimo. Tedy v případě, že na koupališti nedochází kvůli nim k opakovaným krádežím. A to ve Vrahovicích
nedochází. Ohánět se tím, že „smrdí“
a nedodržují hygienu, není fair. Potkal
jsem se v životě s celkem vysokým po-
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čtem z nich a těch „smraďochů“ mezi
nimi bylo skutečně naprosté minimum. V tomto ohledu je nejen „bílí“
bezdomovci převyšují o několik tříd.
Faktem je, že jsem se setkal s řadou
cikánů, kteří kradli, přepadávali,
vyhrožovali, hulákali a zneužívali
český sociální systém. Na rozdíl
od některých facebookových „hrdinů“ však absolutně nemám problém se s kýmkoliv z nich bavit.
Stejně tak rozhodně nemám problém se s nimi respektive s dalšími
příslušníky stejného etnika koupat
v jednom bazénu. To bych se totiž
pak nemohl bavit a koupat s nikým.
Vždyť jsem se za život potkal skutečně s mnoha bílými, kteří kradli, přepadávali, vyhrožovali a zneužívali český
sociální systém.
estli jsem o něčem ve svém životě
přesvědčený, pak o tom, že nezáleží
na tom, jestli je konkrétní člověk bílý,
hnědý, žlutý nebo fialový, ale na tom,
jak se chová. A na to, abych věděl, jak
se chová, ho musím nejprve poznat.
Teprve pak si o něm můžu udělat
vlastní obrázek. Nemohu přece
soudit někoho, koho neznám! Jsem
skutečně hrdý na všechny, kteří to
mají stejně. Pochopitelně že pokud
lidé něco nebo někoho neznají, mají
z toho strach. To je celkem normální
reakce. Teprve na tom, jak se k ní po-
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ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

stavíme, záleží, jestli za něco stojíme.
Plivat na něco, co neznám, jen proto,
že z toho mám strach, je zbabělé. Ale
být otevřený a vnímavý, poznávat,
teprve pak si udělat vlastní úsudek, je
jistě mnohem těžší. Ta námaha však
stojí za to!
Samozřejmě to neznamená, že všechny cikány musíme milovat. Nicméně
náš postoj ke každému z nich bude
mít nějakou váhu teprve tehdy, pokud
bude vycházet z naší vlastní zkušenosti
a nikoliv pouze hloupé omezenosti.
Ostatně i my sami se díky této aktivitě
staneme bohatší. Ono totiž není důležité, kolika věcmi a lidmi se obklopíme, ale kolik jich skutečně poznáme.
Teprve pak si budeme vážit těch, které
máme rádi, a to navzdory všemu...

MARTYHO
SLOUPEK

Ahoj všichni,
čas prázdnin a dovolených je tu,
a pokud to počasí dovolí, jsou všichni venku a tam putují za krásami
republiky, povalují se u vody, sportují nejrůznějším způsobem, letně
randí, grilují a popíjejí. Prostě se
baví a domů docházejí velmi pozdě.
Pokud ovšem nastane moment, že
se počasí pokazí, hrozí nám, že musíme i usednout k televizi. To slovo
hrozí jsem napsal schválně, protože
pokud jste si dali práci a studovali
letní televizní program, možná se
o vás pokoušely kolapsové stavy.
Já osobně si říkám, zda by nešlo během července a srpna přestat platit
koncesionářské poplatky, protože
to, co je nám servírováno státní
televizí, je děs a hrůza. Komerční
televize po nás sice nic nechtějí, ale
přizpůsobily se děsivému programu
státní ČT velmi rychle a vytahují
archivní programy jako kouzelník
králíky z klobouku. A tak na nás vyskakují retro seriály, retro komedie,
retro zábava, retro filmy a člověk si
připadá jako v Lidlu, když tam mají
retro týden. Nejsmutnější na tom je,
že populace k tomuto retru usedá
s nadšením. Co se totiž týká herců,
techniky natáčení a poctivého filmařského řemesla, tak těmto retro
záležitostem lze těžko co vytknout.
Samozřejmě je třeba si odmyslet
ideologický balast tehdejší doby,
ale pokud tento odfiltrujeme, tak
všechna čest. Bohužel to samé je
nám servírováno již několik let každé léto a tak i sebekvalitnější věc se
omrzí. Takže kde je chyba? Současné televize prostě neumí nic nového
produkovat, prý kvůli penězům.
Já se domnívám, že chybí kvalita.
Máme, až na výjimky, rádoby herce,
rádoby režiséry, rádoby umělce a to
je smutné. Pokud budou tito jen
politikařit, ideologicky blbnout národ sluníčkařením, multikulturou,
EU, pak se asi nikdy nedočkáme
něčeho kvalitního, a to nejen v létě,
ale ani po zbytek roku. Chtělo by to
vrátit se k poctivému filmařskému
řemeslu, vážení. Hezký červenec.
Marty
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Zaènìte stavìt!

Poøád to není ono...

Jsou mrtví, kopnete si?

Nechápu, že město se chce pouštět do nějakého vyvlastňování
pozemků pro severní obchvat v těch případech, kdy je majitel neznámý. Tak tam proboha tu silnici postavím a počkám, až se někdo
v budoucnu ozve, a pak to s ním řeším, ne? Nejsem žádný právník,
ale pokud se magistrát chce vydat cestou určení nějakého opatrovníka a pak to honit přes soudy, to může trvat několik let. A to pořád budeme jezdit přeplněnou Olomouckou ulicí? Začněte stavět, vždyť
na to čeká drtivá většina Prostějovanů! Michal Nenál, Prostějov

Voda v plumlovské přehradě je už nějakou dobu čistá a tak
po letech utrpení se sem konečně mohou vrátit rekreanti
či koupáníchtiví Prostějované. Těch pět nebo šest let, co
přehrada byla na suchu a čistila se, jsem doslova protrpěl.
Chodil jsem se sem koupat už jako malé dítě a pamatuji
doby, kdy zde byla lidově řečeno hlava na hlavě. Těšil jsem
se na to, až po napuštění vodní nádrže sem budu opět chodit. A taky chodím, s radostí se zase ponořím do přehrady
a přeplavu ji napříč. Ale co to? Někteří lidé se jistě vrátili, ale ani zdaleka už jich není tolik, jako za starých časů.
I při největším vedru je jich tu jen pár desítek. Nedůvěra
v čistotu vody? Možná. Ale každopádně to ještě nějaký rok
potrvá, než se plumlovská přehrada vrátí do oněch zlatých
starých časů. Zatím je to slabý odvar.
Antonín Přecechtěl, Prostějov

Situace nejen v mládežnickém hokeji v Prostějově se mi vůbec
nelíbí. Dlouhá léta tady fungoval mládežnický klub Jestřábů.
Nikdo nic nenamítal, rodiče i děti byli spokojení a město ho dotovalo celkem bez problémů. Pak, jakoby spadl z nebe, se založí
nový klub SK Prostějov 1913 a najednou je všechno špatně!
Preferován je tento nový oddíl. A Jestřábi? Z ničeho nic jsou to
podvodníci a ti, kteří prostějovskému hokeji škodí. Nenadržuji
ani jednomu z těchto dvou klubů, které se nyní doslova perou
o děti. Ale tomu novému nevěřím ani za mák. Že by tak zničehonic chtěl vlétnout do prostějovského hokeje a konat dobro
pro naše děti? Nenechte se zmást, jejich praktiky, které aktuálně
provozují, nejsou rovněž zrovna v ažuru! A jestliže jsou Jestřábi
takřka mrtví, tak si do nich kopneme? Alespoň se mi zdá, že takto přemýšlí a chová se většina příznivců našeho hokeje. Bohužel...
Petr Vyskočil, Prostějov

17070710765

Zrušte pøenos!

Chtěl bych tímto požádat vedení města, aby zrušilo přímé přenosy z jednání prostějovského zastupitelstva! Možná se na to
pár zoufalců dívá místo televizní komedie, což ostatně vyjde
nastejno, ale soudnému člověku je z toho šoufl! A ještě to stojí
peníze z městské pokladny, tedy nás daňových poplatníků...
Jiří Pekař, Prostějov

V období od soboty 1. do pondělí 3. července se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do rekreační
chaty v katastru Bílovic. Pachatel
po vypáčení dveří chatu prohledal
a odcizil z ní křovinořez značky
Honda, pletivový drát a jednu
láhev piva. Takto způsobenou
škodu majitelka vyčíslila na třináct tisíc korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu porušování domovní svobody a přečinu
krádeže. Za ty pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

Bral křovinořez i pivo

Minulé pondělí 3. července ve
večerních hodinách přijala sedmaosmdesátiletá žena telefonní
hovor od neznámého muže, který
se představil jako „přítel od vnučky“. Během hovoru muž ženě sdělil, že jménem vnučky potřebuje
půjčit peníze na zařízení pohřbu
kamaráda. Následně v místě bydliště v obci na Kostelecku ženu
navštívil neznámý muž, kterému
seniorka předala částku dvacet tisíc korun. Nedlouho poté si žena
uvědomila, že s největší pravděpodobností byla uvedena v omyl
a celou věc oznámila na policii.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu podvodu.

Podvedená seniorka

V pondělí 3. července v době od
4:15 do 4:35 hodin ráno se dosud nezjištěný pachatel vloupal
do osobního automobilu značky
Mercedes-Benz zaparkovaného
v obci Ivaň. Pachatel po rozbití
skleněné výplně okna z automobilu odcizil látkový batoh, který
byl pověšen na opěrce hlavy sedadla spolujezdce. S batohem jeho
majitel přišel i o finanční hotovost
přesahující částku třiatřicet tisíc
korun a tablet značky Samsung.
Společně s poškozením automobilu pak byla způsobená škoda
předběžně vyčíslena na 35 100
korun. V případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku za přečin krádeže hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Mercedes není trezor!

Z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky je podezřelý devětačtyřicetiletý muž z Kostelce na
Hané. Tomu předminulou neděli
2. července po šestnácté hodině
při silniční kontrole v Prostějovské ulici ve Smržicích policisté
změřili hodnotu 2,51 promile
alkoholu v dechu. Muži v případě odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti.

Dvě a půl promile

Přes noc z neděle 2. na pondělí
3. července dosud nezjištěný
pachatel v obci na Prostějovsku odcizil celkem dvanáct kusů
okrasných ptáků druhů rozela
a korela. Zloděj zřejmě neuzamčeným vchodem vnikl na pozemek u rodinného domu, zde se
dostal až k voliérám s okrasným
ptactvem. Z nich poté odcizil čtyři
páry rozel červené, zeleno-žluto-červené, červeno-bílé a žluto-zelené barvy a dva páry korel žluto-červené barvy. Odcizením ptáků
pachatel chovatelce způsobil škodu vyčíslenou na dvanáct tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu krádež. Za ten pachateli
v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Přišel o papoušky



Den slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje si ve Studenci nevybrali
náhodou. Právě slovanským věrozvěstům je zasvěcena kaplička stojící
ve středu obce. Ta byla po celý slavnostní den otevřená a návštěvníci tak
mohli nakouknout dovnitř stavby,
kolem níž řada z nich obvykle jen
prochází či projíždí. Právě u kapličky
se krátce po druhé hodině zastavil
slavnostní průvod, aby tu vzdal hold
zemřelým hasičům. Tím byly zahájeny oslavy 120 let od založení zdejšího
sboru.
„V současnosti máme šestadvacet
členů a spolu s hasiči s Čelechovic
tvoříme zásahovou jednotku. Rovněž spolupracujeme s obcí na přípravě kulturních a společenských
akcí, jako jsou například Dětské
dny. Jsme rádi za naši hasičskou
zbrojnici, v areálu u potoka zase
pravidelně pořádáme dětské hasičské soutěže. A to i přesto, že už
dva roky vlastní dětský sbor bohužel nemáme,“ prozradil Večerníku
Zdeněk Fréhar, starosta zdejšího
SDH.
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lena na 50 000 korun. „Alkohol u řidičky policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění havárie jsou předmětem dalšího
šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

zdejší kaplička
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Prostějov. Díky osobní a místní znalosti se policistům podařilo zjistit,
odkud a jak kůň utekl. „Postupným
rozšiřováním perimetru pátrání se propracovali až k chovateli v obci Lhota pod
Kosířem. Fyzickou kontrolou zjistili, že
ve výběhu tohoto chovatele jsou ještě
dva koně stejné rasy a jsou opatřeni stejnou ohlávkou. Kontrolou výběhu poté
zjistili, že dráty elektrického ohradníku
jsou v jednom místě spadenou větví stlačeny až k zemi a kůň tudy mohl utéct,“
prozradil Kořínek.
Neobvyklá honička za zvířetem tedy
dopadla dobře, možná byla i zpestřením každodenní policejní práce. „Po
zkontaktování chovatelka potvrdila, že se jedná o jejího koně a valacha jménem Gumbel si krátce po
patnácté hodině v Kostelci na Hané
převzala,“ doplnil policejní tiskový
mluvčí.
(mik)

Svým kolegům do Studence přijeli
pogratulovat dobrovolní hasiči z Čelechovic, Zdětína, Slatinek, Olšan
u Prostějova, Smržic, Vrbátek a Štětovic. Po předání pamětních listů si
přítomní mohli prohlédnout připravené ukázky hasičské techniky.
K vidění mimo jiné byla například parádní hasičská cisterna CAS Praga RN,
která se u nás vyráběla v padesátých letech minulého století. Hned vedle stál
moderní hasičský vůz Dennis z Anglie.
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Starosta Bedihoště hledal řidiče golfu
na přiložené fotografii. Tu se podařilo
pořídit jednomu z místních, který jej
zastihl, když se právě chystal vysypávat
obsah svého vozu. „Nechce se mu platit za uložení odpadu, ale že to za něj
musí někdo uklízet, to ho nezajímá.
Tito lidé musí být odhaleni a potrestání, jinak nás zaplaví odpady. Rád
bych si s ním promluvil a zároveň mu
ten odpad odvezl zpět, ať vidí, jaké to
je...,“ zdůvodnil zveřejnění fotografie

Martin ZAORAL

BEDIHOŠŤ Trpělivost s mužem,
který vozí odpad do příkopu mezi
Bedihoštěm a Žešovem, došla starostovi Jiřímu Zipsovi. Proto se
jeho snímek rozhodl zveřejnit ve
facebookové skupině Prostějov Bez
Cenzury. I díky tomu se vandala podařilo odhalit!

zjistili jsme

„Policisté s tím nic neudělají, nemají
k tomu pravomoci. Už to mám vyzkoušeno,“ dodal Zips, který v minulosti podobným způsobem úspěšně naháněl
člověka, který do biokoridoru vyvezl
dvaatřicet automobilových pneumatik! „Nakonec dostal pokutu pět set korun. To je naprosto směšné,“ posteskl si
bedihošťský starosta. Jen více takových
ochránců přírody!
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Jiří Zips, který v průběhu uplynulého
týdne již jméno i bydliště řidiče vozu
znal. „Vím, kdo to je. Mám jeho jméno
i adresu a brzy jej navštívím. Odpad
vozí až z Ohrozimi, kde zřejmě opravuje dům. Údajně se dokonce jedná o učitele,“ potvrdil pro Večerník Jiří Zips,
který už vše nahlásil i na policii.
Otom,žebymužizákonaviníkaskutečněpotrestali,sivšakvelkéiluzenedělá...

KOSTELEC NA HANÉ Neuvěřitelně nebezpečná křižovatka co do počtu nehod i následků si vybrala svou
další daň. Tentokrát naštěstí pouze
na hmotných škodách. Minulé úterý
4. července krátce po půl osmé došlo
na železničním přejezdu u křižovatky komunikací mezi obcemi Prostějov, Kostelec na Hané, Mostkovice a
Smržice k dopravní nehodě osobního vlaku a nákladního automobilu.
„Dosavadním šetřením bylo zjištěno,
že třiadvacetiletý řidič kamionu dával
přednost vozidlům jedoucím po hlavní komunikaci mezi městy Prostějov
a Kostelec na Hané. Při příjezdu vlaku
se řidič kamionu pokusil z místa odjet.
To však nestihl včas a došlo ke střetu s
osobním vlakem jedoucím směrem do
Prostějova. Ve vlaku v době dopravní
nehody cestovalo šest osob, ani jedna
naštěstí nebyla zraněna. Výše způsobe-

né hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na sedmdesát tisíc
korun na osobním vlaku a na šedesát tisíc
korun na návěsu,“
konstatoval František Kořínek,
tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie
Olomouckého
kraje pro Územní
odbor Prostějov.
V době šetření byla
uzavřena železniční
trať a policisté prováděL) "!     * 1)" $   
li odklon silniční dopravy
" *1( =   !$
"!    " "
na objízdné trasy. Provoz v místě
 (
!"   '(
byl plně obnoven zhruba po dvou
hodinách. Při dopravní nehodě ne- řidiče kamionu i strojvůdce vyloučen předmětem dalšího šetření,“ sdělil další
došlo k vykolejení vlaku ani k úniku provedenými dechovými zkouškami. informace mluvčí prostějovské policie.
(mik)
provozních kapalin. „Alkohol byl u Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou
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Předvést své dovednosti do Studence
dorazili také mladí hasiči z Lešan, kteří
poslední dobou sbírají jedno ocenění
za druhým.
„Živě si vzpomínám, že jako dítě jsem
hasiči úplně žil. Pan Fréhar nás mladé dokázal nadchnout. To je i důvod,
proč jsem na oslavy dorazil, přestože
jsem to neměl vůbec jednoduché,“
svěřil se Martin Piskovský, který se už
před lety odstěhoval ze Studence do
Mohelnice.
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BYLI JSME
U TOHO

#" !) ) !" "  5 ! "     "


STAŘECHOVICE Úsměvnou dohru měla honička policistů s koněm,
který utekl své chovatelce ze Lhoty
pod Kosířem. Na policii se totiž obrátili lidé, kteří osmiletého valacha
viděli běhat po silnici. Strážci zákona zvíře nakonec odchytili a hned se
dali do pátrání, komu kůň patří...
„Ve čtvrtek devětadvacátého června
jsme na lince 158 přijali oznámení o volně pobíhajícím koni na komunikaci
mezi obcemi Kostelec na Hané a Stařechovice. Na místo byla ihned vyslána
hlídka z obvodního oddělení Prostějov
2, která koně vypátrala v poli za hřbitovem v Kostelci na Hané. Asi osmiletého valacha odchytli a díky spolupráci
s místním chovatelem ho umístili do
ohrady. Poté zahájili pátrání po majiteli,“
popsal situaci František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
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KONICKO Předminulou sobotu 1. července krátce po
dvacáté hodině došlo na silniční komunikaci mezi obcemi Šubířov a Konicí k havárii osobního automobilu
značky Mercedes-Benz. Mladá maminka za volantem
přiznala policistům svoji chybu, při projíždění zatáčkou se totiž ohlédla dozadu, aby okřikla zlobivé děti...
„Dvaatřicetiletá řidička se podle vlastních slov dostatečně
nevěnovala řízení automobilu, kdy se ohlédla na děti sedící na zadním sedadle, a po projetí levotočivou zatáčkou
strhla řízení vpravo. Následkem toho vozidlo vyjelo mimo
komunikaci a sjelo do koryta vyschlého potoka, kde se zastavilo. Při havárii došlo k lehkému zranění řidičky a o rok
mladšího spolujezdce. Ti byli následně převezeni do prostějovské nemocnice,“ prozradil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčís-
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STUDENEC Ani peníze, ani slávu. Nic z toho nemohou čekat hasičští dobrovolníci ze Studence za svoji službu ve sboru dobrovolných hasičů. Jedinou odměnou jim může být dobrý pocit z pomoci ostatním. Činí se přitom nejen při hašení požárů, ale třeba i při
pořádání Dětských dnů či dalších společenských akcí. Ve Studenci
si uplynulou středu připomněli kulaté výročí založení sboru, kterým prošlo už několik generací obětavců. A Večerník byl u toho!

Martin ZAORAL

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

V předminulém týdnu se uskutečnilo na
školní zahradě Mateřské školy Klenovice
na Hané tradiční pasování předškoláků
na prvňáčky. A bylo opět veselo! Děti se
představily vystoupením „Letem světem“
a sklidily od rodičů a ostatních diváků
veliký potlesk. Slavnostně pasováno bylo
jedenáct „absolventů“, kteří si na památku odnášeli kromě šerpy knihu a pamětní list s první velkou jedničkou. Nechyběl
tanec s rodiči, přípitek a celé odpoledne
završil humorným programem Klaun
Hubert. Pak už následovaly program večerní a noční spaní pro odvážné…
Věříme, že příjemné odpoledne bylo hezkým zakončením školního roku a že děti,
které odchází do první třídy, budou mít
na naši školku pěkné vzpomínky. Přejeme všem krásné prázdniny.
Za kolektiv MŠ Klenovice na Hané
Miroslava Zapletalová

23'537

PASOVÁNÍ

došlo
na naši
adresu...

KONICKO Minulé úterý 4. července došlo v zemědělské společnosti v
obci na Konicku k pracovnímu úrazu.
Přivolaní policisté zjistili, že pětačtyřicetiletý muž na žebříku kovového sila
vylezl přibližně do výšky čtyř metrů.
Zde mu měla uklouznout noha, následkem čehož muž spadl na betonovou plochu...
Při pádu utrpěl zranění, se kterými
byl letecky transportován do Fakultní
nemocnice Olomouc. „Provedenou
dechovou zkouškou u zraněného
muže policisté změřili hodnotu 1,93
‰ alkoholu v dechu. Výsledky dosavadního šetření nenasvědčují cizímu
zavinění,“ konstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. (mls)
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HASIČI ZE STUDENCE OSLAVILI 120 LET OD ZALOŽENÍ SBORU -.   "
Oslavy naplánovali na Den slovanských věrozvěstů, jimž je zasvěcena
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Krumsín (mls) - Vedení Krumsína
schválilo rekonstrukci střechy nad
hospodářskou částí zdejšího obecního úřadu. Oprava přijde na zhruba 1,5
milionu korun, dotaci ve výši 300 tisíc
korun poskytl na tuto investiční akci
Olomoucký kraj.

Nová støecha
nad úøadem

Smržice (mls) - Od začátku letošního roku vzrostla částka, kterou
dostane každé nově narozené dítě
ze Smržic, na pět tisíc korun. Peníze
novorozencům věnuje zdejší radnice,
která rovněž lidem dožívajícím se kulatých narozenin věnuje dárkový balíček za pětistovku.

Bohatí novorozenci

Němčice nad Hanou (mls) - Trávnická ulice je jednou z posledních,
které zbývá opravit v Němčicích nad
Hanou. Už letos by se však měla dočkat rekonstrukce chodníků, kterou
schválilo místní zastupitelstvo. Předpokládaná cena by se měla pohybovat
kolem 420 000 korun.

Opraví chodníky

Konice (mls) - Tohle dřív nebývalo...
Co s ostatky bezdomovců či jiných
lidí, kteří buď nemají pozůstalé, nebo
jejichž pozůstalí nemají na to, aby
mohli zaplatit uložení urny? Náklady
za pohřeb v takových případech místo nich hradí město či obec. V Prostějově je popel těchto nebožtíků
rozprašován na rozptylové loučce.
V Konici vedení města nedávno odsouhlasilo ukládání uren s jejich popelem do obecní hrobky.

Obecní hrobka

Ptení (mls) - Ve Ptení myslí na charitu. Nedávno zde uspořádali zábavné
odpoledne, během něhož byly připraveny dětská vystoupení, soutěže a hry.
Z dobrovolného vstupného se vybralo
22 535 korun. Jak už název akce napovídá, tato nemalá částka poputuje znevýhodněným dětem.

Dìti dìtem vybraly
pøes 20 tisíc

RYCHLÝ
NÍK

17070710766
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„RÁDA
VZPOMÍNÁM
NA
SETKÁNÍ
S
MASARYKEM“
Ludmila Vysloužilová z Čelechovic dnes slaví 105. narozeniny
ČELECHOVICE NA HANÉ
Tak to je prostě nádhera! Dáma
z Čelechovic Ludmila Vysloužilová je patrně absolutně nejstarším obyvatelem prostějovského
regionu a právě dnes, tj. 10. července 2017, slaví neuvěřitelné
105. narozeniny! A co víc, čiperná stařenka se tohoto významného jubilea dožívá v plné fyzické svěžesti! Bodejť by ne, když
celý svůj život zasvětila cvičení
v místním Sokolu a vedle sebe
má starostlivého syna, který
o maminku pečuje dlouhá desetiletí. A když si k tomu vezmete,
že Ludmila Vysloužilová ještě na
dvoře svého domu seká a řeže
dřevo... Klobouk dolů! Rodinná
oslava proběhne už tuto sobotu
a Večerník bude u toho!

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

Michal
KADLEC
 Jak se dnes cítíte a jak se těšíte na oslavu?
„Děkuji za optání, mladíku, cítím
se velice dobře. A oslava? S tou
jsou jenom samé starosti...“ (smích)
 Jakpak to?
„Jde mi z ní totiž hlava kolem! Musím dohlédnout na to, abychom
měli dostatečné zásoby, aby byly
dobře uskladněny, aby pak bylo co
jíst a pít. Přijde asi hodně lidí, takže chci, aby všichni byli spokojeni.“

 Budete sama péct či vařit?
„Já ne, kdepak. (úsměv) To víte,
roky přibývají, nohy jsou chromé
a všechno mi už dochází. To máte
jako se strojem, léta běží jako hodiny a nakonec se přece jen zastaví... A stejně tak je to s mým tělem.
Organizaci hostiny jsem svěřila
synovi, já tak akorát budu komandovat!“
 Já o vás ale vím, že jste celý
život byla zdatnou sokolkou
a dokonce jste ještě nedávno
chodila pravidelně cvičit s kamarádkami. Je to tak?
„To víte, že ano, cvičila jsem, a jak!
Do pětadevadesáti let jsem pravidelně chodila dvakrát týdně na
cvičení tady do sokolovny. Děvčata mě sice už nechtěla pustit, nebo
že mně budou aspoň v tělocvičně
pomáhat. Ale všechno jsem si odcvičila sama. Pak za mnou přišel
jeden ze sokolů a ptal se mě, kolik mám let, že mi závidí. A já mu
říkám: a kolik let máš ty, chlapečku? Odpověděl, že osmdesát. Tak
jsem mu řekla, ať mi skočí pro
pivo!“ (smích)
 Jste rodačka z Čelechovic na
Hané?
„Nikoliv. Narodila jsem se v Krumsíně, tam jsem vyrůstala, posléze se
vdala a odtud vycházela do světa.
Měli jsme krásný dům, pár měřic pole a pracovali jsme od rána
do večera. Po svatbě jsem odjela
s manželem do Žiliny, odkud nás
Slováci před druhou světovou válkou vyhnali. Museli jsme se vrátit
zpátky do Krumsína. Manžel byl
zaměstnán v nemocnici, takže
jsme dostali byt a přestěhovali se

do Prostějova. Můj muž ale umřel,
když mně bylo necelých čtyřicet
let, a vychovávala jsem dvě malé
děti. No a asi v roce 1980 si mě
k sobě do Čelechovic vzal můj syn
Karel, takže od té doby žiji tady.
A jsem spokojená, všichni okolo
mě jsou tady moc hodní.“
 Pamatujete ještě první světovou válku. Jaké si uchováváte
vzpomínky?
„To byly strašné časy... Můj tatínek
byl vojákem v té první válce, když
já byla malé děvčisko. Maminka
s námi dětmi zůstala sama, musely
jsme hospodařit, jak to jen šlo. No,
a pak odvedli na vojnu i mého staršího bratra, což bylo vskutku hrozné. Ale naštěstí byl u dragounů
v Olomouci. A jak on sám tehdy
říkal, neexistuje žádný plot, který
by nepřeskočil.“
 Kolik vás bylo dětí?
„Celkem devět, měla jsem tedy
osm sourozenců, se kterými jsem
vyrůstala. To už se v dnešní době
nenosí, někdo tomu ani nechce
věřit.“
 Dozvěděl jsem se, že si také
uchováváte krásnou vzpomínku
na prvního československého
prezidenta Masaryka...
„No jéjej! Já ho viděla na vlastní
oči, no pravdaže! Nevím už přesně,
ve kterém to bylo roce, ale přijel
tehdy na návštěvu do Prostějova.
Já ho vítala na nádraží, pak se přesunul do sokolovny. Vzpomínám
na něho velmi ráda, byl to dobrý
člověk. S rodiči jsme také kolikrát
projížděli kolem jeho domu v Hodoníně, kde se narodil. V Prostějově jsem pak desítky minut stála

Jím úplně všechno, chutná mi také
Becherovka, kterou bych doporučila
všem jako medicínu! Jinak bych
každému poradila, aby se co nejvíce
hýbal. Pohyb je recept na dlouhověkost!

Foto: Michal Kadlec
těsně vedle něho, byla jsem na to
jako mladá sokolka velmi pyšná.“
 Jak jste potom prožívala druhou světovou válku?
„Tož u nás na dědině v Krumsíně
to nebylo tak nejhorší, zato mojí
sestře bydlící v Prostějově spadla
na zahradu bomba! Ale já jsem
druhou světovou prožila celkem
v klidu, za což jsem pochopitelně
ráda.“
 Zjuste nejenom mně poradit, jak se dožít 105 let?
„Ještě vloni ve sto čtyřech letech
jsem pravidelně řezala a sekala
dřevo! Zkoušela jsem to i letos
v lednu, ale už to nebylo ono. Zatím jím úplně všechno, chutná mi
i Becherovka, kterou bych doporučila všem jako medicínu! Jinak
bych každému poradila, aby se co
nejvíce hýbal. A to je právě ten

recept na dlouhověkost. Prostě
pohyb, ať už je jakýkoliv. Jakmile
se člověk přestane hýbat, třeba
z lenivosti, je po něm. Já si i dneska
ráno v posteli zacvičím, protáhnu
si nohy i ruce. Pak teprve mám
před sebou krásný den...“ (úsměv)

 Zmínila jste Becherovku, ale
co máte nejraději k jídlu?
„Určitě řízek s bramborovým salátem. Takže doufám, že toto jídlo nebude chybět ani při oslavě mých narozenin! Hrozně se na to těším, přijde
asi spousta lidí. Tož dojděte taky!“

vizitka
LUDMILA VYSLOUŽILOVÁ
✓ narodila se 10. července 1912 v Krumsíně
✓ je vdova, má dvě děti, čtyři vnoučata, sedm
pravnoučat a dvě prapravnoučata
✓ získala základní vzdělání
✓ dodnes je členkou Tělovýchovné jednoty
v Čelechovicích na Hané
✓ mezi její záliby patří sledování televize, práce na zahradě, domácí
práce a pochopitelně cvičení
zajímavost: ještě v pětadevadesáti letech chodila pravidelně cvičit s kamarádkami do sokolovny a osmdesátiletého kolegu posílala pro pivo...

17061670648

KDO JE TE NEJSTARŠÍ?

Po úmrtí nejstarší Prostějovanky Stanislavy Páleníkové nyní vyvstala otázka, kdo že je vůbec nejstarším
občanem regionu? Večerník při zjišťování této informace na odboru matriky prostějovského magistrátu
narazil na zákonné tabu. Pomohou odhalit tajemství čtenáři?
Napište nám na e-mailovou adresu: redakce@vecernikpv.cz o osobě, o které víte,
že aspiruje na titul nejstarší občan Prostějovska!

letos slavíme jubileum...
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PORODNOST V PROSTĚJOVĚ I NADÁLE KLESÁ...
Mezi narozenými bylo ale i letos pět dvojčat
PROSTĚJOV Porodnost v Prostějově se stále snižuje! Vyplývá
to z nejnovější statistiky počtu narozených dětí v prostějovské
porodnici od začátku ledna do konce června tohoto roku. Ta
hovoří o tom, že v prvním pololetí letošního roku přišlo na svět
jen něco málo přes čtyři stovky dětí. Bohužel se tak nezastavil
již čtyři roky trvající trend, kdy se rodí čím dál tím méně nemluvňat. Tímto tématem se Večerník už dlouhodobě zabývá
a nejinak je tomu i teď, po uzávěrce prvního pololetí letopočtu
2017. Co nás čeká? Vedení magistrátu už nejednou zmínilo,
že pokles porodnosti může mít vliv i na snižování kapacity
v „mateřinkách“ i na základních školách...
ko-porodnického oddělení Nemocnice Prostějov Věra Tisoňová.
Někteří rodiče se však přiklonili k exotičtějšímu jménu a tak mezi prostějovskými novorozenci byl například
také malý Christian, Fabien, Eduardo,
Kevin či Lucas. Mezi netradiční dívčí

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Přesně 416 dětí se narodilo v prvním
pololetí letošního roku v porodnici Nemocnice Prostějov, která patří do skupiny společnosti AGEL. Mezi nimi bylo
211 děvčat, 205 chlapců a 5 párů dvojčat.
Nejplodnějším měsícem byl únor,
kdy přijelo celkem dvaasedmdesát
maminek. Nejméně se naopak rodilo
v březnu a v červnu, kdy zdravotníci
asistovali shodně u třiašedesáti porodů. „Rodiče pro své ratolesti volili
především tradiční česká jména, pro
holčičky Eliška, Karolínka, Kristýnka
či Terezka. Mezi chlapci bylo nejvíce
Adamů, Tomášů, Jakubů a Janů,“
prozradila vrchní sestra gynekologic-

RYCHLÝ
VEERNÍK

jména patřila Timea, Amélie, Lilien,
Lejla, Vivien nebo Melánie.
Co je však varující, tak zcela jistě
tomu bude skutečnost, že v tomto
půlroce se narodilo hned o dvacítku méně dětí než za stejné období loni. Oproti předcházejícím
rokům je pak srovnání ještě horší. Za první pololetí 2015 přišlo
na svět o jedenašedesát více potomků, v roce 2014 pak dokonce
o takřka osmdesát!
Pokles porodnosti v Prostějově bude
mít zřejmě za následek i určitá opatření
ze strany magistrátu.
„Už několik let upozorňuji na to, že
Prostějov pomalu ale jistě lidově řečeno vymírá. Rodí se čím dál tím méně
dětí, naproti tomu přibývá obyvatel se-

Urèická uzavøena

poèet narozených dìti
v prostìjovské porodnici
za první pololetí
poet narozených dtí
500
480

495

460

Zdroj: Nemocnice Prostjov
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Letos se v prostjovské porodnici za prvních šest msíc narodilo o dvacet dtí
mén než v loském roce.
Foto: Nemocnice Prostjov
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niorského věku a rovněž celkový věkový průměr prostějovských občanů se
zvyšuje. Ve školství samozřejmě brzy
dojde k tomu, že budeme muset začít
přemýšlet o snižování kapacit. Tím ale
nechci tvrdit, že budeme rušit nějakou mateřskou či základní školu,“ říká
k tématu Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně primátorky Statuzárního města Prostějova.
Porodnice Nemocnice Prostějov
je držitelem titulu Baby Friendly

Hospital, tedy nemocnice přátelské k dětem. Moderní porodní oddělení nabízí budoucím maminkám
tři samostatné, klimatizované porodní boxy s úplným sociálním zázemím.
K vybavení porodních boxů patří porodní vana i polohovatelná porodní
lůžka a maminky zde mají možnost
libovolné volby způsobu porodu.
Možnost přítomnosti otce u porodu
je samozřejmostí, a to včetně císařského řezu.

Prostějov (red) - Po dobu úplné uzavírky Určické ulice ve dnech od 10. do
24. července bude linka městské hromadné dopravy číslo 21 přetrasována.
„Ve směru k nemocnici z ulice Okružní
odbočí autobus vpravo na ulici Brněnskou. Náhradní zastávkou za Okružní
bude Brněnská ulice. Budou vynechány zastávky v Určické a u drozdovického rybníka. Náhradní zastávkou
za Žeranovskou bude Poděbradovo
náměstí a dále po trase linky ve směru
od nemocnice bude zastávka v Žeranovské ulici nahrazena zastávkou v Brněnské u kříže,“ informovala Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského
magistrátu.

Zastupitelé
mimoøádnì
Prostějov (mik) - V pondělí 17. července se uskuteční mimořádné jednání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova. „Důvodem jeho svolání
je hlavně schválení dotací k naplánovaným investičním akcím,“ prozradila
Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějov s tím, že přesný
program zasedání není ještě znám.
Podrobnosti přinese Večerník v příštím čísle.

Kauza „Veleslavínská“ ješt nekoní... RESPEKT! Bikei udlali

PROSTĚJOV Nevydělali ani koruoplánu, naopak budou ještě doplácet! Rekonstrukce Veleslavínské ulice na konci
loňského roku je z finančního hlediska
ukončena. I když...
Firma, která tuto
městskou zakázku vyhrála, bude nyní ještě doplácet! Problém je ovšem v tom, že
stavební společnost Stanix ze Zlína
je už nyní v insolvenci...
Celková rekonstrukce Veleslavínské
ulice je doslova románem na pokračování. Večerník se situací podrobně zabýval a veřejnost informoval
o nebývalé neschopnosti firmy, která
nesplnila konečný termín oprav, ale

korun. Znamená to tedy, že
milion korun odepíšeme zápočtem a zbylých
sedm set tisíc korun
budeme po firmě vymáhat. Ta je ovšem nyní
v konkurzu, tudíž se jako
d věřitel musíme s touto podalší
hledáv přihlásit do insolvenčního
hledávkou
řízení,“ uvedl Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky Statutárního města Prostějova. „Lidově
řečeno, firma Stanix bude městu ještě
platit za to, že mohla v Prostějově pracovat. S touto ironií bych já osobně
komentovala absolutní amatérismus
a neschopnost této společnosti,“ připojila Alena Rašková (ČSSD), prostějovská primátorka.
(mik)

budou
Po firm se at!
áh
peníze vym
ani další dva prodloužené. A co víc,
dodnes jsou v ulici patrné nedodělky... „V celkovém součtu to dopadlo
tak, že firmě Stanix ze Zlína máme
za její práci zaplatit zhruba jeden milion korun. Na penále a náhradách
za škody má ovšem tato společnost
naopak městu zaplatit 1,7 milionu

Msto projektuje P9EDPLATNÉ
opravu kolumbária LEVN:JI
STRANA 16

Staiké kolumbárium po více než sto letech provozu chátrá, rekonstrukce mže
stát miliony korun.
Foto: Magistrát msta Prostjova

PROSTĚJOV Šedesát tisíc korun
investují radní do projektu na
opravu stařičkého kolumbária na
Městském hřbitově v Prostějově.
Nejdříve je ovšem potřeba aktualizovat již pět let starou projektovou dokumentaci.
„Projektovou dokumentaci pro
nás vypracovala už v roce 2012
společnost Stavtes. Pořízení aktualizované dokumentace bude město
stát zhruba šedesát tisíc korun,“ potvrdil Zdeněk Fišer (ČSSD), první
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějov.
Areál hřbitova již nějaký čas
postupně prochází obnovou.

V novém jsou například pozoruhodné hřbitovní arkády z let 1902 až
1907, jejichž autorem je architekt
Čeněk Venclík. Nově slouží také
desky s vyznačením jmen zemřelých
u vsypové loučky nebo nové kolumbárium u hřbitovní zdi.
V plánu oprav je také budova
obřadní síně, kde zatím po dílčí
rekonstrukci z roku 2012 došlo
k výměně výplní otvorů za kvalitní
hliníková okna. Síň bude potřebovat
zateplení, zaizolování střechy
a opatření v části vytápění a chlazení.
Ke zmíněné rekonstrukci více než
sto let starého kolumbária by mohlo
dojít už letos na podzim.
(mik)

posezení na Záhoí

Nadšenci se práv pouští do kácení dvou prohnilých strom. Pokácené stromy posloužily pro vznik nových laviek.
Foto: archiv R. Hájka
Foto: archiv R. Hájka

NA VÁŠ
NÁMÌT
MOSTKOVICE Tohle zaslouží
uznání! V době, kdy se bez nároku
na honorář obvykle dočkáte
pouze nějaké té pomluvy či udání,
se pustila skupinka mladých
nadšenců do obnovy známého
místa na Záhoří, kde řada z nás
prožila nezapomenutelné chvíle.
Výsledek jejich práce určitě stojí
za poklonu.

Martin ZAORAL
Pak že zadarmo ani kuře nehrabe!
Milovníci jízdy na horských kolech
sdružení do spolku „Bikers Minds“
přemýšleli trošku jinak, než bývá dnes
obvyklé. Na Záhoří, kam se svými koly
často rádi míří, se u křížku rozhodli
vytvořit nové posezení. V sousedství památky v té době rostly přestárlé
stromy. „Zašel jsem za starostou Mostkovic s tím, že chci toto místo oživit
a vykácet nebezpečné stromy, které
už měly svá léta za sebou. Z jednoho
se stal odpadkový koš a zbylé už byly
poškozeny hnilobou,“ popsal Roman

Hájek, který se následně s partou
kamarádů pustil do práce. Vykáceli
nejen stromy, ale i ostružiny a vyčistili
místo od dalšího plevele. Pokácené
dřeviny jim pak použily jako materiál
na pár laviček, stůl a posezení u ohniště.
„Práce na tom bylo opravdu hodně
a nikdo nám nic nezaplatil, vše jsme
dotovali z našeho spolku, který spojuje
horskou cyklistiku a lidi v Prostějově
a okolí,“ dodal Hájek, který zároveň
poděkoval všem, kteří se na projektu
podíleli. „Ještě nám zbývá vysázet
nové stromy. Nebojte, všechno bude,“
přislíbil s vírou, že podobné příklady
by mohly motivovat i další lidi.

Muž z Olomoucké se popálil!
PROSTĚJOV Není zatím jasné, jak
k požáru došlo, ale stalo se. Majitel
domku v Olomoucké ulici měl minulé pondělí ráno plné ruce práce
s hašením požáru, který zachvátil jeho kuchyňskou linku. Oheň
uhasil nakonec sám, ovšem popálil
se. Hasiči jej tak předali záchrance.
„V pondělí třetího července byl
v 7:43 hodin oznámen na operační středisko požár v kuchyni
prostějovského rodinného domu
v Olomoucké ulici. Na místo vyjeli
profesionální hasiči z Prostějova
a dobrovolní hasiči z Vrahovic
a Žešova, kteří po příjezdu zjistili,
že při požáru se vznítil dvouplotýnkový vařič položený na kuchyňské lince. Ten měl majitel

napojený na propan-butanovou
láhev. Oheň zlikvidoval sám majitel práškovým hasicím přístrojem,
jeho rychlým zásahem se plameny
nestihly rozšířit na celou kuchyň,“
popsala kritické okamžiky Vladimíra Hacsiková, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Při požáru se majitel popálil. „Lehce zraněný muž byl předán do péče
zdravotnické záchranné služby.
Hasiči místo zkontrolovali termokamerou a těsně po osmé hodině ranní
se všechny jednotky vrátily zpět na
základny. Výše škody byla vyčíslena
na třicet tisíc korun,“ uvedla dále
Hacsiková s tím, že příčina vzniku
požáru je v šetření.
(mik)

Sám majitel domku v Olomoucké ulici stail požár tohoto vaie uhasit dív, než
plameny pohltily celou kuchy.
Foto: HZS Olomouckého kraje
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LVI - 22.7. až 22.8. Někteří se vás
budou snažit svést z vytýčené cesty, musíte tak zatnout zuby a jít za
svým cílem. Budete to mít hodně
těžké, mnozí vám začnou házet
klacky pod nohy. Buďte ale v klidu,
vy to určitě zvládnete.
PANNY - 23.8. až 22.9. Vaše dovolená se může lehce změnit v horor.
Na cesty si totiž jeden ze členů rodiny nevezme osobní doklady, takže
se dostane do křížku se zahraničními policisty. A ať jim vysvětlí, že
není imigrant...
VÁHY - 23.9. až 23.10. Vaše dovolená bude hodně sladká. Seznámíte
se totiž na ní s osobou opačného
pohlaví, se kterou si budete okamžitě notovat. Najednou se vám zamračený svět rozzáří do všech stran
a výrazně omládnete.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Buďte
opatrní na nové lidi, kteří se snaží
vetřít do vaší přízně. Něco za jejich
vlezlostí musí být, to vám nikdo
vymluvit nemůže. Každopádně nikomu nepůjčujte peníze, to by byla
vaše katastrofa!

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
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Banány 1kg
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Broskve 1kg
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19,90
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23,90

39,90
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Nektarinky 1kg
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49,90
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Meloun vodní 1kg
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STŘELCI - 23.11. až 21.12. Pokud jde o vaše milostné zážitky, tak
s jídlem roste chuť. Začnete se chovat jako neřízená střela a vůbec vám
nebude vadit, že už jste několik let
šťastně zadaní. Nevěra se vám ale
nyní pořádně vymstí.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až
20.1. Nějaký ten kilogram byste
rozhodně měli shodit, vždyť ostatní
se vám na dovolené v plavkách budou jenom smát. Ať jste žena, nebo
muž, je to úplně jedno. Okamžitě
začněte sportovat!
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Dovolenou si chcete logicky užít, ovšem
musíte počítat s tím, že to bude
něco stát. Budete tak nuceni sáhnout hluboko do svých úspor, jinak
by vás rodina zatratila. Proto neškudlete, skutečně si užívejte.
RYBY - 21.2. až 20.3. Při vaší pověstné roztržitosti se vám lehce
stane, že někde při nákupu zapomenete peněženku. Rychle se vraťte,
nespoléhejte na poctivce, že šrajtofli
najdou a vrátí. Co si sami nenajdete,
to mít nebudete.

Pondělí 10. července 2017
www.vecernikpv.cz
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Také se vám nezamlouvá zcela vylidněný Prostějov? Spousta z vás nyní propadne menší panice, obzvláště když budete potřebovat něco důležitého vyřídit
na úřadě. Kdepak dovolená! Na své úřední resty jste si měli vzpomenout dřív!
BERANI - 21.3. až 20.4. Co si nenahrabete v úvodu týdne, to prostě
mít nebudete! A v žádném případě
nepůjde pouze o peníze, nýbrž i slávu z dobře vykonané práce. Z tohoto důvodu makejte od začátku, nic
neodkládejte.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Nemusíte
se do všeho hrnout po hlavě, práce
kvapná, málo platná. Rozložte si síly
a pouštějte se pouze do takových
věcí, na které sami stačíte. S cizí
pomocí totiž tentokrát počítat nemůžete.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Jeden
z nových známých, kteří se začnou
ochomýtat kolem vás, se bude tvářit
jako váš přítel. Ovšem pozor, půjde
jen o přetvářku, ten člověk vás chce
oblafnout a získat vaše peníze. Buďte ve střehu!
RACI - 22.6. až 22.7. Dostanete
celkem dobrý nápad, který budete chtít pochopitelně realizovat.
Ovšem má to jeden háček. Budete
potřebovat zdatného parťáka, sami
na to rozhodně stačit nebudete.
Oslovte někoho ze sousedů.

letos slavíme jubileum...

infoservis / nabídka realit a nemovitostí

Prázdniny je dobré začít fit a v pohodě, k čemuž lidskému tělu slouží jako zdroj vitamínů také ovoce. Proto je dobré vědět, že cenově nejvýhodnější banány a jahody seženete v Kauflandu, zatímco broskve koupíte nejvýhodněji v Lidlu a nektarinky v Tesku.
Pro meloun vodní se vyplatí navštívit Penny market a takové meruňky nabízí za stejnou cenu hned čtyři markety.
Přejme dobrou chuť!
Průzkum proveden 4. července
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REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část Koupím byt 2+1. Spěchá. Ne RK.
Tel. i sms 792 273 285
města. 777 602 873

Pronajmu byt 1+1 v PV, telefon:
607 919 040

Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon: Pronajmu gáráž na hlavním nádraží za 600 Kč na měsíc. Telefon:
774 421 818
724 087 018
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
Prostějovská společnost hledá do
v hotovosti. 774 409 430
pronájmu byty v Prostějově 2+1
(13 tisíc vč. ink.) a 3+1 (18 tis. vč.
Hledáme ke koupi byt 3+1,
ink.), seriózní jednání a záruka.
i k rekonstrukci, 774 409 430
Tel.: 723 538 963 sl. Kučerová
Pronajmu zavedené pohostinství
blízko Prostějova v rekreační oblas- Prodej zemědělské usedlosti, Želeč, poti. Tel.: 725 309 265
zemek 3.891 m2. Tel.774 421 818

Koupím byt v PV, 2+1 v OV i garáž. Tel.:
731 236 558
Koupím garáž v areálu řadových
garáží na Krapkově ulici (bývalý
OSPAP a pekárny). Platím hotově.
Tel.: 602 537 370
Prodej chatky se zahradou, Prostějov,229 m2. Tel.:774 421 818

Pronájem reklamní plochy na domě, ul.
Barákova, tel.: 608 718 813
Prodej
chatky
se
zahradou,
Zdětín,1.282
Sháním ke koupi CHATU, bez RK.
m2. Tel.: 774 421 818
792 273 313
Prodám cihlový byt 3+1 v osobním
vlastnictví, 73 m2, v centru města
Pronájem reklamní plochy na domě, ul. v klidné ulici Pod Kosířem. Plastová
KOUPÍM dům se zahradou.
Barákova, tel.: 608 718 813
Tel.: 731 083 931
okna, nová lodžie, zateplení, dobrý
stav, parkety, ihned k nastěhování.
Hledám podnájem 1+kk v PV, bez RK, Prodej chatky se zahradou, Zdětín,1.282 Cena 1.850.000 Kč. Tel.: 603 726 417,
m2. Tel.: 774 421 818
kauce respektuji. Tel.: 728 964 127
bytprostejov.wz.cz

 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Spatříte protuberance nad
okrajem slunečního disku, filamenty, erupce a možná i sluneční skvrny. Vstupné 20 Kč.
 DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO (astronomické pořady pro děti zakončené pohádkou) se konají od pondělí do
pátku v časech od 10:00 do 11:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 hodin. Budeme pozorovat planety Jupiter a Saturn i vzdálenější objekty letního hvězdného nebe (dvojhvězdy, mlhoviny, hvězdokupy). V pondělí se ještě na závěr pozorování můžeme vydat na procházku měsíční krajinou plnou kráterů. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Obec: Brodek u Konice
Dne: 27. 7. 2017 od 9:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
areál fy. Preciosa Brodek u Konice. Odběratelská TS Brodek u Konice Preciosa (č. 300797).

<<< www.eon.cz

Obec: Buková
Dne: 28. 7. 2017 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Buková: ulice od čísla 132 po
konec obce s č. 113 včetně č. 30
a 119, ulice od č. 107 po č. 98.
Dále jednostranně ulička od čísla
141 po č.150 a č. 127.

Obec: Mostkovice, Ohrozim
Dne: 3. 8. 2017 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celá lokalita chat „Čubernice“ + chaty u hlavní
silnice s č. 981, 1174 a 1109 (mimo
motorestu Čubernice, vodojemu,
chaty č. 110).
E.ON Česká republika, s.r.o.

17050570483

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

letos slavíme jubileum...

Pondělí 10. července 2017
www.vecernikpv.cz
SLUŽBY

FINANCE

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

AUTOMOTO

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě Prodám Peugeot 206 1,4 Hdi, r.v. 2002,
STK 5/2018 , Cena 26 000 Kč. Tel.:
dnes. Tel.: 603 218 330
777 354 226, 603 980 954
Půjčka až 200 000 Kč opravdu pro
najdete nás na
každého. Minimální dokladovost, žádné
registry, bez poplatků s bonusy za řádné
.
splácení. Půjčka je vhodná pro zaměstnance, OSVČ, důchodce, rentiéry, osoby
na MD i brigádníky. Tel.: 607 967 834
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Tak jak z Tvých očí
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce
života. Navždy se zavřela kniha
Tvého života, zůstaly jen vzpomínky
a prázdnota. Kytičku květů
a krásných vzpomínek položíme
a svíce zapálíme

Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Stavby betonových plotů drátěného
i průmyslového oplocení, materiál
přímo od výrobce za super ceny.
Tel.: 606 422 018
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
17060820611

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

JE V PÁTEK 14. ÈERVENCE
V 10.00 HODIN

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-17:00 h
Provádíme také zcelování

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

vecernikpv.cz

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti
sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně
prací s plošinou. Tel.: 606 422 018
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

Dnes, tj. 10. července 2017
by se dožila
paní Emílie CHLUPOVÁ
z Prostějova 95 let.
S láskou vzpomínají děti Mila,
Hynek, Jiřa, Květa
a Ala s rodinami.

Dnes, tj. 10. července 2017
tomu bude 20 let, kdy navždy
dotlouklo zlaté srdce naší drahé
maminky a manželky
paní Anny MENŠÍKOVÉ
z Kostelce na Hané.
„Stejně jsi s námi dál
v naší mysli a vzpomínkách“
Za tichou vzpomínku
děkují manžel a děti
s rodinami.

PRODÁM

Dne 9. července 2017
by oslavil 85. narozeniny
pan Jiří OPATRNÝ,
rodák z Prostějova.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera Zuzana
a syn Jiří.

Prodám nerozbalenou drážkovací frézu
do zdiva a betonu PARSIDE + účtenka
a záruka 3 roky. Cena 2000 Kč. Telefon:
728 399 519

Maminky nikdy neumírají,
ony jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely ve
vzpomínkách svých dětí....

Prodám okurky nakladačky pěstované
na Hané kg/18 Kč, tel.: 777 887 882

KOUPÍM
POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. Po – pá 11:00 – 16:00 hod.
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Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

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

Dne 12. července 2017
by se dožila 70ti let
paní Hana RADVANSKÁ
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomíná manžel,
dcera a synové s rodinami.

Smutno je žít,
bez drahého člověka, stále se ohlížíš,
zda někde nečeká. Osud nám nevrátí,
co nám vzal, vrací jen krásné
vzpomínky a s nimi žal.

Dne 12. července 2017
vzpomeneme 26. výročí
od tragické smrti našeho
milovaného syna, bratra a švagra
Honzíka VIČARA
z Brodku u Konice.
S bolestí v srdci vzpomínají
rodiče a bratři s rodinami.

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

Dne 13. července 2017
vzpomeneme 30. výročí od úmrtí
pana Františka SVOZILA
z Biskupic.
S láskou v srdci
vzpomíná rodina.
Jediná na světě, kdo by ji neměl rád,
jež umí odpouštět a tolik milovat,
každého potěší, tak měkce pohladí,
jediná na světě, jež nikdy nezradí.
Na ni nám zůstala nejlepší vzpomínka,
Ta bytost nejdražší – to byla maminka.

Prodám přívěsný vozík za auto, v dobrém
stavu za 2000 Kč. Více info na telefonu:
724 087 018

15021020132

dne 13. července 2017
v den prvního smutného výročí
umrtí
pana Petra SKLÁDALA
z Přemyslovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
v srdci vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

17070420760

Stříhání pejsků, Prostějov,
tel.: 606 166 853

Těžká byla chvíle,
kdy maminka odešla, v naších srdcích
stále žije a vrátí se nám v hezkých
vzpomínkách a snech.

www

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

Pěstitelská pálenice Kostelec na Hané,
Rynk 120 oznamuje zahájení sezóny
a příjem objednávek od 12.7. 2017
každou středu od 15: 00 do 18: 00 hod.
a každou sobotu od 8: 00 - 12: 00 hod.
Tel.: 582 373 358

řádková inzerce / vzpomínky

Dne 7. července 2017
jsme vzpomenuli
druhé výročí úmrtí
paní Libuše BUKVOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Synové František,
Rostislav, dcery Renata
a Lucie s rodinami.

Dne 8. července 2017
uplynulo 9 roků
od úmrtí naší maminky
paní Boženy VAŠKOVÉ
z Pěnčína
a dne 27. června
by se dožila 89 roků.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte.
Za vzpomínku děkují a vzpomínají
dcery a snacha s rodinami.

Dne 11. července 2017
uplyne 8 let, co nás
navždy opustil
pan Radomír JAKUBEC
a dne 17. července 2017
uplyne 1. smutné
výročí od úmrtí
paní Evy JAKUBCOVÉ.
Stále vzpomíná syn
s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
150123020036

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

SEZNÁMENÍ

Pohřební služba Pavel Makový

16011421482

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

16011421482

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

    
Jiří Doležel 1957
Prostějov
Jan Voda 1934
Plumlov
František Hynek 1932
Dětkovice
Zdeněk Lužný 1944
Žešov
Františka Navrátilová 1924 Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 10. července 2017
Ludmila Crhonková 1921 Držovice 14:00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 11. července 2017
Marie Gančevová 1935 Čechy pod Kosířem 11:00 Obřadní síň Brněnská ul., Pv
Čtvrtek 13. července 2017
Anna Linhartová 1923 Držovice 14:00 Obřadní síň Brněnská ul., Pv
Libuše Daňková 1929 Prostějov15.30 OS Brněnská ul., Pv

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
    
Jiří Haramija 1952
Prostějov
Anna Škurková 1927
Klenovice na Hané
Miroslav Melka 1975
Dětkovice
Ján Gašparín 1955
Bílovice

Poslední rozlouèení
Pondělí 10. července 2017
Markéta Hrudová 1934 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 12. července 2017
Alois Kýr 1934 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Bruno Bazarovský 1921 Soběsuky 12.30 Obřadní síň Prostějov

17070720775

Pohřební služba FCC Prostějov
    
Hedvika Křivánková 1924 Prostějov
Vojtěška Fialová 1931
Kelčice

Poslední rozlouèení
středa 12. července 2017
Pavla Janošíková 1980 Slaný 11:45 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst

Hledáme řidiče sk. B pro zkrácený úvazek asi 3 hod. pro dopravu boxů s jídlem.
Vhodné pro fyzicky zdatného důchodce.
Pracovní doba od 8:00 hod. do 10:30
hod. Nabídky na tel.: 606 825 911 nebo
email – pvmond@centrum.cz

PRÁCI NABÍZÍ

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

  $ " $ *' *

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Nabídka brigády, obsluha v letním občerstvení, pomocné a úklidové práce, zkušeRestaurace Arkada Caffe přijme kuchaře nost s obsluhou vítána. Vhodné od 18 let.
na HPP. Dobré platové podmínky. Tel.: Tel.: 777 099 406
777 011 191

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Přijmu důchodkyni do sběrny opravy Hledám tesaře na zhotovení vazby, září-říjen.
oděvů v Pv. Více info na tel.: 702 870 751 Platba denně. Tel.: 602 719 273

Plat (Kè)

Brašnář/-ka - dílna míčů
Montéři
Ošetřovatel/-ka telat
Řidič/-ka MKD
Učitel/-ka 1. stupně ZŠ

14 500 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
14 750 Kč

Provoz

Kvalifikace

jednosměnný
střední odborné
jednosměnný
střední odborné
turnusové služby základní+praktická
pružná prac. doba střední odborné
jednosměnný
vysokoškolské

Firma

GALA Prostějov
WISCONSIN ENGINEERING CZ Pv
ZD Myslejovice
Tomáš Jansa, Prostějov
ZŠ a MŠ Tištín

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

je v PÁTEK

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

14. èervence
17061620645

Pozice

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

pro další èíslo

17060920615

Pondělí 10. července 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

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

Strojírenská firma v Prostějově hledá záměčníky a svářeče. Požadovaná znalost výkresové dokumentace,
samostatnost, flexibilita a loajalita.
130 Kč/hod. Tel.: 737 438 656

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

letos slavíme jubileum...

Pozice
Obsluha bezkontaktní myčky
Pomocná síla v kuchyni

v 10.00 hodin

Plat (Kè)
66 Kč/hod.
66 Kč/hod.

Provoz

Kvalifikace

turnusové služby
turnusové služby

nižší střední odborné
střední odborné

Firma
ORCA FINE, Držovice
Penzion a restaurace U Chmelu

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.

17060910619

17070720764

17061620644

17070720761

17063070751

17052670575

17040720401

17070420756

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 10. července 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže
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Také osmadvacáté 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 ČTVRTKU 13. 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.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


"

#$%

Dolní 19
Zdeněk KOUKOL, sídl. E.Beneše 52/5, Prostějov
Výherce získává: 4 VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...


"

#$%

Jiří Wolker
Jana HASNÍKOVÁ, Alojzov 63
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 598 Kč na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA


"

#$%

UVRBIČEK
Martin KOVÁŘ, Vodní 4a, 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



"

SUDOKU

#$%

4,6,6,4
Jiřina GRULICHOVÁ, Jezdecká 18, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY a občerstvení
v hodnotě 400 Kč na akci.
KŘÍŽOVKA

17060960623



Výherce získává 
   
  !

"

#$%

Tradiční setkání příznivců rychlých aut soutěže a velkolepá
Radoslav DOSTALÍK,Vřesovice 175
páteční párty
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

DOTYK, ARSEN,VĚNEC, OSTYCH, JITRO, ZÁVIN, PIANINO, OMASTEK,VÝMYSL,
NÁRYS, PRŠÁK, TLAPY, IONTY, RÝMAŘOV, POŘEZ, DCERA, MĚSTA, ASIMUT,
POETA, LISTY, CHRCHEL, CHŘEST, NĚMCI, SEDLO

Výherce získává 
  

17061460633

17061660643

NA 1. ROČNÍK SE CHYSTÁ ..... HVĚZD A TVŮRCŮ

Výherce získá 
  

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16110213416

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili
zastupitele Olomouckého kraje a šéfa prostějovských komunistů...

Výherce získá 
  

Výherce získá 
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

Pondělí 10. července 2017
www.vecernikpv.cz

TIPku

X. ROCK MEMORY OF
KDY: SOBOTA 15. ÈERVENCE 2017, 15:30 HODIN
%&'$()*+-;<=>@'%Q()-W)X;[%*(\']<^&^
A je to opět tady! Již tuto sobotu se můžete těšit na tradiční
akci, která rozproudí krev ve vašich žilách a zpříjemní vám
horké i slunečné červencové dny. V areálu pláže „U Vrbiček“ na břehu plumlovské přehrady se uskuteční už jubilejní desátý ročník festivalu místních regionálních hvězd,
který má vzpomínkový podtext. Legendy totiž v srdci neumírají...
Kdo tentokrát bude „U Vrbiček“ zpívat a hrát? Jak mediální
partner PROSTĚJOVSKÝ Večerník zjistil, dostane se na tradiční kapely i na novější tváře, o kvalitní hudební zážitek tedy
nouze jistě nebude. Představí se Quercus, Plus, Keks, Kontakt,
ATD, ale také Minami, Levhart či Penzistor. V kombinaci s občerstvením a ideálními prostory pro podobnou akci slibuje desátý Rock Memory of skvělou příležitost jak si užít prázdninový
den. Nemusíte se starat ani o dopravu na místo činu, zajištěny
jsou svozy a rozvozy, a to hned z několika různých zastávek.

Ani tentokrát se pak nemusíte bát nepříznivého počasí. Agentura HIT TRADE myslela i na tuto variantu a pokud by opravdu obloha nebyla hudebníkům nakloněna, bude se akce konat
ve Víceúčelové hale-zimním stadionu v Prostějově. „ROCK
MEMORY OF stále právem patří mezi největší letní akce
v regionu, na kterou se každoročně sjíždějí tisíce lidí. Věřím, že
tomu tak bude i letos,“ těší se Petr Zlámal, šéf pořádající agentury. Ten také upozornil milovníky koupání, že pláž U Vrbiček
bude zavřena už od samého rána.
Vstupenky za zvýhodněnou cenu 120 korun si stále ještě můžete zakoupit v předprodejních místech, a to v hudebninách
TYL v Kramářské ulici či Klenotnictví EVA na náměstí T.G.
Masaryka. Prodávat se budou také před koncertem na místě,
nebo můžete zkusit štěstí v soutěži s Večerníkem na straně 15
dnešního vydání,. Na straně 19 pak najdete vzpomínkové memorandum na hudebníky, kteří již nejsou mezi námi...
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akce v regionu...
Traktoriáda ve Stínavě
Tuto sobotu 15. července se ve Stínavě pořádá 11. ročník oblíbené Traktoriády. Registrace strojů před Obecním úřadem bude
probíhat od 9:00 do 10:00 hodin, poté bude následovat spanilá jízda obcí na hřiště.
Připravena je trať loukou přes bahno i nějaká ta překvapení... Zúčastnit se mohou
stroje tovární i domácí výroby. Předpokládaný start v 11:00 hodin, ukončení kolem
šestnácté hodiny. Po ukončení závodu bude hrát skupina Funny band, připraveny
jsou atrakce pro děti i dospělé. Na celou akci je vstup zdarma.

Neckyáda v Brodku u Konice
Sbor dobrovolných hasičů a kulturní komise při Obecním úřadě v Brodku u Konice
zvou na „Soutěžní odpoledne u vody a v ní“ 4. BRODECKÁ NECKYÁDA. Program
bude zahájen ve 14:00 hodin představením posádek. Dále budou probíhat soutěže
o nejvtipnější plavidlo vyrobené po domácku, v rychlostním pádlování ve vaně, přechod plovoucí lávky odvahy a další disciplíny. V 19:30 hodin dojde na vyhlášení vítězů
a předání cen, následovat bude diskotéka.

Muzeum kočárů oslaví narozeniny
V úterý 11. 7. 2017 oslaví Muzeum historických kočárů své 8. výročí otevření muzea
a opět již s tradičním dortem.

 DIVADEL aneb, co se

    STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 10. července
17:30 Já, Padouch 3
americký animovaný film
20:00 Axolotl overkill
německé drama
úterý 11. července
19:00 Svět podle Daliborka
český dokument
předpremiéra s účastí autorů
středa 12. července
17:30 Já, Padouch 3
20:00 Bůh ti žehnej Ozzy Osbourne
americký hudební dokument
čtvrtek 13. července
17:30 Oklamaný
historické drama USA
20:00 Válka o planetu opic
americké akční sci-fi
pátek 14. července
17:30 Spider-man: Homecoming
americké dobrodružné sci-fi
20:00 Válka o planetu opic
sobota 15. července
15:30 Já, Padouch 3
17:30 Spider-man: Homecoming
20:00 Válka o planetu opic
neděle 16. července
10:30 Auta 3
animovaná komedie USA
15:30 Já, Padouch 3
17:30 Milovník po přechodu
americká komedie
20:00 Oklamaný

Letní kino
Mostkovice
středa 12. července
21:30 Nechte zpívat Mišíka
dokument ČR
pátek 14. července
21:30 Anděl Páně 2
česká pohádka
sobota 15. července
21:30 Captain America:
Občanská válka
akční dobrodružný film USA
neděle 16. července
21:30 Kniha Džunglí
americké dobrodružné drama

Knihovna

Galerie Cyril

Vápenice 9, Prostějov
věž kostela Cyrila a Metoděje
do 31. července
Brněnská ulice, Prostějov
PROČ NE PLAKÁT
do 20. srpna
nová generace v grafickém designu aneb SKENOVAT - VINU
výstava tištěných prací studentů pros- výstava Niny Grúňové a Františka Fekete
tějovské Střední školy designu a módy,
přehled toho nejlepšího z předmětu
Galerie BAŠTA
´Počítačová grafika´ napříč ročníky
(Galerie Na Půdě)
U hradeb, Školní ulice
do 26. srpna
Muzeum a galerie MEDVĚDÁRIUM V BAŠTĚ
výstava plyšových medvídků
v Prostìjovì
místních majitelů a několika sbírek
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
GALERIE Kino
čtvrtek 13. července
SMĚJEME SE S NEPRAKTOU
Přehlídka kresleného humoru gurmána, METRO 70
Školní 1, Prostějov
vášnivého sběratele a cestovatele Jiřího
Wintera Neprakty, jehož téměř čtyřicet do 15. září
tisíc kreslených vtipů mu vyneslo zápis v KAŽDODENNOST ŽIVOTA
Guinessově knize rekordů. Nepraktovy výstava fotografií Antonína Mikšíka
obrázky obsahují široký výběr témat od
ŠPALÍÈEK
historie přes sex, zvířata, až po strašidla.
Široké veřejnosti je znám především jako
Uprkova 18, Prostějov
dlouholetý kolega spisovatele Miloslava
do 27. srpna
Švanderlíka. Kromě vtipů ilustroval desítPŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
ky Švanderlíkových knih, včetně slavných
výstava, kterou tvoří soubor nádherČerných baronů. Při svých cestách se
ných fotografií krajin, živočichů a přesnažil navštěvovat muzea, která byla další
devším úchvatných rostlin Jihoafrické
z jeho vášní, zvláště pak jejich depozitáře.
republiky, Namibie a Lesotha, jak je
(výstava potrvá do 30. července)
během svých cest v letech 2005 až 2014
zachytili pražští botanici

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
do 20. srpna
OBRAZY
výstava Jany Juráškové

Zámek Konice
do 30. srpna
VÝSTAVA UMĚLECKÝCH ŘEMESEL
Iva Vanžurová - paličkovaná krajka, Věra
Coufalová - keramika, Ivo Krajíček - řezbářství, Petra Jůzová - drát, Olga Mitanová - kůže, Ivana Škrancová - sklo, Hana
Tarašková - vosková batika
(Zámecká galerie)
do 31. srpna
PROHLÍDKOVÁ TRASA

úterý 11. července
9:00 LandART
dílna pro malé i velké
(sraz u Abrahámka, lesopark Hloučela)
čtvrtek 13. července
16:00 HRY S DOPRAVNÍ
TÉMATIKOU
(Dětské dopravní centrum Prostějov)
21:30 NOC S FILMEM:
ANDĚL PÁNĚ 2
(zahrádka Národního domu)

neděle 16. července
11:00 3. Bedihošť Open (akce juniorů
i dospělých pro širokou veřejnost, areál
Bedihošť)

)-%X[w\')=^$
středa 12. července:
16:10 2. středeční závod (soutěž dospělých i mládežníků, lukostřelnice
za zimním stadionem Pv)

W^)*%X(^*$
sobota 15. července:
10:00 Metle Cup (2. ročník turnaje,
fotbalové hřiště v Otaslavicích)
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!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ VEČERNÍK !!!
* nejvýhodněji * snadno a rychle * nejspolehlivěji
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
       !

CO, KDY, KDE aneb informace

a události z vašeho okolí…
W_ `_  _ W  `
Wqq `
Raisova 1159, Prostějov
* volné herny pro rodiče s dětmi do
* v červenci budou probíhat pouze 5 let probíhají vždy v pondělí od 15:00
pondělní kluby rodičů a dětí.
do 17:00 hodin
* individuální právní poradenství s Mgr.
>qW
A. Hálkovou dle objednání, koresponinformační centrum pro mládež, Prostějov denční poradenství zdarma-hrazeno
z dotací
* Prázdninové herní úterky do 18. července a od 15. srpna do 22. srpna * Podpůrná ženská skupina „Prostějovský
budou probíhat herní odpoledne, a to vždy Polokruh“ je otevřena nastávajícím maod 13:00 do 16:00 hodin. Přijďte si zahrát minkám, maminkám po porodu i s děthry, které znáte, a naučit se ty, které neznáte. mi, každé sudé pondělí od 17:00 hodin.

     
   )   WATER
GAMES 2017 v aquaparku Koupel$ 7  /  
 )   %>6$

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
RÙZNÉ...
Ekocentrum Iris
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
Regionální pracoviště TyfloCentra OloHusovo nám.67, Prostějov
různých velikostí). Zároveň vás upozorňu* Ojcovský národní park. V sobotu mouc v Prostějově nadále poskytuje služ- jeme na změnu telefonního čísla poraden15. července navštívíme nejmenší z pol- by nevidomým a slabozrakým občanům ského zařízení: 775 549 777.
ských národních parků. Odjezd v 5:30 na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
hodin od hlavního nádraží v Prostějově.
Prohlídky Radniční věže v Prostějově, kte- LAZARIÁNSKÝ SERVIS - Půjčovna reNutno se předem přihlásit na iris@iris.cz
ré zajišťují zaměstnanci informační služby habilitačních a kompenzačních pomůcek,
Magistrátu města Prostějova, jsou na pro- Prostějov Hacarova 2 nabízí k zapůjčení
SONS
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
* středa 12. července – výlet do Hamer na gramu v sobotu 15. a v neděli 16. července chodítka, fr. hole, WC křesla a další.
společné setkání a dobroty z udírny. Od- ve 13:00, 14:00, 15:00. Historické centrum Informace na tel. č. 776 054 299 pouze
jezd z Prostějova autobusem v 10:45 hodin města se prohlíží ve 14:00 hodin téhož dne pondělí až čtvrtek 15:00 - 18:00 hodin
od Alberta ze stan.č.12. Na tuto akci je nut- od sochy T.G.M., v neposlední řadě začne nebo na e-mail:
prohlídka kostela Povýšení sv. Kříže v 15:30
no se přihlásit na tel.: 775 438 112.
hodin. Prohlídky Historického centra Vladimira.Zapletalova@seznam.cz
města a Kostela Povýšení sv. Kříže zajišťují
q'w<-W(<X<X&>studenti Střední odborné školy podnikání Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
a obchodu .
k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
* PRVNÍ ŠKOLIČKA je otevřena jako
dopolední adaptační kroužek pro děti Chovatelské trhy exotického ptactva, krá- polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
od 2 do 4 roků každé úterý a čtvrtek od líků, zakrslých králíčků, morčat, holubů chodítka, WC křesla aj. Služby jsme roz8:30 do 11:30 hodin.
a drůbeže se konají v neděli 30. července šířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace
* PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU od 7:00 do 11:00 hod. v chovatelském v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 008
095, 724 706 773
se koná každé úterý od 17:00 hodin.
areálu u vlakového nádraží Vyškov.

SHÁNÍTE LETNÍ ÈTENÍ? MÁME TEN SPRÁVNÝ TIP! PROSTÌJOV-HANÁCKÝ JERUZALÉM
Kdo by si chtìl publikaci poøídit, mùže se informovat pøímo v redakci na adrese Olomoucká 10. PROSTÌJOVSKÝ Veèerník - titulární a mediální partner knihy.

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

DO HVOZDU

SPORT

KULTURA

15052710549

MIL
ILUJE
JEME
VEE
ERNÍK
ÍK

®

Číslo 28•Ročník 21

SPOLEČNOST

Pondělí 10. července 2017

DORAZILI SKVLÉDVĚ ZLATA

RODÁCI NOHEJBALISTŮ

Z MČR !

Naleznete
uvnitř

MLADÉ
GRAFIČKY

 V Kulturním klubu DUHA
proběhla vernisáž dvou mladých
umělkyň. Večerník byl u toho!
strana 18

START
PŘÍPRAVY
 Eskáčko pod vedením nového
trenéra Oldřicha Machaly absolvovalo první turnaj strana 23
Foto: TJ Sokol I Prostjov
Foto:Natálie Morávková

RYCHNOVEK, PROSTĚJOV Už mnoho roků patří
nohejbalový oddíl TJ Sokol I Prostějov k nejlepším
v Česku, co se týká mládežnických kategorií. Nyní svou vynikající pověst znovu potvrdil,
když v Rychnovku triumfoval na Mistrovství republiky dorostenců 2017 jak v soutěži
dvojic, tak v klání trojic! Což je parádní úspěch pro samotné hráče i pro jejich dlouholetého trenéra Richarda Beneše.

Marek SONNEVEND

Oslavy 120. výroèí
založení hasièského
sboru se vyvedly

strana 20
JEDNOU
VTOU
 Už pouze necelý měsíc zbývá
do prvního přípravného zápasu
mužů LHK Jestřábi Prostějov doma
s Frýdkem-Místkem (8. srpna od
18.00 hodin). Proběhne vzhledem
k nejasné situaci v prostějovském hokeji normálně?

OPÌT REKORD!
VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

 Během sobotního odpoledne si
na prostějovském workoutovém sportovišti v Kostelecké ulici všichni připomenuli roční výročí jeho založení.
 Mladá hráčka VK AGEL Prostějov Šarlota Svobodová získala ve
dvojici s Karin Žolnerčíkovou stříbro
na beachvolejbalovém Mistrovství
republiky U18 v Opavě. Více podrobností přineseme v příštím čísle!
 Do konce srpna zjišťuje hejtmanství zájem o kotlíkové dotace. Do
ankety se dosud zapojilo 483 respondentů.
 Prostějovský magistrát zahájí
v tomto měsíci realizaci 1. etapy projektu Rozšíření biokoridoru Hloučela.
Čtěte v příštím čísle!

JAK ŠAMPIONÁT O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH 5. A 6. ČERVENCE
PROBÍHAL, SI MŮŽETE PŘEČÍST NA STRANĚ 22

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Martin Zaoral

„NA ŽRALOK“
DORAZILO
231 „BAKELIÁKÙ“

PLUMLOV Něco podobného nezažijete jinde v Česku či na Slovensku, Maďarsku, ba dokonce
ani v Polsku! Uplynulý víkend hostil plumlovský kemp Žralok již třináctý ročník největšího srazu
všech automobilů značek Trabant, Wartburg, Barkas a dalších vozítek vyrobených v koncernu
IFA. A byla to vskutku mimořádná podívaná, kde platilo: netroubit, neblikat! Nepomůže to.
I to byl jeden ze vzkazů majitelů trabantů netrpělivým řidičům...
(mls)

REPORTÁŽ Z AKCE NAJDETE NA STRANĚ 20

➢

➢

JESTŘÁBÍ
POSILY

 Exkluzivní rozhovory s dvojicí
největších posil prostějovských hokejistů Nouzou a Divíškem
strana 27

ŠLÁGR VEČERNÍKU - MALÁ KOPANÁ

Na otaslavický Metle Cup
se pihlásilo patnáct tým<!

PROSTĚJOV Největší turnaj v malé kopané na Prostějovsku
Krumsínský Haná Cup byl letos zrušen, stejný osud potkal kvůli
nezájmu účastníků i jinou tradiční akci Bedihošť Cup. Nadcházející klání v Otaslavicích pod názvem Metle Cup 2017 však žádná
pohroma nepotkala, spíš právě naopak. A tak tuto sobotu 15. července proběhne od 8:30 hodin podle plánu a vzhledem k plánované účasti patnácti mužstev přebírá pomyslný titul regionálního
NEJ podniku tohoto roku v menší odnoži klasického fotbalu.
Organizátorům se přihlásily následující týmy: Otaslavice „A“,
Otaslavice LB“, Chop Pot, FC Litrpool, Prostějov „U15“, Pobřeží
Kocoviny, Plumlov, Smržice „B“, Brodek u Prostějova, AC Roma
„A“, Kobra, Plzeňka, Kohouti, Držovice, AC Roma „B“. Pokud dorazí skutečně všichni, utkají se ve třech základních skupinách po
pěti kolektivech, přičemž do čtvrtfinále postoupí dva první z každé grupy plus dva celky s lepší bilancí na třetích místech. Jestliže
se dostaví méně mančaftů, budou rozděleny pouze do dvou skupin s vyšším počtem družstev a postupem čtyř nejlepších z obou
grup do zmíněného čtvrtfinále.
Aktéři turnaje i příchozí diváci se každopádně mohou těšit na zajímavé celodenní boje řízené delegovanými rozhodčími a zajištěné
bohatým občerstvením. Po slavnostním vyhlášení výsledků navíc
vše vyvrcholí od 19:00 hodin volnou zábavou při hudbě. Tak neváhejte a vyrazte na Metle Cup do Otaslavic!
(son)
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kultura v prostějově a okolí

ANDREAXGABRIELA...
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

V DUZE VYSTAVUJÍ
MLADÉ GRAFIKY
EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

BYLI JSME
U TOHO

Gabriela Dorazilová (vlevo), Andrea Uváiková a kurátor výstavy Miroslav Macík mladší pi úterním zahájení výstavy.
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Minulé úterý se v prostorách Kulturního klubu trickými tvary v různých grafických metodě vyšívání získávají emotivní ná- „Součástí výstavy je i můj projekt, kdy
Duha konala vernisáž společné výstavy dvou začínajících technikách, Gabrielu přitahuje vyší- boj,“ představila svoji tvorbu skromně jsem natřela kanál nejčernější černí,
vání, které v jejím podání dostává ráz působící Gabriela Dorazilová, která jaká je na světě k sehnání. Vypadal pak
umělkyň Andrey Uváčikové a Gabriely Dorazilové.
Obě mladé a shodou náhod sedmadvacetileté ženy spojuje mimo jiné
fakt, že studovaly Ateliér volné grafiky
na detašovaném pracovišti Ostravské

univerzity ve Zlíně. „X v názvu výstavy
- ANDREAXGABRIELA - odkazuje
k rozporuplnosti jejich vyjadřovacích
prostředků. Andrea se zabývá geome-

svébytného uměleckého projevu,“
představil obě tvůrkyně kurátor výstavy Miroslav Macík mladší.
„Moje díla na první pohled připomínají koláčový graf známý z Excelu, díky

v současnosti studuje Pedagogickou
fakultu olomoucké univerzity. Její kamarádka zase ukázala černo-bílou grafiku, z nichž některá připomínala kalibrovací zařízení optických přístrojů.

jako díra do pekla,“ upozornila Andrea
Uváčiková.
Výstava bude v prostorách Kulturního klubu Duha k vidění do
18. července.

KELTSKÁ NOC 2017: irské tance z Polska
17063010755

CHCETE VYHRÁT
LÍSTEK NA... KELTSKÁ
NOC

CHCETE VYHRÁT

LÍSTEK NA... JOSEFKOL
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás v rámci pokračujícího projektu „20 LET
PVV“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát můžete pokoušet štěstěnu u příležitosti akce, která vešla do podvědomí široké veřejnosti pod názvem
JOSEFKOL, načež v letošním roce slaví desátým ročníkem velké jubileum. Velkolepá událost se uskuteční ve dnech 22. a 23. července v zámeckém parku v Čechách
pod Kosířem se startem vždy shodně ve 12:00 hodin. Hned KVARTETO Z VÁS
totiž u toho může být díky Večerníku ZADARMO!

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
JAKÉ JE MOTTO JUBILEJNÍHO ROÈNÍKU AKCE JOSEFKOL?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „JOSEFKOL“. Můžete nám ale ovšem také volat
na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se
dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 14. ČERVENCE, 12:00 hodin.
Šťastné výherce zveřejníme už v příštím vydání.
Své vstupenky si pak budou moci vyzvednout v redakci od pondělí 17. července.

Foto: Keltská noc o.s.

PROSTĚJOV
Mezinárodní
hudební festival KELTSKÁ NOC
je již mnoho let neodmyslitelnou součástí kulturního léta
Prostějovska i celého Olomouckého kraje. Nejinak tomu bude
i letos, kdy oslaví v pořadí již
svůj 16. ročník, který proběhne
21. a 22. července již tradičně
v plumlovském kempu Žralok.
Kdo všechno letos fanouškům
zahraje, vám Večerník představuje
postupně v červencových vydáních. Po irském seskupení Sliotar a návštěvě z Kanady v podobě
rodinného seskupení CLAN
HANNIGAN je se dnes dostává
hvězdu z Polska.

ERIU (Polsko) je taneční soubor
irských tanců z Polska, působící
v Krakowě od roku 2006. Iniciativa několika zanícených tanečnic,
které okouzlila irská hudba, byla
začátkem existence skupiny. Jejich
patronem, což je zřejmé z názvu
souboru, je v irské mytologii bohyně
svrchovanosti Irska, která dala Irsku
i jeho originální původní jméno:
Eriu - Éire. Soubor z Krakowa spojuje tanečníky ze všech prostředí
a profesí, jejichž vášeň pro irskou
hudby a irský tance vede k zajímavým řešením scénické choreografie.
Choreografkou souboru je Agata
Kowalczyk, tanečnice s rozsáhlými
jevištními zkušenostmi, absolventka
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás v rámci projektu „MILUJEME
VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát můžete
pokoušet štěstěnu u příležitosti chystajícího se mezinárodního hudebního
festivalu KELTSKÁ NOC! Ten se koná již příští PÁTEK 21. a SOBOTU 22.
ČERVENCE 2017 v plumlovském kempu ŹRALOK. A hned PŮLTUCET Z
VÁS u toho může být díky Večerníku ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 10. do pátku 14 července. Jestliže správně odpovíte na
položenou otázku, máte šanci získat VOLNOU VSTUPENKU pro jednu osobu.

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
KOLIKÁTÝ ROÈNÍK NAPÍŠE LETOS TRADIÈNÍ FESTIVAL?

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KELTSKÁ NOC“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433,
zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně
do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 14. ČERVENCE, 12:00 hodin.
Šťastné výherce zveřejníme hned v příštím vydání.
Vstupenky pro všechny výherce budou od 17. července k vyzvednutí přímo
v redakci Večerníku.

kvalifikačního kurzu instruktorů
v oboru lidového tance. Eriu slavilo
taneční úspěchy především na polských tanečních scénách a velkých
tanečních vystoupení například

v Nowa Huta kulturním středisku
a lidovém divadle, v Městském
kulturním středisku v Nowy Targ
nebo v hrách divadla Dance Theatre
v Kielci.
(red)

Vít Klusák mìl Daliborovi slíbit až 150 000 korun
za úèinkování v HRANÉM filmu
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Dva roky sledoval
režisér Vít Klusák život Dalibora
Krupičky, sedmatřicetiletého neonacisty z Prostějova, který nesnáší Romy, Židy, uprchlíky, Merkelovou, kapitalismus a svůj život.
Výsledkem je dokument „Svět
podle Daliborka“. Poté, co Bontonfilm zveřejnil jeho první oficiální trailer“, byl tvůrci představen
i na právě skončeném mezinárodním festivalu v Karlových Varech.
Film chtěl autenticky zachytit život Dalibora, který má být i přes
extremistické názory „křehkým
a jemným klukem“. Jak se to podařilo, nechť posoudí každý sám.
První příležitost bude mít již zítra,
tj. v úterý 11. července v předpremiéře, kterou uvádí kino Metro 70.
Do sálů pak oficiálně vstoupí snímek o dva dny později.

původní
zpravodajství
ví
pro Večerník

Martin
ZAORAL

„A ví v tom ústavu, že jejich chovanci mají takovéto nebezpečné zbraně
a že o tom natáčí video?“ To je zřejmě
nejvýstižnější komentář ke zhruba
čtyřminutovému záznamu, na němž
prostějovský neonacista Dalibor K.
předvádí teleskopický obušek. Video
se na webu objevilo už před čtyřmi lety
a zaujalo dokumentaristy Víta Klusáka
a Filipa Remundu, kteří se proslavili
zejména svým snímkem Český sen
o otevření neexistujícího supermarketu.
Filip Remunda pak stál i za fiktivní reportáží Bangladéšské televize o OP Prostějov. „Na příběhu kluka z Prostějova
chceme ukázat, že vzorec STRACH +
FRUSTRACE = NENÁVIST není jen
poučkou z učebnic,“ vysvětlil Klusák.
Svět podle Daliborka dle anotace má
být portrétem autentického českého
neonacisty z Prostějova, kterého štáb
Víta Klusáka sledoval v letech 2015
a 2016. „Dalibor K. pracuje jako lakýrník, točí amatérské horory, skládá
naštvané písně, maluje a je radikální
neonacista. Ještě před aktuální vlnou
youtuberů se jeho domácí video s vystřelovacím obuškem stalo na českém
internetu hitem. Blíží se mu čtyřicítka,
ale doposud neprožil plnohodnotný vztah se ženou, bydlí totiž stále se
svojí matkou třiašedesátiletou Věrou. Nesnáší svoji práci, cikány, Židy,
uprchlíky, homosexuály, Merkelovou,

Dalibor se svou první životní láskou na koncertu kapely Ortel. Foto: www.hithit.com

pavouky a zubaře. Nesnáší svůj život,
ale neví, co změnit,“ představují tvůrci
film, který je dle nich vhledem do světa obyčejných slušných Čechů, kterým
se stýská po Adolfu Hitlerovi.
„Autentický dokument“?
Ani náhodou
Snímek byl uveden na festivalu v Karlových Varech, kde přitáhl davy lidí.
Jak se však ukázalo brzy po projekci,
pojmy „autentický“ a „dokument“ nejsou v tomto případě vůbec přiléhavé.
„Vít Klusák mi nejdříve dovezl Becherovku a snažil se mě přemluvit, abych
hrál v jeho filmu. Později na mě vytáhl
peníze, že bych si mohl vydělat až sto
padesát tisíc korun. Tehdy jsem zas tolik
nevydělával, peníze jsem potřeboval, tak
jsem mu na to kývl. Ve smlouvě, kterou
mi předložil, bylo napsáno, že se jedná

o radikálním myšlení obyčejných lidí.
Že se publikum pobaveně a povýšeně
směje, vypovídá mnohem víc o úrovni
o celovečerní hraný film. Nechápu tedy, celospolečenské debaty než o kvalitách
jak může tvrdit, že se jedná o autentic- dokumentu,“ napsal na stránky www.
ký dokument,“ vyjádřil se Dalibor K. csfd.cz uživatel Marigold.
v audio nahrávce zveřejněné na internetu.
Jeho slova potvrzuje i řada dalších lidí. Co mìl a má Klusák za lubem
„Osobně znám Dalibora od první třídy Filmový portrét sedmatřicetiletého nezákladní školy a to co říká, je pravda. Mlu- onacisty má poodhalit to, co se skrývá
vili jsme o filmu, když vznikal, a už tehdy za nenávistí směrovanou na určitou část
mi tvrdil, že jde o hraný film. Toto klidně společnosti. U Dalibora je to podle režii dosvědčím v případě jakéhokoliv trest- séra Klusáka například sexuální frustrace
ního stíhání a myslím, že řada Prostějo- a nedovzdělanost. Jak sám uvedl, na Daváků, kteří Dalibora znají, udělá to samé,“ libora narazil, když na internetu uviděl
video nazvané Daliborkův obušek. První
potvrdil Petr Augustin.
domněnka, že je hercem, se Klusákovi
Radikální myšlení
nepotvrdila, a tak se rozhodl prostějovobyèejných lidí
ského neonacistu zkontaktovat a natočit
Fakt, že celá věc byla zinscenovaná s ním celovečerní film. Natáčení se pak
a posloužila tvůrcům pouze pro ilu- přeneslo v dokument o životě obyčejnéstrace jejich vlastní ideje, se kterou do ho neonacisty s uměleckými ambicemi.
Prostějova již dorazili, prohlédla řada Začalo ve chvíli, kdy se Daliborova matdiváků. „Vít Klusák svoji metodu do- ka seznámila přes Facebook se Slovákem
táhl k čemusi, co bych označil za línou Vladimírem, který s oblibou říká, že by
a zbabělou doku-aranž. Nemůžu se zba- „z cikánů udělal asfalt“... Vladimír začal
vit dojmu, že Daliborek sám sebe hraje po čase s rodinou bydlet a mámin nový
špatně. Nejvíce ze všeho mi však vadí vztah rozpoutal u Dalibora odhodlání
aranžovaný výlet do Osvětimi s morál- konečně si také najít vážnou známost.
ním vykročením režiséra před kameru, Příběh o osamělém muži, jenž zasvětil
aby mu na konci mohl udělit morál- život nenávisti, lži, PlayStationu a Facení facku, tak zrušit i poslední náznak booku, tím dostal životní dynamiku.
toho, že tenhle dokument má nějakou „Náš film není portrét jen jednoho 'nazikoncepci a pozorovatelskou hodnotu. -šílence', ale ukazuje, že s nenávistnými
Nemá! Je to slabý slepenec nic neříka- postoji souhlasí jeho kolegové, spolužáci,
jících blbin, který nefunguje ani jako kamarádi i nejbližší. Naší neskromnou
charakterová studie, ani jako dokument ambicí je skrze Dalibora nahlédnout

do hlav a srdcí tisíců lidí, kteří svůj světonázor podřídili nenávistnému strachu
z jinakosti. Ukázat, z jakého podhoubí
se rodí novodobá vlna rasismu a nesnášenlivosti,“ nechal se slyšet Vít Klusák.
Režisér byl kvůli filmu vyslýchaný policií
po tom, co poskytl České televizi záběry
z koncertu kapely Ortel, kde fanoušci
hajlovali...
Sbírka vynesla pøes pùl
milionu korun
Snímek ještě před svým vznikem vzbudil ohlas i ve světových médiích, a to díky
autobusu polepenému sloganem „Pojeďte do Osvětimi - výlet za emocemi“.
Filmaři při jeho přípravách počítali
s penězi z Fondu kinematografie, těch
však nakonec získali méně, než sami
čekali. Konkrétně 600 000 korun.
„Natáčení jsme ale nemohli pozdržet,
protože by nám unikly zásadní peripetie
v autentických příbězích našich hlavních
postav. Tím jsme se dostali do problémů,
které neumožňují film dokončit v odpovídající kvalitě,“ upozorňovali tvůrci, kteří
připouštěli, že je tíží „nepříjemné dluhy“.
Na serveru www.hithit.com proto
udělali veřejnou sbírku. O tom, že mají
četné fanoušky, které jejich dosavadní
práce stejně jako námět nového dokumentu zaujaly, svědčí fakt, že sbírka nakonec vynesla více jak půl milionu korun.
Z nich chtěli zaplatit například fotografa
či grafika. Věřme tedy, že se svých slíbených peněz za účinkování v „hraném
filmu“ nakonec dočká i Dalibor...

letos slavíme jubileum...

Pondělí 10. července 2017
www.vecernikpv.cz

téma Večerníku
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ROCK MEMORY OF 2017: Na regionální

hudební legendy se bude vzpomínat už podesáté!
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hudebníky a na dobu, kdy tito skvělí
muzikanti hrávali. Díky svým písním
a vystoupením s naprosto neopakovatelnou atmosférou byli nejpopulárnější
v celém okrese,“ představil akci Petr Zlámal, majitel pořadatelské agentury HITTRADE a zároveň zakladatele této živé
rockové vzpomínky.

Na pláži U Vrbiček to nadcházející sobotu v podvečer pořádně rozjedou rock
bandy KEKS, QUERCUS, KONTAKT, PLUS a ATD. Už podesáté
za sebou se tak můžete těšit na pravou
rockovou atmosféru a vynikající hudeb(~  
ní zážitek, díky němuž si pamětníci
`~ 
i nováčci připomenou významné
~  
prostějovské muzikanty, kteří už nejsou
mezi námi. „Jde o stylovou rockovou vz- A kdo jiný by se měl při této příležitosti
pomínku na tragicky zesnulé kamarády objevit na pódiu, než pokračovatelé

prostějovského rockového odkazu?
Během posledních roků se stabilizoval
kvintet tradičních kapel, které letos
doplňuje i trio nováčků nejen pro mladé. Na pódiu se tak představí Minami,
Levhart či Penzistor.
Vše jako každoročně odstartuje ATD
neboli Pražský výběr a hity od party Michaela Kocáva. všichni se těší také na ve
své době nejlépe technicky vybavenou
kapelu Plus, která svou hudební činnost
znovuobnovila spolu se startem vzpomínkového festivalu v roce 2008.
Příležitost poctivě si po rockersku
zavzpomínat na zesnulé kamarády si
nenechají ujít ani zástupci ryze pánské
kapely Kontakt, a to přestože tato skupina oficiálně zakončila svou hudební
pouť již v roce 1993. Písněmi vlastními
i převzatými se fanouškům připomene
Keks. Tato parta několik let působila
pod politicky nezávadným názvem
Rytmus (RTM). Ani letos nebudou
návštěvníci festivalu ochuzeni o vys-

Pøipomeòte si s námi prostìjovské
rockové prùkopníky aneb KDO JE KDO...

Legendární prostějovští hudebníci, kteří zdejšímu publiku v uplynulých desetiletích
zprostředkovávali kontakt se „západní“ hudbou neupadnou ani letos v zapomnění.
Jejich památku můžete uctít už tuto sobotu 15. července na vzpomínkovém festivalu
ROCK MEMORY OF, který se koná tradičně na plumlovské pláži U Vrbiček.


  

Jeden z nestorů prostějovského bigbítu. Zvukař, zakladatel
skupiny PLUS - neúnavný dovozce, zlepšovatel, konstruktér a výrobce hudebních aparatur, osvětlovacích zařízení
a dopravních prostředků v komunistickém režimu, kdy koupit
i třeba jen dobré struny ze „západu“, byl neuvěřitelně veliký problém! A na víc prostě řečeno - byl to perfektní chlap! Zkrátka
s nadsázkou se dá říct: praotec „bigbítu“ v Prostějově!

toupení jediné stále aktivně hrající
kapely Quercus, které se i přes politické represe v uplynulých desetiletích
podařilo nesmazatelně se zapsat do
povědomí příznivců zdejší veskrze
kvalitní produkce.
(  `| 
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„Půjde o jednu z největších hudebních akcí letošního léta a já bych
chtěl moc poděkovat těm, kteří se
na pořádání festivalu každoročně
podílejí, což pochopitelně není nic
jednoduchého. Na festivalu ROCK
MEMORY OF se sejdou nejen
pamětníci, příznivci dobré hudby
a přátelé, které jste léta neviděli.
Schází se tu pravidelně celé generace fanoušků kapel, které zde
před lety hrávaly. Nejednou jsem se
tu setkal s prarodiči, kteří na festival doprovázeli vnuky a naopak.
I letošní ročník nabízí to nejlepší,
co kdy prostějovská rocková scéna
měla, takže určitě přijďte,“ zve
rockery všeho věku pořadatel Petr
Zlámal.
Znovu máte možnost využít
autobusové dopravy, která vás
i s přáteli doručí téměř až k pódiu.
Na místě pak na vás dle doporučení
pořadatelů
čekají
vynikající
grilované klobásky a správně vychlazené pivo.
(red)
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Nezapomenutelný kamarád, zpěvák, textař, klávesák, kytarista - zkrátka univerzální muzikant, který prošel celou řadou
prostějovských kapel. Člověk, který neztratil smysl pro humor
v žádné situaci a nikdy nepřestal být kamarádem… Vzpomeňme alespoň: IKAROS, GENERACE, KEKS a další...

Miroslav Kolba
Vynikající kytarista, hudební pedagog a skladatel - žák prostějovské Lidové školy umění a Konzervatoře v Brně. Muzikant mnoha žánrů - v letech 1967 až 1973 kytarista skupiny VOX Pavla Nováka, spolupracoval ale i například
s Prostějovským BIGBANDEM a DIXILENDEM, národopisně
folklórním spolkem MÁNES, hrál v řadě kapel v Prostějově i
celém regionu – z těch mimo prostějovských jmenujme například SPECTRUM.
Přes třicet let se věnoval pedagogické a koncertní činnosti v oblasti vážné hudby
a stále více se zaměřoval i na vlastní hudební úpravy a kompozice, kterých vydal tiskem i na hudebních nosičích nepřeberné množství.

V případě opravdu velmi
nepříznivého počasí (přestože
přívalové deště, bouřky, lehký deštík
přeci pravé rockery neodradí) se akce
bude konat ve Víceúčelové halezimním stadionu v Prostějově.

Praotec big beatu na Konicku zakladatel mnoha kapel,
z nichž samozřejmě nejznámější je kapela Merkur. Později
působil v kapele Marasd a do posledních chvil svého hudbou
naplněného života se točil kolem Arestu vystupujícího na koncertních pódiích dodnes.

Sledujte proto internetové
stránky www.vecernikpv.cz
a www.hittrade.cz.
A hlavně se
v sobotu dobře bavte!

  !

- ./
Bubeník, kapelník - s hlavou vždycky plnou těch nejfantastičtějších zběsilých nápadů, které také vždy realizoval, kamarád, který
nikdy nesměl chybět tam, kde se hrála dobrá muzika, a zakládalo
se na nějaký průšvih. Jmenujme alespoň jeho poslední kapelu
GENERACE (ze které později vznikla kapela Keks).

Alois Grepl


Klávesák, zpěvák, programátor s úžasnou vrozenou intuicí
k ovládání na svou dobu značně složitých nových „západních“
hudebních nástrojů a aparatur, které „nějak“ a „někde“ vždycky
sehnal jeho táta. Nikdy se ani nepokusil studovat mnohastránkové jemu „nepochopitelné“ anglické návody k použití a prostě
mu všechno hned fungovalo téměř na první zapojení, i když
pamětníci jistě vzpomínají na zapínání jeho EMAXU ranou pěstí... Ale hlavně
nikdy, ale skutečně nikdy nepokazil žádnou legraci!

17070770900

PROSTĚJOV Neseďte doma a přijďte se bavit! Naskýtá se vám totiž
ideální příležitost poslechnout si skvělou muziku, dát si něco dobrého
z grilu, setkat se s přáteli a společně si připomenout nezapomenutelné
legendy prostějovské rockové scény. Již tuto sobotu 15. července na
pláži„U Vrbiček“ vypukne v 15:30 hodin už desátý ročník vzpomínkového festivalu ROCK MEMORY OF, který bude i letos největší hudební
událostí pro každého nejen rockového fajnšmekra.

Kytarista, zpěvák, hudební pokračovatel tradice započaté jeho
otcem. Vždy s úsměvem - kdo s ním hrál, nikdy na něj nezapomene... Člen spousty kapel, ale jeho nezapomenutelné působení v kapele Alternativy se nedá nepřipomenout. Vše dělal
s úsměvem, hudba jej bavila.

  
Další skutečná legenda prostějovské a později rovněž
i olomoucké scény populární hudby. Vynikající klavírista, kapelník, aranžér, jehož většinou velké kapely s dechovou sekcí
vládly řadu let prostějovským tančírnám. Ale dokázal se i sám
posadit ke klavíru a dlouhé doby preludovat jednu populární
světovou melodii za druhou. Pro pamětníky připomeňme i jeden jeho velký objev na tehdejší hudební scéně, kterým byla zpěvačka Božena
Medková.

0 %,
Klávesák, neuvěřitelný pohodář, který vždycky dokázal
v kapele pozvednout náladu. Úžasně zručný také manuálně
- pracoval i ve firmě na výrobu píšťalových varhan. Z jeho
hudebních působišť vzpomeňme opět alespoň kapelu
GENERACE.

* +,'
Virtuosní klávesák, zpěvák, který procestoval s muzikou
celou Evropu. Hrával v profesionálních kapelách s těmi nejlepšími muzikanty, kteří dokázali vždy vytvořit ten nejperfektnější sound, jakého bylo možno ve své době dosáhnout.
Stejně úspěšně dokázal vystupovat a bavit posluchače i sám
s baterií svých klávesových nástrojů a svým příjemným hlasem. Vzpomeňme například kapelu Saturn.

 +,'
Bratr Radka Nejedlého, se kterým mnoho let hrával. Radek
Nejedlý byl členem velmi známé kapely Marshall posléze pro
komunisty MED (Marshall existovali dál, ale to už soudruhům nedošlo...).

%& " '
Kytarista, zpěvák, textař, který působil v celé řadě prostějovských
kapel, ale s jeho kytarou jsme jej mohli potkat naprosto kdykoliv
a kdekoliv, kde svým zvučným hlasem rozdával hudební pohodu
a radost. Je nutno vzpomenout, že je rovněž autorem českého textu písně Boba Dylana „Knocking on The Heaven Door“, která se
stala jakýmsi závěrečným mementem každého dosavadního ročníku Rock Memory of s názvem „Nade mnou lámeš hůl“.

  )
Zpěvák, spoluzakladatel a frontman skupiny „Zapletali“, která
neodmyslitelně patřila ke koloritu období hluboké totality,
kdy mnozí představitelé města byli pevnými členy KSČ a milicí. Kdo by nepamatoval Žárovice, Plumlov (zahrada vedle
kina), Pivín… Kapela, která v období sedmdesátých let měla
největší návštěvnost a díky níž jsme se třeba seznámili s nezapomenutelným hitem „Sugar baby love“.

 
" # $
Bubeník a zpěvák - jmenujme alespoň ve své době populární kapelu KONTINENT. Opustil nás hodně mladý, takže i tento přehled, který o něm píšu, je relativně krátký. Ale i tak po něm zbylo
mnoho dobré muziky a kamarádství – alespoň ve vzpomínkách
nás všech. Prostě patřil k řadě muzikantů té doby, kteří zde tvořili
kulturu na rozdíl od pánů Kobedů či paní Hrozové a jiným napomáhačům komunistického hnutí.

 (
Baskytarista, zpěvák, chlap jak má být, řidič kamionu. Tohle
povolání se mu také bohužel stalo osudným. Byl to člověk, který pro muziku dokázal obětovat cokoli. Pamatujeme jej všichni
vždycky jen rozesmátého a v dobré náladě. Zakladatel kapely
Akord, posléze Gradace, ATD, Keks ...

"  

Bubeník, zpěvák, který dokázal vzít do ruky i kytaru
a vytvořit tak kdekoli příjemnou muzikantskou atmosféru. Muzicíroval od svých klukovských let i se svojí sestrou
zpěvačkou – tehdy právě ještě jako kytarista. Později se
však věnoval hlavně bubenické dráze i když ke kytaře se
také nadále vracel alespoň při domácím muzicírování... Vzpomeňme kapely Akord, Gradace, ATD, Plus, kterou prošla celá řada dalších výborných prostějovských muzikantů

  
Další z kultovních klávesáků, kteří prošli řadou kapel a nezapomenutelně se zapsali v prostějovských hudebních dějinách.
Vždy s úsměvem, nadhledem a bohorovným klidem - tak si jej
jistě všichni pamatujeme mimo jiné i z působení v kapele STAR
KVINTET a později IKAROS.

Kytarista, zpěvák, textař a zakladatel mnoha prostějovských kapel, pokračovatel slavného kapelnického a muzikantského jména Vaňků. Posledním z významných projektů, které zůstaly v paměti všech muzikantů, bylo založení
prostějovské legendární kapely Generace, z níž posléze vznikla
kapela KEKS, kde potom řadu roků působil. KEKS patřil mezi
nejnavštěvovanější kapely v okrese a Milan Vaněk spolu s Pepou Šplíchalem
a Mirou Čechem tvořili ve své době pilíř celé kapely.

Vladimir Chromec
někdejší kytarista skupiny Ikaros v sedmdesátých letech minulého století se narodil 8. srpna 1950. V životě jej potkala
emigrace do Německa, následně se přesunul do Švédska,
aby se po revoluci vrátil domů. Osobně se zúčastnil prvnich
dvou ročniků Rock memory of. Podnikal v prodeji piva.
Zemrel v roce 2017.
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NEJPOČETNĚJŠÍ SBOR HASIČŮ SLAVIL 120 LET

HVOZD Uplynulou sobotu se na návsi u kapličky sešli nejen
hasiči z Hvozdu a okolí, ale také spousta místních i přespolních diváků. Pozváni byli také všichni občané narození ve
Hvozdu nebo Otročkově. Chybět pochopitelně nemohl
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, nejčtenější regionální periodikum.

původní
reportáž
pro Večerník
Natálie
Á
MORÁVKOVÁ
Celým sobotním programem ve
Hvozdu provázela Holóbkova mozeka a začala již v devět hodin ráno
budíčkem. Pokračovala na návsi
u kapličky, kde se lidé scházeli a následně hrála během kladení věnce
u pomníku i v rámci celého průvodu. „Teda, kluci hrají výborně! Hned
bych si zahrál s nimi,“ radoval se Jan,
jeden ze zasloužilých návštěvníků.
Na hřišti pak k muzikantům přibyli
zpěváci a další hudebníci, kteří nejen
hasičům, ale hlavně návštěvníkům
zpříjemnili den svou dechovkou.
Na fotbalovém hřišti byly vystaveny
staré stříkačky zapůjčené z hvozdec-

máš Kubálek, který byl organizátorem společně s Obecním úřadem
www.vecernikpv.cz
Hvozd.
BYLI JSME
Vyhlášeno bylo v řadách hasičů
U TOHO
třikrát krajské uznání a uděleno
pět medailí svatého Floriana. Proběhlo také žehnání praporu zhotoveného firmou Alerion v Brně.
„Rozhodli jsme se nechat vyrobit
prapor právě ke sto dvacátému výročí. Jsme nejpočetnější sbor hasičů
v kraji, aktuálně máme sto pětapadesát členů. Provozujeme dvě družstva
mužů, dvě dětská a jedno žen. Ženy
skončily v okresním cvičení na druhém místě, muži se většinou umisťují kolem šestého místa,“ uvedl pro
Večerník Kubálek.
K oslavám patřila i výstava v budově
základní školy. Půl druhou hodinu
po poledni proběhla mše v kapli
svatého Václava na návsi. Od patnácté hodiny mohli návštěvníci vidět
námětové cvičení, v tomto případě
dálkovou dopravu vody a pěnu pro
2x foto: Natálie Morávková děti. Tím skončila Holóbkova mozeka, kterou na pódiu vystřídal zpěvák
kého prvního okrsku a obdivovalo je i nejmladší účastnici tohoto sjezdu, „Hasičů se sešlo asi sto dvacet kro- chova, Konice, Březska, Budětska, Pavel Novák mladší. Jako poslední
hodně lidí. Děti si zase užily skákací kterou se stala krásná dvouměsíční jovaných, zastoupeni byli nejen Laškova a dalších míst,“ prozradil vystoupila Fofrovanka z Uničova,
hrad. Večerníku se podařilo zjistit holčička.
místní, ale i z okolí. Přijeli z Hro- starosta hvozdeckého sboru To- která akci provázela až do konce.
VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na

Mladý zahrádká z Hané

Milovníci
trabantù
bavili
vybojoval ST9ÍBRO
Plumlov
VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

➢ ze strany 17
Dominik Zajíek, Petr Daška a Justýna Hýž`alová uspli v celostátním kole
soutže Mladý zahrádká.
Foto: Vlasta Ambrožová

PROSTĚJOV Již v polovině
června se v prostorách Střední
odborné školy stavební a zahradnické v Praze 9 uskutečnilo celostátní kolo soutěže Mladý zahrádkář, kterou pořádá každoročně
Český zahrádkářský svaz pro děti
a mládež. Zástupci prostějovského regionu se na něm rozhodně
neztratili.
Letošního již 30. ročníku se zúčastnila stovka vítězů okresních kol
z celé republiky a také ze Slovenska.
Účastníci poměřovali své znalosti
v určování rostlinného materiálu
a ve znalostech pěstování rostlin.
Soutěžilo se ve třech věkových kate-

PLUMLOV Od pátku do neděle
hostil plumlovský kemp Žralok
třináctý ročník největšího srazu
všech automobilů značek Trabant, Wartburg, Barkas a dalších
vozítek vyrobených v koncernu
IFA. Jeho návštěvníci tak opět
mohli nasát nejen typické výfukové plyny dvoutaktních motorů,
ale i jedinečnou atmosféru akce,
kde čas plyne stejně pomalu jako
na rybách.

goriích: mladší žáci, starší žáci a středoškoláci. „V rámci doprovodného
programu si všichni prohlédli některé pamětihodnosti Prahy, navštívili
botanickou zahradu a užili si plavbu
parníkem po Vltavě,“ napsala do redakce Večerníku Vlasta Ambrožová.
Okres Prostějov vzorně reprezen- původní
toval Petr Daška z prostějovské ZŠ reportáž
Majakovského, který se v silné konk
kurenci umístil na druhém místě pro Večerník
v kategorii mladší žáci. V katego- Martin
rii starších žáků obsadil Dominik ZAORAL
Zajíček ze ZŠ v Brodku u Konice
sedmou a Justýna Hýžďalová ze „To by mě zajímalo, co to znamená,
ZŠ Majakovského devátou příčku. když Polák na dívku zavolá: Vokaž
(mls) cecky!“ otázal se rozdováděného pu-

Foto: Martin Zaoral

blika moderátor slavnostního vyhlašování nejkrásnějších trabantů a nejlepších řidičů z jízdy zdatnosti. Stalo
se tak právě ve chvíli, kdy na stupínku vítězů stály tři nejlepší řidičky a
pod nimi řádili agilní Poláci. Ostatně
právě severní sousedé České republiky posbírali při vyhlašování většinu
cen a následně se přesunuli k pivu
a poslechu svérázného písničkáře
Pepy Nose.
Přestože se zdálo, že loňský rekordní ročník s 222 vozy se hned
tak nepodaří překonat, letos
na tradiční sraz dorazilo ještě
o devět vozů více jak minulý rok.

Pro jejich osádky byla připravena
řada novinek, tři z nich se mohli
například prolétnout nad Prostějovskem v letadle. „Novinkou je i to, že k
nám po dvou letech opět dorazil náš
Trabi Titanik, který vyplul na hladinu Podhradského rybníka. Po renovaci je celý hliníkový, takže nám už
nezrezaví,“ pochvaloval si Jan Karbaš
alias „Karbon“ z pořádajícího Trabant gangu Brno.
Řidičům bakelitových vozidel se
mezi lidmi obvykle dostává sympatií ze všech stran, lidé jim mávají i poskakují při spatření zeleného
trabantu. Najdou se však i nega-

CHCETE VYHRÁT

U
LÍSTEK NA... HODOVOU

tivní reakce. „Při spanilé jízdě na
nás jeden předjíždějící řidič jeepu
troubil a sprostě nám nadával, ať
si táhneme smradit do jiného kraje,“ poznamenal Karbon.
Trabantisté si opět pochvalovali
zázemí v kempu Žralok, přestože
jim v mnohém připomíná období,
kdy trabanty vládly našim silnicím.
„Správce kempu Petr Piňos pro nás
dělá maximum. Navíc se již podařilo
opravit záchody a prý, až přijedeme
příští rok, tak budou nové sprchy.
Takže sem určitě opět dorazíme,
vždyť se máme na co těšit,“ uzavřel
Karbon.

O

ARM

ZAD

U
ZÁBAVU

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás v rámci pokračujícího projektu „20 LET PVV“ připravil ve spolupráci
s TJ SOKOL ČECHOVICE další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát můžete pokoušet štěstěnu u příležitosti
blížící se hodové zábavy v Čechovicích, kde každoročně
hraje skupina KONTAKT! Veselice vypukne příští PÁTEK
21. ČERVENCE 2017 od 18:00 hodin ve venkovním areálu za čechovickou sokolovnou. Hned PŮLTUCET Z VÁS
totiž u toho může být díky Večerníku ZADARMO!
Jestliže odpovíte správně na položenou otázku, může se hned
šestice těšit na výhru VOLNÉ VSTUPENKY pro jednu osobu.
SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

ÈECHOVICÍCH TRVAT?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KONTAKT“.
Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo
582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 14. ČERVENCE,
12:00 hodin. Šťastné výherce zveřejníme už v příštím vydání.
Výherci budou nahlášeni pořadatelům a čeká je volný vstup
na akci.

17062910735

17070710772

JAK DLOUHO BUDE HODOVÁ ZÁBAVA V
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„PØEMKY“

EXKLUZIVNĚ

PØIŠLY O LÍDRA!

Zdeněk VYSLOUŽIL

PŘEMYSLOVICE Nečekaný přestup! Dlouholetá stálice a tahoun přemyslovického Sokola Lukáš Tyl (na snímku) se po dvanácti letech rozhodl opustit
svůj mateřský klub. Jeho novým působištěm bude Horní Štěpánov!

„Rozhodly časové důvody. Sice si pořád věřím i na vyšší soutěž, ale věnuji se extrémním závodům, a tak nemám tolik prostoru na
trénink. Ve Štěpánově se připravuji individuálně,“ vysvětlil důvody Lukáš Tyl.
Přemyslovický fotbal a Lukáš Tyl, to byly více než deset let spojené a neoddělitelné nádoby. Po jarním sestupu z Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se však lídr mužstva rozhodl změnit vzduch. „Zbyl jsem tam z té generace, co ten ´okres´ vykopala už úplně poslední. V posledních letech jsme se pořád jen zachraňovali, což nešlo donekonečna. Ať si to mladí zkusí vyhrát sami,“ dodal Lukáš Tyl.
Ještě před ním opustil přemyslovickou sestavu Martin Kořenek a po sestupu skončil také trenér Jaroslav Liška.

6WĆHGRHYURSVN¿OLJDP¿MHGHQ¿FWØêDVWQËNĎ

Al Bustan ze Srdéčka

Dalším
nováčkem
zvítězil ve švédské
maďarská Nyíregyháza,

Velké národní ceně základní část s deseti zápasy pro každého
HVOZD Další úspěchy sbírají koně ze stáje na Srdéčku nedaleko Hvozdu. Nedávno vyrazili na sever do Švédska, odkud si Al Bustan přivezl titul
šampióna Velké národní ceny. Kromě toho se do Velké pardubické kvalifikoval i další svěřenec trenéra Stanislava Popelky.
Koně ze Srdéčka se nejprestižnějšího závodu ve Švédsku účastní pravidelně.
Dlouho jim však vítězství unikalo. „Tři roky po sobě jsme vždy brali druhé
místo. Teprve letos jsme to dokázali prolomit,“ usmíval se trenér Stanislav
Popelka, kterého nepochybně potěšil i fakt, že jeho další svěřenec Marcus
Aurelius doběhl ve stejném dostihu na třetím místě.
Není to jediný úspěch stáje známé zejména díky úspěchům koně Nikase.
Dvanáctiletý valach Universe of Gracie si doběhl pro páté místo ve
II. kvalifikaci na 127. Velkou pardubickou, čímž se dostal na vrchol jezdecké sezóny. Trenér Popelka jej nyní na Srdéčku připravuje spolu s klisnou
Modenou, která rovněž má na to, aby ve Velké nastoupila. „Modena bohužel v poslední kvalifikaci na jedné z překážek shodila jezdce. Závod nakonec
ve velmi dobrém tempu absolvovala s ostatními koňmi i bez jezdce. Nyní
ji tedy budeme připravovat na třetí kvalifikaci,“ dodal Stanislav Popelka, který žádného dalšího adepta do nejnáročnějšího kontinentálního dostihu ve
své stáji v tuto chvíli nevidí.
(mls)

PROSTĚJOV Jak známo, volejbalistky VK AGEL Prostějov budou
v nové sezóně 2017/2018 hrát kromě českých soutěží a evropských
pohárů také Středoevropskou ligu
žen. Před šesti lety absolvovaly
jeden její ročník, který ovládly,
a teď se vrací. Momentálně už znají
všechny soupeře, na které narazí.

Marek SONNEVEND
MEVZA League bude mít ve svém
příštím ročníku celkem jedenáctičlenné startovní pole. Tvoří jej devět
stejných týmů jako loni, což jsou
Linamar Békéscsaba (Maďarsko),
Branik Maribor (Slovinsko), UP

Olomouc (Česko), Calcit Lublaň
(Slovinsko), Vasas Budapešť (Maďarsko), Slávia EU Bratislava (Slovensko), Mladost Záhřeb (Chorvatsko), 1.BVK Bratislava (Slovensko)
a Sokol Vídeň (Rakousko). A navíc
přibyli dva nováčci, vedle zmíněných Agelek ještě Fatum Nyíregyháza (Maďarsko).
„Ano, těchto jedenáct účastníků
je definitivně daných. A protože
v platnosti zůstává hrací systém
v podobě jednorázových turnajů
na různých místech, odehraje každé z družstev během základní části
celkem deset utkání, to znamená
jedno proti všem soupeřům. Nejlepší čtyři v konečném pořadí po
dlouhodobé fázi pak postoupí do
závěrečného Final Four, které přijde na řadu před polovinou března.
Pořadatel a tím i dějiště ještě nebylo určeno,“ prozradil Peter Goga,
sportovní manažer vékáčka.
Středoevropská liga 2017/2018
odstartuje pro ženskou kategorii
na sklonku října a základní část

potrvá do závěru ledna. „Termínový kalendář je však zatím předběžný
a ještě se určitě bude dost měnit.
Třeba nám podle prvního vydaného rozpisu koliduje hned několik
střetnutí MEVZA League s duely
české extraligy, případně i národního poháru. Nyní tak nastane doba
postupného dolaďování, aby se během léta podařilo dát dohromady
definitivně platný zápasový plán,“
upřesnil Goga.
Prostějovské ženy každopádně změří
síly se třemi maďarskými protivníky,
se dvěma slovinskými i slovenskými
mančafty, s jedním chorvatským i rakouským zástupcem a navrch s největším tuzemským sokem. Do okruhu hlavních favoritů by přitom
měli patřit kromě VK AGEL pravděpodobně Maribor, Békéscsaba,
Lublaň, Olomouc a Budapešť.
„Určitě platí, že nás ve Středoevropské lize čeká zajímavá i kvalitní mezinárodní konfrontace a hodláme v ní
zabojovat o co nejvyšší umístění,“
potvrdil Goga.
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ROČNÍ PŘEDPLATNÉ SE SLEVOU A
BONUSEM 35% POUZE TEĎ A TADY!



To, o čem jsem zde dva týdny zpět už s předstihem psal, se nakonec naplnilo. Tenistky TK AGROFERT Prostějov Karolína Plíšková a Petra
Kvitová se opravdu staly největšími favoritkami
Wimbledonu 2017, krásně se rýsoval jejich vzájemný souboj v potenciálním finále.
Leč tahle odvážná, přitom i docela reálná myšlenková konstrukce se zřítila dříve, než byly v Londýně vybudovány její pevnější výsledkové základy. Obě naše plejerky ještě s přehledem zvládly
úvodní kolo, aby hned v tom druhém nečekaně
vypadly. A z obrovského očekávání tuzemské veřejnosti zbylo jen těžko kousatelné zklamání.
Znovu se názorně potvrdilo, že až na čestné výjimky českým sportovcům absolutně nesedí role
favorita. Jakmile se v ní ocitnou, zpravidla selhávají. Zatímco Petřino rychlé vyřazení se ale v jejím zdravotním stavu dá naprosto pochopit, Karolína se z nejslavnějšího grandslamu pakovala až
bolestně zbytečně. Neškodilo by hodit do placu
víc emocí, pořádně zabojovat.
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výrazně nižší cena než na stánku každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin
možnost vyhrát v soutěži předplatitelů hodnotné ceny
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Nelekejte se, to velké B v titulku není překlep
ani chyba, použil jsem jej záměrně. A abych to
vysvětlil, musím začít trochu zeširoka. Během
posledních týdnů jsem dělal reportáže z několika sportovních akcí, které měly společné jedno:
jejich význam nebyl nijak bombastický, šlo spíše
o komornější záležitosti s regionálním dosahem.
Tím pádem je nabíledni, že jejich pořadatelé se
na takto menších podnicích logicky nemohli finančně nijak napakovat a ekonomický efekt byl
pravděpodobně malý, jestli vůbec nějaký. Přesto
se však tihle organizátoři nadšeně pouští do práce,
navíc často opakovaně, neboť ve většině případů
se jednalo o několikátý ročník.
A bez ohledu na fakt, že nejsou žádní profíci,
nýbrž zmínění nadšenci, zhusta svůj pořadatelský part zvládají na hodně vysoké úrovni. Za což
chci před těmito Blázny v nejlepším slova smyslu
smeknout až na zem a vzdát jim hluboký obdiv,
velký hold. Za vše, co ve jménu sportu dělají pro
ostatní, aniž by je motivovala honba za penězi.

 " %'

Dost vysoké vlny v jindy poměrně klidném rybníčku českého fotbalu vzedmulo letní přestupové dění
na hráčském trhu. Myslím samozřejmě angažování
několika zvučných hvězd ze zahraničí dvěma nejtradičnějšími i momentálně nejmovitějšími kluby
republiky, když se počínání pražských Sparty a Slavie
změnilo v celkem vzrušující přetahovanou. O to, kdo
vytáhne z rukávu větší eso.
Raději pominu názorové střety v okamžitě rozbujelých diskusích fanoušků na téma, zda se vůbec jedná
o takové stars, jak referují média a zdůrazňují oba
konkurenční kluby. V každém případě totiž tenhle
souboj v zákulisí notně rozhýbal dění v takzvané
okurkové sezóně, šlo o příjemné osvěžení zvedající
adrenalin. A start první ligy ČR je rázem očekáván
podstatně nedočkavěji než za normálních okolností.
Pokud se z (mezi)národní scény vrátíme na tu okresní, mají i přestupy v nejnižších soutěžích své nepopiratelné kouzlo. Kam odešel Pepa, odkud se vrátil
Franta, kde má hostovačku Honza... Jen takovým
vesnickým přesunům chybí cizinecké grády.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Pořád jsou nejlepší! Mladí nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov zazářili na
Mistrovství republiky dorostenců
2017 v Rychnovku, kde v sestavě Jakub Ftačnik, Jan Matkulčík a Marián
Příhoda vyhráli soutěž dvojic i trojic.
A získali hned dva tituly!
DEBAKL:
Hlubokým zklamáním skončila pro
český, potažmo prostějovský tenis
ženská dvouhra na grandslamovém
Wimbledonu 2017. Velké favoritky
na finále Karolína Plíšková i Petra Kvitová totiž vypadly nečekaně
brzy, už ve druhém kole. A přidaly se
k nim i další hráčky TK Agrofert Lucie Šafářová s Barborou Strýcovou...
$ 4
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První dva zápasy před startem
nového ročníku MSFL odehráli
uplynulou sobotu fotbalisté 1.SK
Prostějov. A eskáčko v nich dvakrát
prohrálo, když obdrželo shodně po
dvou brankách, přičemž za soupeře byly ryze druholigové týmy...
5 4
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  NAŠTVANÁ...“
Prostějovský rodák a bývalý
hokejista LHK Jestřábi
Václav Meidl komentuje
aktuální situaci
  "4

SOUROZENCI
PONÍŽILOVI

Prostějovští gymnasté ovládli juniorskou kategorii na Mistrovství
České republiky.
Člen TělovýchovFoto: Facebook
né jednoty Daniel
Ponížil získal čtyři zlata a jedno stříbro, jeho sestra Dominika pak přidala tři tituly a dvě druhá místa. Bravo!

22

sport

letos slavíme jubileum...

Pondělí 10. července 2017
www.vecernikpv.cz
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OSTRAVA, PROSTĚJOV O druhém červnovém víkendu proběhlo
v Ostravě Mistrovství republiky ve
sportovní gymnastice v mistrovské třídě. Na programu byly soutěže starších věkových kategorií
od kadetské po dospělou, a to ve
čtyřboji pro ženské složky a v šestiboji pro mužské složky s nedělními
finálovými závody na jednotlivých
nářadích, kam postoupila vždy šestice nejlepších v dané disciplíně.
Ve Sportovní hale Ostravar samozřejmě nemohli chybět členové
oddílu sportovní gymnastiky TJ
Prostějov a z tohoto vrcholného
setkání národní elity se vraceli
s vynikajícími výsledky. Celkem
získali čtrnáct medailí včetně osmi
mistrovských titulů!

Marek SONNEVEND
Kadetky ale tak vysoko nedosáhly,
když Zuzana Mazalová skončila šestnáctá, Darina Dvorská jednadvacátá
a Aneta Škubalová z Vysokého Mýta
trénující v Prostějově dvanáctá. Do top
desítky se vešel kadet Filip Petrásek obsazením osmé příčky.
V juniorské kategorii, tam už to byla
paráda. Mezi děvčaty kralovala s velkým náskokem 1,85 bodu Dominika
Ponížilová, která prokázala svou vysokou výkonnost i přes pád na kladině.
Navzdory tomuto dílčímu zaváhání
brala zasloužené zlato a daleko za sebou nechala druhou Brabcovou z TJ
Bohemians Praha i třetí Hálovou z TJ
Sokol Kampa Praha.
Mezi juniory obhájil loňský triumf Daniel Ponížil, a to s ještě větší převahou
než jeho sestra (o 2,1 bodu), byť také

jednou upadl při akrobacii. Přesto na
něho neměli stříbrný Šácha ze Sokola
Brno ani bronzový Švehlík ze Sokola
Praha Vršovice, přičemž krásnou čtvrtou pozici vybojoval další prostějovský
gymnasta Jindřich Šafran pod vedením trenéra Karla Hemerky.
Klání žen absolvovala z TJ PV v kompletním rozsahu pouze Magdaléna
Holcová, jež obsadila šestý post. Eva
Mičková kvůli zranění soutěžila jen
na kladině, kde uzavírala první desítku
pořadí.
Po první části programu pokračoval
šampionát na druhý den povinnými sestavami kadetek, které přinesly
bronz za výborné třetí místo Darině
Dvorské a hned za ní čtvrtá byla Zuzana Mazalová. Ostatní kategorie pak
prošly finálovými závody na jednotlivých nářadích.
Zastoupení ve finále měl Prostějov ve
všech kategoriích, ale cenné kovy cinkaly pouze v juniorech a juniorkách.
Dominika Ponížilová se stala dvakrát
mistryní republiky (přeskok, akrobacie) a přidala dvě stříbra (kladina,
bradla). Daniel Ponížil postoupil do
šesti finále, ale z důvodu ještě nedoléčeného zranění se rozhodl dvě vynechat (hrazdu a koně). Přesto dosáhl na
tři zlata (kruhy, bradla, přeskok) a jednu druhou pozici (akrobacie). Navíc
Jindřich Šafran završil skvělou bilanci
jedním titulem (kůň) a dvěma bronzy
(kruhy, bradla).
Dominika a Daniel Ponížilovi
budou na konci července reprezentovat Českou republiku na
Evropském olympijském festivalu mládeže v maďarském Györu.
Úžasné výsledky z MČR jsou úspě-
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chem nejen jejich, ale rovněž trenérů
Veroniky Lukášové a Miloslava Musila. „Oba gymnastické talenty zároveň
studují na Reálném gymnáziu města
Prostějova, proto poděkování patří
i řediteli této školy Rostislavu Halašovi a všem učitelům, kteří jim vycházejí
vstříc při skloubení studia s náročnou
sportovní přípravou,“ poznamenal
Musil.
Týden po starších kategoriích
absolvovali svůj šampionát také
nejmladší věkové kategorie společně s výkonnostními kategoriemi B,
o čemž se dočtete v příštím vydání.

VÝSLEDKY MÈR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE 2017
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Čechovické zápasníky

Mladí borci Sokola I Prostějov ovládli národní
dekoroval šampionát dorostenců ve dvojicích i trojicích
olympijský vítěz ➢ Ze strany 17
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RATIBOŘ, PROSTĚJOV Třetí červnovou sobotu se v polské Ratiboři
uskutečnil mezinárodní turnaj v zápase řecko-římském Memoriál Grzegora Pieronkiewicza. V konkurenci téměř dvou stovek zápasníků z Polska, Srbska a České republiky se představilo i šest zástupců čechovického
oddílu, kteří vybojovali plných pět medailí - dvě zlaté, jednu stříbrnou
a dvě bronzové. Odměny předával těm nejlepším olympijský vítěz z Atlanty 1996 Ryszard Wolny.
O první zlatou se v kategorii přípravek do 35 kilogramů postaral Jakub Vrba.
Druhý nejcennější kov vybojoval v mladších žacích do 66 kilogramů Matěj
Vrba. V žácích do 73 kilogramů dosáhl čechovický TJ Sokol hned na dvojnásobné zastoupení na stupních vítězů, druhé místo obsadil David Pospíšil
a třetí Robin Buriánek.
Bronzovou medaili vybojoval také Šimon Polena v mladších žácích do 38 kilogramů a na stupně vítězů nevystoupal pouze Adam Lajčík. Mezi mladšími
žáky do 35 kilogramů neprošel až ke stupňům vítězů a jeho cesta skončila už
dříve ve vyřazovacích bojích.
(jim)

RYCHNOVEK, PROSTĚJOV Nohejbaloví dorostenci se parádně
předvedli na svátečním domácím
šampionátu, odkud si přivezli ze
dvojic i trojic zlaté medaile! Jak celé
mistrovství České republiky probíhalo, to Večerníku podrobně pospal
úspěšný kouč Richard Beneš.
„Do Rychnovku jsme jeli v nejsilnějším složení Jakub Ftačnik, Jan
Matkulčík a Marián Příhoda s cílem
pokusit se o zisk medaile a potažmo
i mistrovského titulu v některé disciplíně. Každopádně jsme byli jedním
z dalších přibližně šesti horkých favoritů obou mistrovství. Právě zde
mohli kluci zužitkovat zkušenosti získané v zápasech první ligy mužů, kde
patří k základním kamenům našeho
celku,“ vrátil se k předstartovním ambicím lodivod prostějovského nohejbalového oddílu.
Jako první se ve středu 5. července
odehrál šampionát ve dvojicích. Přihlášeno bylo šestadvacet nejlepších
dorosteneckých párů ČR, které se
z kvalifikací dostaly až na závěrečný
turnaj. Jeho úvodní část proběhla
v osmi základních skupinách, z nichž vítězové postupovali přímo do
osmifinále a dua na druhých i třetích
místech hrála baráž o průnik mezi
elitní šestnáctku. Prostějovští chlapci
vyhráli bez zaváhání nad Chabařovicemi a Holicemi C shodně 2:0, čímž
si zajistili hladký postup. Dále už se pokračovalo vyřazovacím systémem až
do určení konečného pořadí. V osmifinále vyslanci Sokola I doslova rozstříleli Spartak Čelákovice dvakrát 10:4,

a vybojovali si tak čtvrtfinále soutěže.
Tam už čekal kvalitní tým Modřic, ale
i v tomto případě si družstvo Prostějova svůj posun do top čtyřky po setech
10:7 a 10:6 bezpečně pohlídalo.
V semifinále dvojic se následně odehrálo velké drama v líté bitvě s Českým
Brodem, když za stavu 1:1 na sety vedli Hanáci v rozhodující zkrácené hře
již 9:7, ale soupeř byl proti snadnému
konci a srovnal na 9:9. „Závěrečný míč
patřil ovšem nám a mohli jsme tudíž
slavit postup do finále přeboru,“ usmíval se Richard Beneš.
V něm byl soupeřem Sokola I výběr Climaxu Vsetín a titulové střetnutí nabídlo zaplněnému publiku
od obou párů vynikající nohejbal.
Za stavu 1:1 na sety opět rozhodovala o vítězi zkrácená hra a zde
ukazatel skóre znovu informoval
o soudném stavu 9:9. Poslední
smeč Ftačnika se šťastným prasátkem nakonec rozhodla o prostějovském zlatu!
O den později ve čtvrtek 6. července
byl na pořadu dorostenecký šampionát trojic. Osmnáctka kvalifikovaných byla rozdělena do čtyř základních skupin, z nichž první dva týmy
postupovaly přímo do čtvrtfinále
soutěže. Trojka Prostějova měla hned
v úvodním utkání proti Modřicím
velké problémy s výborně hrajícím
smečařem Hanusem a vyhrála až díky
zvládnuté třetí sadě. Další zápasy proti
celkům Holic „B“, Českých Budějovic
„C“ i Zbečníku „B“ již byly plně pod
kontrolou výborně pracující mašiny
kormidelníka Beneše a vyústěním se
stalo jak prvenství v grupě, tak suverénní průnik mezi elitní okteto. „Ve
čtvrtfinále jsme prakticky rozstříleli
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KONEÈNÉ POØADÍ MÈR V NOHEJBALU DOROSTU 2017

Dvojice: 1. TJ Sokol I Prostějov, 2. NK Climax Vsetín, 3. Dynamo České Budějovice, 4. Český Brod.
Trojice: 1. TJ Sokol I Prostějov, 2. Český Brod, 3. Dynamo České Budějovice, 4.
NK Climax Vsetín.
domácí Zbečník A 10:2, 10:7. Poté
v semifinále však čekalo dosud výborně hrající Dynamo České Budějovice
B a naši kluci potřebovali k dalšímu
postupu po úvodním ztraceném setu
získat další dva, které vydřeli 10:6
a 10:8,“ popsal cestu do závěrečného
duelu kouč TJ Sokol I Beneš.
Finále republikového přeboru
nabídlo divákům opět vynikající
nohejbal od obou trojic Prostějova
i Českého Brodu. „Jak úvodní, tak
druhou sadu vyrovnané bitvy vždy
rozhodovala až dramatická koncovka, v níž naši chlapci pokaždé osvědčili pevnější nervy. A tím pádem jsme
mohli slavit další mistrovský titul i zlatý double, což se v dávnější klubové
minulosti už podařilo dřívější generaci hráčů,“ shrnul vývoj druhého zlatého zápasu lodivod prostějovských
nohejbalistů.

Z báječného vystoupení svých oveček v Rychnovku byl doslova nadšený. „K těmto skvělým výsledkům
mých svěřenců nenacházím další slova chvály. Jsem opravdu velmi šťastný,
že kluci potvrdili před početným publikem, trenéry juniorské reprezentace i vedením Českého nohejbalového
svazu, že jsou letos právem nejlepším
dorosteneckým celkem naší republiky. Ne vždy během této sezóny jsem
byl s výkony chlapců či s jejich nasazením a soustředěností spokojen, ale
na tomhle mistrovství mě přesvědčili,
že mohou vyrůst ve vynikající hráče
i pro nejvyšší mužské soutěže. Tyto
dvě zlaté medaile řadím ve své trenérské kariéře mezi kovy nejvyšší možné hodnoty, jde o vynikající úspěch.
A na své svěřence jsem skutečně
hrdý,“ nešetřil slovy chvály dojatý Richard Beneš.
(son)

letos slavíme jubileum...

Pondělí 10. července 2017
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Fotbalisté 1. SK Prostějov zahájili přípravu na novou sezónu
EXKLUZIVNÍ zpravodajství a foto pro Večerník: Tomáš KALÁB
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NA TURNAJI V POČÁTKÁCH SE PŘEDVEDLY POSILY
POČÁTKY První dvojutkání přípravy na soutěžní ročník
2017/2018 mají za sebou hráči 1.SK Prostějov s novým trenérem
Oldřichem Machalou. Ten také měl možnost sledovat potenciální posily kádru poprvé v reálném utkání, přičemž oba obránce
z Přerova viděl vlastně po jejich příletu z Turecka, kde reprezentovali Olomoucký kraj, vůbec poprvé. Na turnaj naopak neodjeli
zdravotně indisponovaní hráči ani kapitán Karel Kroupa.
Doma tak v sobotu zůstal navrátilec
Tomáš Machálek, stejně jako Jan Šteigl a Martin Hirsch, který má čerstvě
potíže s kotníkem. „Kroupu nepotřebujeme zkoušet, vzhledem k rekonvalescenci zasáhne do přípravy
až později. U ostatních mě to mrzí,“
konstatoval trenér Oldřich Machala.
Ten měl tedy na Vysočině k dispozici devatenáctičlenný kádr
a v něm víc než třetinu nováčků.
V brance dostal hodně prostoru
Srb Stefanović, který předvedl několik povedených zákroků, zatím
vcelku logicky příliš nefungovala
souhra s obránci. Na jeden poločas
se postavil do branky Neoral, který
vytáhl parádní zákrok a působil vcelku jistým dojmem.

Nejvíce potenciálních posil se
představilo v obraně. Na levém
kraji Zimčík a na stoperu Bubeník,
oba z Přerova, z Kozlovic dorazil na
pravý kraj obrany Radim Michálek.
Bubeník se v druhém poločase s Vlašimí dostal i do slibné šance, nastřelil
dokonce břevno. Na kraji zálohy se
objevil někdejší talent Sigmy Štefan
Danis. V útoku pak dostala dostatek
příležitostí dvojice Hapal a Petrović.
Prvně jmenovaný vstřelil jednu ze
dvou branek Prostějova na turnaji
a prokázal své ofenzivní schopnosti.
Petrović si na hrotu odpracoval svoje,
ale do vyložené šance se nedostal.
Ve velmi dobrém světle se ukázal
Pančochář, který navázal na své výkony ze závěru druhé ligy. Prokázal

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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také dobrou kopací techniku při
druhém gólu Hanáků. V záloze se
neztratili Fládr s Langerem, na kraji obrany, tedy ne úplně obvyklém
postu, se snažil ofenzivu ve dvou poločasech podporovat Sečkář.
Krátké poločasy a střídání kádru
umožnily hráčům koncentrovat nasazení, což plnili všichni beze zbytku,

a Znojmu i Vlašimi byli rovnocenným soupeřem. Shrnutí ve smyslu,
že herně nepropadli, ale chyběla
větší produktivita, sice nápadně připomíná povzdechy nad některými
zápasy minulé sezóny, ale nezbývá
než věřit, že proměňování šancí přijde ruku v ruce s růstem sebevědomí
staronového kádru.

David Píchal už
nastoupil za Zlín!

PROSTĚJOV Jak už Večerník jako první informoval, prostějovský odchovanec David Píchal absolvuje letní přípravu s prvoligovým Zlínem.
V jeho dresu poprvé nastoupil v uplynulém týdnu ve vítězném přátelském utkání proti Zemplínu Michalovce, kdy odehrál pětadvacet minut druhé půle.
Přestože „ševci“ nasázeli soupeři z východního Slovenska pověstného „búra“,
Píchal se přes veškerou snahu do střelecké listiny nezapsal. „Mrzí mě promarněné šance, moc jsem chtěl dát gól,“ vzkázal ze soustředění v Polsku Píchal. „Jsem moc šťastný, byla to moje první zkušenost s prvoligovým týmem.
Měl jsem asi osmkrát balón, takže jsem si každého doteku vážil,“ odkryl exkluzivně pro Večerník stále doznívající emoce. A šance se mu opravdu rýsovaly. „Naskytla se možnost jít sám na branku, ale nezpracoval jsem přihrávku,
ve druhém případě jsem podskočil centrovaný balón,“ popsal v SMS zprávě
nadějné situace.
Do sobotního utkání s anglickým Fulhamem sice nezasáhl, ale jinak absolvuje v Polsku plnou tréninkovou zátěž. „Máme dvoufázový trénink, takže jsem
sice unavený, ale v pohodě,“ vzkazuje domů na Hanou. Je pravděpodobné, že
uprostřed tohoto týdne nastoupí při cestě ze soustředění proti druholigovému polskému celku GKS Katowice.

Znojmo rozhodlo o postupu

Vlašim
rozhodla
do finále až v závěru
v první půli

POČÁTKY Moravské „semifinále“
turnaje přineslo ofenzivní fotbal
a tři branky. Na úvodní trefu Znojma ještě dokázalo eskáčko po přestávce odpovědět, osm minut před
koncem ale favorit opět převážil
skóre na svou stranu.
V černých dresech soupeře se představili také dva hráči, známí z prostějovského
stadionu v uplynulé sezóně. Zatímco
David Štrombach na Hané vydržel
pouze na podzim, Jan Hladík oblékal
dres eskáčka ještě v závěru jarní části.
Právě Hladík spolu s Teplým táhli
ofenzivu Jihomoravanů, kteří převahu
v úvodu vyjádřili sérií čtyř rohových
kopů. První vážnější střelu z prostějov-

ské strany vyslal mimo branku Schuster, Hapalovi zlikvidoval nájezd zprava
gólman. Naopak Stefanović musel
vytáhnout zákrok proti Urbančokovi,
který utekl obráncům. Skóre otevřel
přesnou střelou k tyči Teplý - 0:1.
Po krátké pauze a prostřídání kádru
se do dobré šance dostával Langer
s Machálkem, soupeřova obrana
si ale poradila, stejně jako brankář
s Pančochářovou střelou. Po výkopu
Stefanoviće prodloužil Petrović na
Hapala, který proklouzl kolem špatně vyběhnuvšího gólmana a srovnal
skóre - 1:1.
Stefanović musel ještě likvidovat střelu Teplého i dobře mířený přímý kop,

SEMIFINÁLE
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na Urbančokovu umístěnou střelu
zblízka po rychlém kontru ale nedosáhl - 1:2. V závěru ještě posílal střílený centr do vápna Zimčík, Hapala
s Petrovićem si ale obrana Znojma
pohlídala.
(tok)

POČÁTKY Jelikož v českém „semifinále“ prohrála Vlašim s Táborskem až na prodlouženou
sérii pokutových kopů, byl právě středočeský celek soupeřem
eskáčka v souboji o třetí místo.
Vše podstatné se událo už v prvním poločase, byť v tom druhém
měl Prostějov šance na srovnání
stavu a vynucení si penaltového
rozstřelu.
Právě v prvním poločase souboje
o umístění dostal mezi tyčemi příle-

žitost Neoral a vytáhl se při likvidaci
soupeřovy hlavičky po centrovaném
míči. Danis ani Hapal se proti vlašimské obraně neprosadili. Po čtvrt hodině se po centru zprava objevil před
Neoralem sám Jíra a otevřel skóre.
Vzápětí Fládrovu výživnou střelu
vyrazil vlašimský gólman. Na druhé
straně ale Vyhnal svůj pokus skryl
mezi obránce a míč skončil přesně
u pravé tyče. Ještě do poločasu ale
přesnou střelou do horního rohu snížil ze střední vzdálenosti Pančochář.

O 3. MÍSTO
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Srovnání měl na kopačce Hapal, jeho
teč ale mířila do dobře postaveného
brankáře.
V polovině druhého poločasu se
dobře uvolnil Langer, s jeho střelou si
ovšem brankář poradil. Největší příležitost na vyrovnání měl Bubeník, který
se po rohu dostal v šestnáctce k odraženému míči a zblízka napálil pouze
břevno. Na druhé straně zlikvidoval
brejkovou situaci soupeře Stefanović
a centry eskáčka do šestnáctky v závěru už adresáta nenašly.
(tok)
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POČÁTKY Prakticky jistou posilou pro novou sezónu je další syn slavného otce. Po Karlu
Kroupovi se v Prostějově zabydluje také Lukáš Hapal, potomek
bývalého záložníka a jedenatřicetinásobného reprezentanta
Pavla Hapala, současného kouče
slovenské jednadvacítky.
rr Do prvního zápasu jste nastoupil s kapitánskou páskou
a rovnou se zapsal i do listiny
střelců. Jak jste se cítil v novém
dresu?
„Bylo to hodně náročné. Počasí
bylo nepříjemné a oba soupeři
kvalitní. Bohužel jsme nevyhráli,
byť šancí jsme měli dost. Zápasů
nás čeká ještě hodně, důležité je
dobře se připravit na nadcházející
sezónu.“
rr Příležitostí jste měl dost sám,
i ten jeden gól asi v kabině nezůstane bez odezvy...
„Taková klasika, bude nějaké zápisné do šatny... (úsměv) Neproměněné šance samozřejmě mrzí, ale snad
to přijde v sezóně v pravou chvíli.“
rr Máte za sebou v Prostějově
první týden. Jaké máte dojmy
z nového působiště?

„V kabině se cítím dobře, vypadá
to, že se tady schází dobrá parta.
Podmínky a zázemí jsou v Prostějově na vysoké úrovni. Z mé strany
tedy určitě spokojenost. Doufám,
že mi to vyjde a že tady odehraji
nadcházející sezónu.“
rr Po předchozím působišti
v Mohelnici se jedná o stejnou
soutěž, považujete to za posun
vpřed?
„Zcela určitě. Šel jsem na Hanou s tím, že chci hrát v čele
třetiligové tabulky. Podle
dosavadních indicií to vypadá,
že tady budou dostatečně kvalitní kádr a ambice na to, abychom
o čelo Moravskoslezské ligy hráli.“
rr Právě s vaším bývalým působištěm svedl váš nový klub pohárový los. Jak vidíte vzájemné
šance?
„Určitě se budou hodit nějaké poznatky do kabiny. (úsměv) Doufám, že v prvním kole uspějeme
a byl bych moc rád, aby k nám
dorazil nějaký atraktivní, nejlépe prvoligový soupeř. Mohelnice teď také hodně obměňuje kádr, pro nás to bude
důležitá zkouška před sezónou,

abychom věděli, jak na
tom doopravdy jsme.“
rr V útoku budete
asi spolupracovat s Kar-

lem Kroupou, s nímž
jste dnes nehrál. Jak
vidíte své začlenění do
ofenzivy?
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„Hrál jsem už na hrotu, z kraje zálohy, z podhrotu, takže si myslím, POČÁTKY Jméno dějiště turže jsem hodně flexibilní a dokáži naje zároveň korespondovalo se
se přizpůsobit různému ro- stavem, v němž se nachází nový
trenér 1.SK Prostějov Oldřich
Machala. Kromě hodnocení právě proběhlého
turnaje Večerník zajímaly první dojmy
z nového působiště
a poznatky ohledně
zestavení a spoluhráčům tak, aby kádru, který má
spolupráce fungovala. Záleží na k dispozici.
pokynech trenéra. S Karlem jsem rr Jak hodnotíte
se potkal na tréninku a zatím první zápasy, v nichž
jste mohl vidět své
v pohodě.“
rr Nelze se nezeptat, jak jste svěřence v herním zatížení?
sledoval nedávné mistrov- „Po ostrém startu přípravy jsem
ství jedenadvacítek, na spokojený. Prohráli jsme sice oba záněmž vedl váš otec slo- pasy, ale herně jsme nepropadli. Oba
soupeři byli kvalitní jak Znojmo, tak
venskou reprezentaci?
„Byli jsme přímo v dě- Vlašim, která patřila ve druhé lize
jišti šampionátu s pří- k nejlepším. Právě s ní si myslím, že
telkyní a samozřejmě jsme byli i lepším celkem a ve druhém
jsem taťkovi fandil. Bo- poločase jsme měli více šanci než
hužel to nedopadlo podle soupeř. S přístupem, nasazením jsem
jeho představ, ale tým hrál spokojen, střelecká efektivita zatím
opravdu dobře. V tomto cyk- vázne. Pokud bychom proměnili
lu se nehrálo o olympiádu, šance, výsledky mohly být lepší.“
příště to určitě dopadne lépe.“ rr Jaké jsou vaše první dojmy
z nového působiště?
(úsměv)

„Jen ty nejlepší, Prostějov má perfektní zázemí a kvalitní tréninkové
plochy. Pro fotbal jsou z mého
pohledu vytvořeny velmi
dobré podmínky.“
rr Po dvou zkrácených
zápasech je to
ještě brzy,
ale
máte
už obrázek
o
nových
posilách?
„Obecně lze zatím říci, že jsem
spokojen s přístupem,
s jakým jsme tyto dva zápasy
odehráli. Je nás momentálně
čtyřiadvacet, takže očekávám,
že čtyři až pět hráčů půjde před
startem sezóny pryč. O jednotlivé
posty bude ještě boj.“
rr Kdy se rozhodne o zúžení kádru?
„Musíme mít jasno před pohárovým utkáním, takže zápasy
příštího týdne rozhodnou. Po sobotním zápase ve Frýdku-Místku
rozhodneme, kdo zůstane a kdo
kádr opustí.“

letos slavíme jubileum...
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PROSTĚJOVSKO V polovině června 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 třetím dílu seriálu FOTBALU EXTRA se zaměříme
právě na účinkování mládežnických výběrů 1.SK Prostějov.
Co se týká konečných umístění, mohou být v eskáčku spokojeni, jeho výběry se umístily ve svých tabulkách v horních polovině. V dnešním vydání Večerníku se tak dočtete souhrnné
hodnocení mládežníků největšíjo regionálního oddílu.
Následující číslo bude patřit Krajskému přeboru mužů a ještě
v červenci se ohlédneme za nižšími soutěžemi Olomouckého
KFS a stihneme také Okresní přebor PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. V srpnu pak dojde na nejnižší soutěže OFS Prostějov
a nezapomeneme ani na ženy! Nový ročník 2017-2018 by pak
měla v tomto období odstartovat speciální příloha.

U19

Ostře sledovanou mládežnickou kategorií bývá tradičně U19, vždyť starší
dorostenci bezprostředně posilují elitní tým mužů. Právě tyto hráče v dvouletých cyklech dotváří trenér Radim
Weisser. V uplynulé sezóně sice postupně přišel o největší eso, Davida
Píchala, který pravidelně nastupoval
v druhé lize, stejně se ale sešel velmi
silný ročník s množstvím výrazných
individualit. Základní osu týmu tvořili
bezpochyby brankář Šarman, stoper
Moštěk, krajní obránce Škrabal, záložník a kapitán týmu Zapletal, rovněž se
zkušenostmi z profi fotbalu, rychlonohý krajní half Jašíček a střelecky disponovaný útočník Marčík.
S takovým týmem není divu, že se
prostějovský fotbal držel v popředí nejvyšší moravské dorostenecké
soutěže a v závěru dokonce pomýšlel na pomyslnou třešničku na dortu
v podobě postupu do baráže o celostátní juniorskou ligu. Za vedoucím
Frýdkem-Místkem totiž Weisserovi
svěřenci několik kol před koncem útočili na konečné druhé místo. Shodou
okolností jim byl největším konkuren-

Starší dorost:
kousek od baráže

Poctivá a koncepční práce s mládeží v 1.SK Prostějov přinesla další
konkrétní ovoce. Na podzim sedmnáctiletý mládežnický reprezentant
David Píchal si mohl v tomto přestupním období vybírat z nabídky
několika prvoligových klubů, aby
nakonec odešel na testování do nedalekého Zlína. I další mládežnické
kategorie generují talentované hráče, byť třeba ne tolik výrazné. Jak
hodnotí příslušní činitelé v nejúspěšnějším prostějovském fotbalovém klubu uplynulou sezónu?

Mladší dorostenci do sedmnácti let se
na podzim tradičně snažili o umístění
v závěru první poloviny rozsáhlého
startovního pole, aby sobě a svým
vrstevníkům z kategorie „šestnáctiletých“ zajistili na jaře kvalitnější soupeře, závěr podzimní části ale nevyšel
i vzhledem k absenci některých opor.
Třinácté místo znamenalo tradiční
účast v druhé skupině. Tam se ale na
jaře vůbec neztratili - deset výher a pět
porážek stačilo na třetí místo za Zlínem a Líšní.
Tradičně úspěšnějším „šestnáctkám“
opět nebylo vzhledem k regulím soutěže nic platné ani skvělé páté místo
po podzimní části, když na vedoucí
Baník Ostrava ztráceli pouhých šest
bodů. Dvě třetiny vyhraných utkání

Mladší dorost:
jaro ve slabší skupině

tem Třinec, s nímž je los svedl vůbec
v posledním utkání. K velkému úspěchu stačilo na horké třinecké půdě
relativně málo - nejlépe neprohrát
nebo odejít poraženi pouze o jedinou
branku.
Téměř pohárovou hru nervů však
Hanáci v poslední půlhodině utkání
nezvládli. Do té doby drželi příznivou bezbrankovou remízu a dokonce
mohli jít i ve třech případech do vedení, ale Marčík v rozhodující chvíli
ztratil střeleckou efektivitu. „K fotbalu
patří vítězství i porážky, radost i slzičky, na tyto emoce si musí hráči od
fotbalových začátků zvykat,“ pronesl
při hodnocení závěru soutěže Radim
Weisser. „Přestože jsme nenakoukli do
baráže, za výkony v uplynulém ročníku lze kluky pochválit. Vygenerovali
jsme další nadějné fotbalisty, kteří
mají potenciál k uplatnění v mužské
kategorii,“ doplnil šéftrenér mládeže.

Ročník 2016/2017 naopak vůbec
nevyšel nejstarší žákovské kategorii.
V naprosté většině zápasů tahali za
kratší konec a pouze pětkrát se radovali z vítězství. Skóre 29:116 hovoří
jasnou řečí, hráči v průměru nevstřelili
ani gól na zápas. Logickým důsledkem tak bylo poslední místo z tuctu
účastníků. „Výsledkově se bohužel
moc nedařilo, ale herně bylo na chlapcích znát patrné zlepšení. Bude důležitá hlavně jejich práce při trénincích
v kategorii dorostu,“ popřáli další elán
trenéři nejstarší žákovské kategorie
Neužil, Danis a Svozil.
O rok mladším hráčům Moravskoslezské žákovské ligy se přece jen dařilo lépe, takže si zajistili klidný střed

Starší žactvo:
spokojenost napůl

v silné konkurenci nejlepších moravských klubů hovoří za vše. Nikoho
tedy nemohlo překvapit, když jarní
nadstavbovou část vyhráli mladí Prostějované s desetibodovým náskokem před druhou Líšní. V osmnácti
jarních zápasech ani jednou neprohráli a body ztratili pouze po dvou
remízách!
„Ročník 2001 odehrál velmi kvalitní
sezónu. Kluci pracovali na sto procent,
snažili se zlepšovat, což se dařilo. Po
podzimní části jsme skončili na pátém
místě MSDL, kdy jsme získali skalp
Zbrojovky Brno, odehráli jsme vynikající utkání. Bohužel jsme nepostoupili do elitní skupiny, spodní skupinu
jsme ale na jaře vyhráli. Kluci po celý
rok odváděli výborné výkony, někteří
nastupovali za U17, výkonnostně se
posunuli, o čemž nejlépe svědčí zájem
o deset našich hráčů z jiných ligových
oddílů,“ cenil si výkonů svých svěřenců trenér Tomáš Gross.

dila v posunu k solidnějšímu umístění. „Kluci mají dobré základy pro
týmový herní výkon, dokáží spolupracovat jak na hřišti, tak i mimo něj.
Pro jejich fotbalovou budoucnost
bude důležité, aby byly jejich chuť
a vůle po učení minimálně stejně tak
dobré, jako v uplynulém soutěžním
ročníku,“ povzbuzoval po sezóně trenér Neoral.
Solidní průměr si po celosezónních
bojích a adaptaci na vyšší kategorii
uhájili nejmladší žáci kategorie U12.
Čtrnáct vítězných a dvanáct prohraných špílů znamenalo konečné osmé
místo, což je po přechodu z přípravek
jistě chvályhodný počin. „Pochvalu
zaslouží celý tým. Kluci udělali velký
kus práce a v sezóně předváděli pěkné
výkony. V novém ročníku budeme
chtít zapracovat hlavně na klidu v zakončení, které nás trápilo celou sezónu a připravit kluky na velký fotbal
(10+1),“ předestřel cíle trenér Jamrich a neopomněl poděkovat rodičům
za jejich podporu.

příznivě projevuje
v hodnocení kritérií
stanovených asociací.“
 V minulém
ročníku byli starší
dorostenci jen

krůček od neplánovaného úspěchu.
Chystáte se znovu zaútočit na baráž
o první dorosteneckou ligu?
„U starších dorostenců sklízí trenér do jisté
míry plody práce všech předcházejících
mládežnických trenérů počínaje přípravkami přes žákovské kategorie po mladší
dorost. Naším úkolem je primárně připravit hráče pro přechod do mužského fotbalu, což je kvalitativně největší skok. Mohu
říci, že od hráčských ročníků 1994 se daří
zásobovat naše „áčko“ vlastními talenty,
což považuji za zásadní parametr úspěšné
práce s mládeží. Samozřejmě do každého
utkání nastupujeme s cílem být lepší než
soupeř, ovšem jestli to bude stačit na čelo
tabulky, lze před startem sezóny predikovat opravdu hodně těžce.“

U17

 Klub se už několik ročníků pyšní statuty SCM a SpSM. Co má
na jejich přidělení největší vliv?
„Fotbalová asociace hodnotí několik kritérií. Asi největší nárůst ohodnocení byl v zázemí pro mládež, v areálu Za Olympijskou
ulicí neustále zlepšujeme infrastrukturu.
Nejde třeba jen o nové šatny, cení se i komplexnost a koncentrace zázemí. Proto je
pro nás přínosem spolupráce se Sportcentrem, v němž máme k dispozici prostory
pro regeneraci a posilovnu. Důležité je
také partnerství se Základní školou v ulici
E. Valenty. Její sportovní areál zahrnuje dvě
tělocvičny, posilovnu a venkovní hřiště
navazující na fotbalový areál Za Místním
nádražím. Vedení školy nám vychází vstříc
při tvorbě žákovských rozvrhů a dalších
organizačních záležitostech. To vše se pak

PROSTĚJOV Zkušený trenér
s profilicencí UEFA už několik
sezón dohlíží na výchovu mládeže v 1.SK Prostějov, kromě
toho trénuje starší dorostence
do 19 let, jejichž výsledky se neustále zlepšují. Jak ale opakovaně zdůrazňuje, u mládeže nejde ani o okamžitý
výsledek konkrétního
utkání, nebo umístění
v tabulce, primární je
rozvíjení talentů tak,
aby našly své uplatnění nejen v„A“ týmu
mužů, ale třeba i ve
vyšších domácích
soutěžích. A to se
opravdu daří.

U16

 Které soupeře považujete za největší konkurenty?
„V mládežnickém fotbale neexistuje šablonovitost, protože na rozdíl od mužských soutěží zde dochází ke každoroční
obměně takřka celého kádru. Nicméně
můžeme předpokládat, že silný bude
Hlučín, který sestoupil z celostátní soutěže, navíc vzhledem k rozdělení staršího dorostu do kategorií U19 a U18
přibývají v soutěži rezervy prvoligových
týmů Brna, Olomouce, Ostravy, Zlína či
Slovácka.“
 V dorostu se opět objevují výrazné talenty...
„Nejznámější jméno David Píchal je jen
pověstnou špičkou ledovce, v týmu starších dorostenců jsme měli další nadějné
hráče, kterým jsme dokonce dali prostor
v závěrečných kolech druhé ligy. Další
zajímavá jména se už vynořují v dorůstajících mládežnických kategoriích
a v novém modelu dorostenecké ligy
budou mít větší příležitost k růstu.“
 Projevuje se kvalitní klubové
zázemí v růstu přihlášek do přípravek?
„U nejmenších adeptů je zásadní, abychom je přilákali ke sportování obecně,
aby se pro ně stal fotbal zábavou a hrou,
a tak postupně pronikali do jeho tajů.
Snažíme se spolupracovat s kluby našeho regionu ve vyhledávání talentů,
kterým pak můžeme dát větší příležitost
k osobnímu rozvoji. S kvalitou soutěže
a tím ostatních soupeřů se zvyšuje rychlost hry, což klade na hráče větší nároky
v reakci na herní situace, rozhodování
a techniku. Mnohý fotbalista, který vyniká ve svém klubu v nižší soutěži, má
při přechodu k nám problémy s adaptací
na vyšší kvalitu, ale jedině tak může pokračovat v individuálním rozvoji.“

„Největší nárůst ohodnocení centra byl v zázemí,“
pochvaluje si šéftrenér mládeže Radim Weisser

I v mladších žácích se těm starším
příliš nedařilo. Dvanácté místo, tedy
třetí od konce, v plánu jistě nebylo,
byť skóre v porovnání s okolními
týmy v tabulce nevyhlíželo úplně
nejhůř. Kamenem úrazu byla zřetelně střelecká efektivita, která tým brz-

Mladší žactvo:
průměr, ale
záblesk naděje

tabulky. Ve dvou třetinách utkání
tým „U14“ bodoval, čtrnáctkrát naplno. V jedenácti zápasech našel přemožitele a nasbíraných padesát bodů
stačilo na sedmé místo. „Sezóna byla
v podání ročníku 2003 úspěšná. Podařil se přechod na velké hřiště. Někteří hráči se s touto změnou popasovali lépe a jiní hůř. Během jarních
bojů jsme bohužel nedokázali naše
vypracované šance proměnit v branky a tyto situace nás stály lepší výsledky i umístění,“ litoval po sezóně
trenér Vybíhal.
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„OKOLO FOTBALU JSEM SE TOČIL CELÝ ŽIVOT“

Vícovský patriot a vedoucí „A“-týmu 1.SK Prostějov Martin Musil
prošel už hodně postů, za sebou má také profesní štace z armády a policie

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Tomáš
KALÁB

151204111262

 Ještě než přejdeme ryze k fotbalu, položil bych vám několik
otázek na soukromí. Máte docela
rozmanité profesní zázemí, jak jste
vlastně v mládí začínal?
„Vystudoval jsem gymnázium, což
byla moje studijní konečná. V té
době už existovaly speciální předměty právě pro ty případy, kdy absolvent nepokračoval ve studiu na
vysoké škole. V mém případě se jednalo o zemědělství. Byl jsem po určité době praxe použitelný jako mladý
nadějný agronom nebo živočichář.“
 Máte tedy stejnou specializaci
jako váš dlouholetý profesní i fotbalový parťák František Jura?
„Ano, podobnou. Tehdy jsme se
ještě neznali. S Františkem jsem se
poznal až na mé další životní štaci
u prostějovské městské policie. Ještě před revolucí jsem ale pracoval
v plumlovském JZD, jako mladý
jsem si musel projít všemi provozy.
Po návratu z vojny se v nových poměrech plumlovské JZD rozdělilo,
což mělo vliv i na personální obsazení...“
 Zmínil jste vojnu, předpokládám, že tenkrát byla ještě klasická
prezenční služba?
„Samozřejmě, v mém případě leden
1988 až prosinec 1989. Patřil jsem
mimochodem k poslednímu turnusu, který si odkroutil standardní dva
roky. Na vojně jsem byl na Moravě
ve Zbraslavi u Brna, na Slovensku
v Bratislavě a v Čechách v Rakovníku. Stříhal jsem pověstný metr, když

přišla sametová revoluce. Domů
jsem se vracel dva dny před Vánoci
roku 1989 už do úplně nových poměrů.“ (úsměv)
 V zemědělství jste tedy dlouho
nevydržel, kam vedly vaše další
kroky?
„Do Prostějova. Když jsem se definitivně rozhodl, že nový český Mičurin ze mě tedy nebude, přišel mi
pod ruku inzerát s nabídkou práce
strážníka v nově se formující městské policii. Fyzické předpoklady
jsem neměl problém splnit, takže
jsem na sklonku léta 1992 přešel

měl jsem k tomu fyzické předpoklady. Zkrátka silový typ fotbalisty.“
(úsměv)
 A srdcař tělem i duší, to dodnes
nezapřete...
„Tohle si ale nevypěstujete, s tím se
asi člověk narodí. Zatnout zuby, zapomenout na bolístky a jít do soubojů naplno.“
 Však jste byl také úspěšný střelec!
„Takto přímo bych to určitě neformuloval, mám na svém kontě asi čtrnáct
branek, ale na ty mi perfektně nahrával právě František Jura. Jeho prudké

 Neměl jste problémy skloubit
to vše se zaměstnáním?
„Určité potíže nastaly v jarní sezóně,
protože jsem s počátkem kalendářního roku změnil působiště. Z profesních důvodů jsem z prostějovské
posádky odešel do Vyškova, kde teď
působím jako instruktor. Posunutá pracovní doba a delší vzdálenost
způsobily, že se na stadion dostávám
až kolem půl páté odpoledne, což je
trochu problém. Právě z toho důvodu jsem uvažoval o tom, že ve funkci
skončím, pokud bychom se ve druhé
lize udrželi.“

do nižších soutěží, je to více v okolí
města a ne až sem na Drahanskou
vrchovinu. Pokud se sejde na tréninku v týdnu čtyři pět hráčů, co s tím
chcete dělat? Jednu chvíli to už bylo
přece jen příliš.“
 V té době jste už ale měl
lukrativní nabídku...
„V zimní přestávce sezóny 20132014 mě oslovil František Jura
s nabídkou pozice vedoucího
mužstva, kterého hledal. Pamatuji
si, jak jsem jel ještě jako doprovod na
přípravné utkání do Frýdku-Místku,
v létě 2014 čerstvě postupujícího

Veškerá práce kolem týmu ve druhé lize
je nesrovnatelná. Velká část účastníků
soutěže vykonává tyto činnosti výhradně
na profesionální úrovni, my jsme se museli
s vyššími nároky vypořádat při zaměstnání...
k bezpečnostním složkám. Musím říci, že to byla práce zajímavá
a v prvních letech i ve výborném
kolektivu.“
 Zbraním jste zůstal věrný i nadále, jenže asi jste trochu navýšil
kalibr?
„Trošičku. (smích) Po šesti letech
jsem přešel k armádě, když jsem měl
příležitost zúčastnit se zahraniční
mise v Bosně a Hercegovině, přímo
na území které se tenkrát pomalu
vzpamatovávalo z krvavého ozbrojeného konfliktu. Tři měsíce jsme
strávili na výcvikové základně mírových sil v Českém Krumlově, na
samotné misi jsem byl sedm měsíců.
S armádou jsem se podíval i do Iráku
a Afghánistánu. Od té doby sloužím
zde v nejbližším okolí bydliště.“
 Jak do toho všeho zapadal fotbal?
„Měl jsem to štěstí, že jsem zastihl
období obnovy fotbalu ve Vícově.
To hřiště, na které se teď díváme, byl
jen takový venkovský úzký plácek,
neexistovalo zde žádné zázemí. Sešla se nás parta Vícováků, která nejen
pomáhala okolo, ale také tvořila
jádro tvořícího se mužského týmu.
Kluci hráli fotbal za Plumlov, Ptení, Drahany nebo Otinoves. Začali
jsme úplně od píky, tedy od čtvrté
okresní třídy.“
 Jaký byl váš post na hřišti?
„Tehdy se vyznával trochu jiný systém než dnes, stoper byl opravdu
poslední hráč, který sbíral balóny. Já
působil na místě předstopera, chodil jsem do hlavičkových soubojů,

střílené centry ze standardních
situací byly pověstné, já do míče
většinou vletěl po hlavě a občas
to přineslo své ovoce.“
 Proč jste odešel z úspěšného týmu Vícova takříkajíc ke
konkurenci?
„Ano, ve Vícově se nám tenkrát
opravdu dařilo. Každou sezónu jsme
slavili postup, z poslední třídy, kde
jsme začínali, se tak propracovali až
do nejnižší krajské soutěže. Paradoxně právě před touto sezónou jsem
odešel do Ptení. Když jsme někdy
po službě zašli do restaurace Beseda,
její tehdejší šéf Jarda Knejp nás přesvědčoval, abychom posílili budovaný tým Ptení. Byl to velký fotbalový
nadšenec. Když si něco umanul, tak
se to snažil realizovat. Nakonec jsme
se nechali přesvědčit. Přišli jsme do
mužstva, kde byla skvělá parta i kvalita. Podařilo se nám postoupit z třetí
třídy do druhé. Nakonec ale selhalo
koleno...“
 To byl také konec vaší kariéry?
„V podstatě ano. Vrátil jsem se pak do
Vícova, ale i po rekonvalescenci mi už
koleno neumožňovalo takovou zátěž. Protože jsem s fotbalem nechtěl
skončit, udělal jsem si trenérskou
licenci třídy C a začal trénovat. Ve Vícově jsem trénoval osm sezón.“
 To už je panečku nějaká sounáležitost s klubem, nakonec jste ale
s trénováním přestal...
„Musím přiznat, že to bylo stále náročnější po psychické stránce. Kádr
na vesnicích je úzký, když už jdou
prostějovští fotbalisté na rozehrání
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VÍCOV Druhá nejvyšší fotbalová liga je v Prostějově minulostí,
eskáčko čeká opětovné působení
v MSFL. Ještě v době, kdy činovníci i hráči užívali relativního
volna před přípravou nové třetiligové sezóny, Večerník využil jednoho příjemného nedělního dopoledne, aby navštívil vedoucího
mužstva 1.SK Martina Musila. Ve
Vícově, kde bydlí, právě manipuloval s hadicemi, aby pustil zavlažování místního hřiště, na němž
hrají okresní přebor někteří jeho
bývalí svěřenci. Posadíme se na
opuštěnou střídačku a povídáme
si. Jak jinak než převážně o fotbale, ale zabrousili jsme i do profesní
stránky tohoto velkého fotbalového nadšence.

do druhé ligy. Na zápas jsem koukal
z tribuny a atmosféra mě skutečně
dostala. Snad jsem si i doslova řekl:
´U toho musím být!´“
 Bylo to vaše první angažmá na
této pozici?
„Na tak vysoké úrovni samozřejmě
ano. Z více méně okresního formátu
jsem se najednou přesunul do nejvyšší amatérské soutěže. Chvíli jsem
musel nasávat atmosféru, hodně mi
v začátku pomohl Pavel Hloch, který
funkci vedoucího mužstva přechodně zastával.“
 Vedoucího mužstva jste
v MSFL zastával dvě sezóny, pak
ale přišel další kvalitativní skok
v podobě premiéry ve druhé nejvyšší soutěži...
„Práce kolem týmu ve druhé lize je
nesrovnatelná. Velká část účastníků
soutěže vykonává tyto činnosti na
profesionální úrovni, my jsme se museli s vyššími nároky vypořádat při
zaměstnání. A to jsme ještě měli start,
který jsme si před losem rozhodně
nepřáli. Spadnout rovnou po hlavě
do zápasu se Sigmou byla obrovská
výzva.“
 Co všechno se vlastně muselo
změnit?
„Spousta věcí, které divák nikdy neuvidí... Museli jsme změnit zázemí,
zajistit oddělené místnosti pro rozhodčí a dva delegáty, antidopingovou
místnost a zázemí pro tisk. Dva dny
před premiérovým utkáním teprve
dodělali severní tribunu pro hostující
fanoušky, bylo třeba vytvořit novou
funkci bezpečnostního manažera,
do níž se posunul Míra Petrásek.
Zvýšené nároky byly také kladeny na
hlavního pořadatele, Tomáše Čepu
zaškolili zkušení funkcionáři Sigmy
Olomouc, za což jim patří velký dík.“
 Změny se týkaly také předzápasových procedur?

„Jistě asi narážíte na onu příhodu
z prvního zápasu právě se Sigmou,
kdy jsem přišel po vzoru třetí ligy
s dresy hráče a brankáře přes rameno.
V profesionálních soutěžích se dbá na
výstroj hráčů mnohem komplexněji,
říkal jsem tomu módní přehlídka.
(úsměv) Musíte před rozhodčí vystavit kompletní výstroj včetně štulpen,
rozlišovacích vest, vše pěkně vyrovnané, a doufat, že barevné kombinace
vyjdou. Zkráceně byla to obrovská
škola.“
 Do prostějovského klubu nyní
přichází nový trenér. Jak důležitá
je vzájemná „chemie“ trenéra a vedoucího mužstva?
„Ideální samozřejmě je, pokud si tito
dva dobře rozumějí. Jsou to nejbližší
spolupracovníci, vedoucí mužstva zajišťuje harmonogram načrtnutý trenéry. Podle jejich požadavků musíte
objednat autobus na venkovní zápasy,
v případě dlouhých výjezdů ve druhé
lize zajistit oběd, případně ubytování.
Hráči musí mít k dispozici veškeré
vybavení. Nemějte mi za zlé ten pocit,
ale občas mi přišlo, že si toho hráči ani
neváží...“ (povzdechne si)

 Takže vám nakonec sestup přišel vhod?
„Tak to určitě ne, všichni jsme se snažili druhou ligu zachránit, ale z tohoto
úhlu pohledu máte pravdu. Vzhledem
k sestupu do Moravskoslezské ligy,
která není tak časově náročná, ještě
u týmu zůstanu, pokud bude zájem
vedení klubu. Byla by velká škoda
nezúročit nabyté zkušenosti. Víte,
u týmů ze špice tabulky bylo patrné, že
si do druhé ligy přinesly kulturu z ligy
první. Bylo to na jejich stadionu znát
na první pohled. Byl bych rád, kdybychom zase my v nadcházející sezóně
přenesli něco z té druholigové kultury
do nejvyšší amatérské soutěže.“
 Vrátíte se někdy k trénování?
„Nikdy neříkej nikdy, ale teď s tím
vůbec nepočítám, byť nabídku tady
mám velice konkrétní. Doba je z hlediska fotbalového zabezpečení čím
dál složitější a nejsem si jistý, jestli
bych na trénování měl dostatečné
kapacity po všech stránkách. Ptáte-li
se ovšem, jestli zůstanu u fotbalu, pak
zcela určitě ano. Třeba jako správce
areálu tady ve Vícově. Vidíte sám...“
(úsměv)

vizitka
MARTIN MUSIL
✓ narodil se 7. 9. 1968 v Prostějově
✓ vystudoval Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov se specializací zemědělství
✓ v letech 1992 až 1998 sloužil u Městské policie Prostějov, pak nastoupil do armády
✓ absolvoval zahraniční mise v Bosně a Hercegovině, Iráku a Afghánistánu
✓ aktivně hrál fotbal za týmy Vícova, Plumlova a Ptení, pohyboval se
až po I.A třídu Olomouckého KFS
* jako držitel trenérské licence C trénoval Ptení a dlouhá léta Vícov
* od roku 2014 působí jako vedoucí mužstva 1.SK Prostějov
zajímavost: oba jeho synové také hrají výkonnostně fotbal

Pondělí 10. července 2017
www.vecernikpv.cz
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JEDENÁCTÝ
Tomáš Divíšek:
KOŘISTÍ DOMÁCÍHO TÝMU „Hrozně se těším
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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na led a na zápasy“
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VÍCEMĚŘICE Některé velké, a dá se říct, až slavné turnaje v malé
kopané zanikají či zrušily své letošní ročníky, ale tenhle menší, tradiční i skromný jede dál. Mexico Cup 2017 napsal ve Víceměřicích
svou jedenáctou kapitolu a jako obvykle nebyly na nejvyšším
místě důležitosti výsledky. „Pro nás je stěžejní hlavně pohoda
všech účastníků a návštěvníků, aby se dobře pobavili, užili si hezký den,“ zdůraznil šéf organizačního štábu Vladimír Fialka.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
A aktuální ročník se dvěma jedničkami
v záhlaví se opravdu nesl přesně v duchu jeho slov. Až na drobné výjimky
se aktéři vyvarovali jakýchkoliv negativních emocí či dokonce excesů, což
jinak k podobným kláním nedílně patří. Ve víceměřickém areálu Domova
u rybníka nikoliv, tam vše probíhá ve
výjimečně příjemné atmosféře a vzájemné sounáležitosti.
Stejně jako loni se utkalo pět mužstev systémem každé s každým.
A od začátku jasně dominoval domácí
kolektiv SK Mexico. Obhájce trofeje
z minulého roku Brodek u Prostějova
smetl 4:0, konkurenta z okresní ligové
soutěže SK Dřevnovice přemohl 3:1
a Němčice nad Hanou rozstřílel 5:0,
čímž si už před svým posledním duelem zajistil konečné vítězství. Naprosto zasloužené.
O stříbro se strhla vyrovnaná bitva
mezi Dřevnovicemi a Brodkem, které
ve vzájemném souboji remizovaly 1:1.
Při rovnosti získaných bodů rozhodo-

valo tudíž o pořadí celkové skóre, jež
měl výrazně lepší výběr SK i zásluhou
závěrečného přejetí čtvrtých Doloplaz 4:0. Brodečtí brali bronz a chvost
tabulky obsadil němčický soubor, ale
náladu mu to nepokazilo. Výsledky
totiž skutečně nikdo neprožíval nijak
přehnaně.
„Jak říkám, u nás se hraje i baví vyloženě
na pohodu. Startovní pole se většinou
moc nemění a každý rok je podobné,
tím pádem se s klukama navzájem
dobře známe. A všichni se snažíme, aby
utkání proběhla v důstojné kulise bez
nějakých zbytečných výstřelků. Pod-

Foto: Marek Sonnevend

statné je, aby se nikomu nic nestalo, což
se i letos povedlo splnit. Navíc nám přálo krásné letní počasí a z mého pohledu
se turnaj maximálně vydařil,“ hodnotil
spokojený pořadatel Fialka.
Tradičně neopomněl připravit rovněž dva přátelské zápasy mezi dětmi
a jejich rodiči, respektive uživatelů
Domova u rybníka proti mladým
nadějím SK Mexico. „Těší mě, že
i tahle exhibice dopadla na jedničku
a udělala všem radost. Chci moc poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali
spoustu cen jak zúčastněným týmům,
tak do závěrečné tomboly, jež byla díky
tomu hodně bohatá. Moje díky samozřejmě patří také veškerým lidem podílejícím se na zdárné organizaci akce
včetně rozhodčího Boba Krátkého,
který zvládl odpískat všech deset utkání. Z jedenáctého Mexico Cupu mám
jen samé pěkné dojmy a už se těším na
dvanáctý ročník v příštím roce,“ uzavřel Vladimír Fialka.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MEXICO CUP 2017 - VÍCEMÌØICE
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PROSTĚJOV Během své bohaté
kariéry toho už Tomáš Divíšek
prožil mnoho. V sedmatřiceti letech má za sebou nespočet ročníků v domácí extralize, pochlubit
se může i starty ve Švýcarsku i zámoří, kdy si ho v roce 1998 vybrala Philadelphia Flyers, aby v Rockyho městě skutečně naskočil do
slavné NHL. Zažil řadu úspěšných
cest vyřazovací částí a hned čtyřikrát si zahrál v bitvách o titul,
mimo to však musel i skousnout
pád se svým rodným Mostem do
druhé ligy. Právě na tento okamžik bude chtít dát zapomenout
a přispět svým dílem k úspěšnému putování jestřábí družiny.

klukům něco předal a někam je posunul.“
`` Co od nového angažmá očekáváte?
„Doufám, že bude úplně jiné než
v Mostě, kde jsem nejprve dva
roky vypomáhal a poslední ročník odehrál
celý. Nebylo to něco
takového, co bych si
přál zopakovat, a přeju
si, aby se nám dařilo
mnohem víc. Naopak od sebe toho moc
neočekávám, budu rád,

když bude mužstvo šlapat, náš hokej
se bude líbit a dojdeme co nejdál. Pak
bude i pohoda v kabině a od toho se
bude vše odvíjet.“
`` Cítíte se aktuálně dobře připraven na nadcházející ročník?
„Posledních šest sedm let trénuji sám a vím, jak se připravit, s mužstvem chodím
vždy až na led. Dohnaly mě
k tomu dřívější problémy
s třísly a přitahovači, připravuji se tedy sám a pomáhá mi to. Už nyní se ale hrozně těším na led a na samotné
zápasy, věřím, že ožijeme.“
*7

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
JIŘÍ
MOŽNÝ

`` Jak se udál váš příchod
právě do Prostějova?
„Po sezóně mi zavolal Jirka
Vykoukal a bavili jsme se, co
bude dál se mnou, že by o mě
měli zájem. Pak jsme se potkali v Praze a nastínil mi určité
věci, ambice klubu i jakým
směrem se chtějí ubírat. Zaujalo mě to, tak jsme se domluvili. Rád bych mladým

„Zaujaly mě ambice
Prostějova,“
těší se
*7

na štaci
TRŮN JE VOLNÝ, Tomáš Nouza
trojnásobný vítěz nedorazí
åHQVNÛWXUQDMY.RVWHOFLRVHGPLWÛPHFK

KOSTELEC NA HANÉ Populární
letní ženský turnaj v malé kopané
HANÁCKÁ KOPAČKA letos napíše své šesté pokračování. Ve své
krátké historii si kostelecká akce
vydobyla pevné místo na ženské
fotbalové mapě. Letos však pořadatelé evidují nejmenší počet přihlášených týmů. „Situace v ženském
fotbale není dobrá. Pořád se mluví
o jeho rozvoji, ale družstev spíše
ubývá, než přibývá,“ poznamenal
Stanislav Píchal, prezident pořádajícího FC Kostelec na Hané.
Ve startovní listině chybí tradiční účastníci z východu Slovenska. Fotbalistky
z Trebišova respektive Michalovců
nechyběly na žádném z dosavadních
pěti ročníků a vždy se dokázaly umístit na medailových pozicích. „Děvčata
neprojevila zájem. Do poslední chvíle
jsem doufal, že přijedeme. Sehnal jsem
peníze na autobus i ubytování. Minulý
týden jsem oslovil holky a bohužel byla
odezva malá. Moc jsem se těšil, koste-

lecký turnaj mi přirostl k srdci, ale děvčata už překročila dvacítku a mají jiné
zájmy...,“ omluvil se z neúčasti Dušan
Rácz, trenér slovenského týmu.
Jiný důvod k odhlášení měl obhájce tří
po sobě jdoucích vítězství z Horních
Heršpic. „Postoupili jsme do první
ligy a máme jinou skladbu přípravy.
Bohužel nám do ní termínově kostelecký turnaj nezapadá,“ vysvětloval
Tomáš Loder, kouč brněnského favorita. Dále nebudou ve startovní listině
figurovat týmy Jablonce nad Nisou
a Mnichova Hradiště, které také doposud nevynechaly jediný ročník. „Já
do Kostelce jezdím rád. Bohužel mám
zdravotní problémy, jsem v pooperační
rekonvalescenci a není nikdo, kdo by
takový zájezd zorganizoval,“ omluvil
se Jenda Štol, šéf jabloneckých hráček. K sousedům tentokrát nedorazí
sehraná parta z Mostkovic. „V tomhle
termínu nám chybí vždycky spousta
stěžejních opor. Nedáme dohromady
konkurenceschopnou sestavu,“ vy-

světlil Jaroslav Karafiát, trenér Sokola.
Letos se tak poprvé Hanácká kopačka odehraje pouze v jednom dni.
Sedm týmů se utká systémem každý s každým a vítěz tak bude znám
hned v sobotním odpoledni. „Nedá
se nic dělat. Při takovém počtu družstev
to nemá cenu natahovat na dva dny.
Účastníkům ale připravíme obvyklý
servis. Stanovat mohou přímo v areálu,
v sobotu večer bude diskotéka. Kdyby
byl zájem, mohou si v neděli ještě klidně
zahrát, když se mezi sebou domluví,“
informuje Stanislav Píchal.
Přihlášenými celky jsou Kometa
Brno, Kotouč Štramberk, FC Vsetín,
FK Nové Sady, Morgan team, TJ
Spartak Bukvice a TJ Sokol Držovice. Výkop prvních zápasů je stanoven v sobotu 15. července 2017 na
devátou hodinu ranní.
Podrobný harmonogram zápasů
a aktuality před prvním výkopem turnaje najdete na www.vecernikpv.cz!
(zv)

„Po sezóně se mi ozval Jirka Vykoukal i pan Luňák, s oběma jsem
byl v kontaktu již v minulé sezóně.
Tehdy jsem byl ještě pod smlouvou, jenže ta mi skončila a já jsem
věděl, že na jihu Čech už nebudu
pokračovat. Jednání s Prostějovem bylo rychlé, zaujaly mě jeho
ambice, ty jsou pro mě důležité,
a rád budu nápomocný k splnění
cíle. Zvažoval jsem všechny plusy
a mínusy, třeba vzdálenost nebude
ideální, na rok se ale přestěhuju
do Prostějova a budu tam doma.“
PŮVODNÍ
(úsměv)
rozhovor
`` Jak vysoko tedy příchodem
na Hanou míříte?
„Chceme hrát nahoře a skončit
pro Večerník
mezi první čtverkou, možná i výš!
JIŘÍ
Je to pro mě nová výzva. Až doMOŽNÝ
sud byl Prostějov soupeřem a až
na jeden případ to byly kvalitní
`` Co vás po úspěšných sezó- zápasy. Možná mu zatím chybělo
nách v Českých Budějovicích štěstí, zkušenosti, zdraví klíčových
přivedlo právě mezi Jestřáby?
hráčů, že se v minulých letech neuPROSTĚJOV Třikrát s Mladou
Boleslaví a jednou s Českými
Budějovicemi vyhrál první ligu,
dvakrát přispěl k postupu do extraligy, stal se i králem kanonýrů
a vítězem produktivity druhé
nejvyšší tuzemské soutěže. Nyní
přijal Tomáš Nouza další výzvu
a ve čtyřiatřiceti letech se pokusí
pomoci Prostějovu k co nejlepšímu umístění v nadcházejícím
ročníku WSM Ligy, přáním je
projít alespoň do semifinále.

místil výš. Přeju si, aby chodilo co
nejvíce fanoušků, dařilo se nám,
vyhrávali jsme a pohybovali se
v popředí.“
`` S jakou rolí v nově skládaném
mužstvu počítáte?
„Bavili jsme se o tom s Jirkou Vykoukalem a nebudu alibista, měl
bych patřit k starším a zkušenějším hráčům a plnit roli lídra. Nebudu na to ale sám, je nás tam víc
starších a znám se třeba s Tomášem Divíškem, s nímž jsem hrál
v Mladé Boleslavi, v jednom týmu
jsem byl i s Lukášem Luňákem.“
`` Jak jste daleko v přípravě na
nový ročník?
„Aktuálně mám za sebou osm týdnů přípravy podle individuálního
plánu, teď si dám týden volna, pak
další dva týdny tréninku. Mám už
něco odehráno a vím, co potřebuji.
Sebemenší podcenění by se nevyplatilo, takže jedu naplno, a zdravotně jsem v pořádku.“
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PROSTĚJOV Tenisový turnaj
neregistrovaných Prostějov Cup
je sice amatérským kláním pro
hráče a hráčky mimo oficiální
soutěže, ale svým celkovým zajištěním i zápasovou kvalitou v
závěrečných kolech se výrazně
blíží profesionálním akcím. Pro
čerstvě proběhnuvší čtvrtý ročník nesoucí letopočet 2017 to
platilo bezezbytku. V areálu NTC
MORAVA Za Kosteleckou ulicí se
vydařil po všech stránkách.

tenis

letos slavíme jubileum...

PROSTĚJOV
CUP
JDE
ÚROVNÍ
NEUSTÁLE
NAHORU
Turnaj tenisových deblistů letos nabídl jak vysokou
herní kvalitu, tak dokonalý servis pro všechny účastníky
Pohled patronù turnaje Prostìjov Cup 2017

=X+'^['%^>X;*
Senátorka za Prostějovsko v Senátu ČR
„Více než sedmdesát lidí se sešlo, aby si zahrálo tenisový turnaj v hodně příjemné atmosféře a všeobecné
pohodě. Osobně se mi líbilo, že šlo o amatérské klání, žádnou vrcholovou soutěž, a přitom mělo velice
dobrou úroveň i perfektní organizaci. Za což je potřeba poděkovat jak pořadatelům, tak samotným
hráčům a všem sponzorům. Je moc dobře, že takové sportovní akce díky nadšení jejich organizátorů i účastníků pořád existují.
A musím říct, že letošní Prostějov Cup se opravdu vydařil. Mám radost, že jsem
nad ním mohla mít záštitu a přeji mu i do budoucna jen to nejlepší.“

Marek SONNEVEND
„Turnaj jsme pořádali počtvrté
a nejen z mého pohledu byl určitě
nejlepší. Všechno klapalo na výbornou, vyšlo i počasí kromě silného
větru, který ztěžoval hrací podmínky. Ale pro změnu nebylo úmorné
vedro jako v předchozích třech ročnících a ani nepršelo, což chvílemi
hrozilo. Naštěstí to nakonec dopadlo
parádně,“ pustil se spokojeně do
hodnocení hlavní organizátor Martin Krupička. Společně s parťákem
Petrem Dosedělem připravili skutečně povedený podnik. „Areál tékáčka
je luxusní a my jsme se v něm snažili
všem účastníkům i hostům, jichž
bylo dohromady okolo sto padesáti,
vytvořit co nejlepší servis a zázemí.
Zápasy rychle odsýpaly, nikdo příliš
dlouho neseděl, všichni si hodně zahráli a myslím, že o ně bylo dobře postaráno i jídlem a pitím. Za startovné
chceme, aby si tenisoví nadšenci užili
Prostějov Cup opravdu naplno celý
den,“ zdůraznil Krupička.
Odměnou jsou mimo jiné krásné
bitvy především v posledních dějstvích vyřazovacího pavouka. „Od
čtvrtfinále byla kvalita utkání fakt výborná, přímo na soutěžní úrovni. Těch osm
nejlepších dvojic i některé další umí tenis
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znamenitě při zohlednění toho, že nejsou
registrovaní. Kromě těchto favoritů však
u nás moc rádi vítáme rovněž vyložené
hobíky, jejichž herní umění sice nesahá
tak vysoko, ale přitom chtějí poměřit
síly s těmi lepšími. Námi zvolený systém
turnaje umožňuje všem absolvovat minimálně čtyři střetnutí, což je určitě vhodnější, než jednou nebo dvakrát rupnout
a brzy jet zpátky domů. My nabízíme
každému zábavu od rána aspoň do odpoledne, případně do večera nebo až do
noci,“ vyložil Krupička s úsměvem.
Letos měl z průběhu akce veskrze pozitivní dojmy. „Strašně mě potěšilo, že
nás všichni aktéři chválili a ujišťovali, že
odjíždějí moc spokojení. V minulých
letech se objevily nějaké oprávněné připomínky i návrhy na zlepšení, tak jsme
zapracovali a snažili se tyhle věci napravit.
Podle ohlasů přítomných se to podařilo, což mě samozřejmě těší. Pro nás je
spokojenost všech zúčastněných, hostů

i partnerů podstatná, naprosto rozhodující záležitost. Prostějov Cup děláme
od jeho vzniku před čtyřmi lety společně
s Pupou Dosedělem a musím říct, že je
to perfektní parťák pro organizování
takového turnaje. Na jeho úspěšnosti
má obrovský podíl,“ poděkoval Krupička kolegovi z pořadatelského minitýmu.
Velké díky vyjádřil též sponzorům
oblíbeného klání. „Moc chci poděkovat všem partnerům a obzvláště těm

hlavním, kterými byli Statutární město
Prostějov, Pohřební služba Makový,
firmy či společnosti Melzer, Grewis,
SIDA, RG Zesta, Kooperativa, JARO
a marketingová společnost TK PLUS.
Absolutorium pochopitelně zaslouží
senátorka Božena Sekaninová i náměstek prostějovské primátorky Jiří
Pospíšil, kteří nad akcí převzali záštitu.
Velkou přízeň nám zachovává i PROSTĚJOVSKÝ Večerník. A zapomenout

Náměstek primátorky města Prostějov
„Záštitu nad turnajem jsem převzal, protože patřím
mezi fanoušky tenisu, sám jej hraji a na Prostějov
Cupu mám spoustu kamarádů včetně některých
hráčů. Všichni si letošní ročník pochvalovali, moc se
jim líbil a užili si ho tak jako já v roli diváka. Zaujala
mě skvělá organizace celé akce se vším všudy a také
vysoká úroveň zápasů, hlavně finále mělo výbornou
kvalitu a přineslo všem přítomným hezký zážitek. Že bych si Prostějov Cup
sám zahrál? Jsem jen rekreační tenista, na nikoho z účastníků turnaje bych určitě neměl. Radši zůstanu u pasivního sledování a podpory z pozice člověka, který
má nad tak vydařeným kláním záštitu. Už se těším na příští ročník.“
nesmím na pana Procházku z Hotelu
Tennis Club, jenž vyšel účastníkům
turnaje ohromně vstříc. Zásluhou vytvořených podmínek jsme snad uděla-

li další kvalitativní krok nahoru a příští
rok při pátém ročníku se budeme snažit na tento vzestupný trend navázat,“
uzavřel Martin Krupička.

DÌKUJEME VŠEM PARTNERÙM Prostìjov Cup 2017
Další partneři:
Kletony Buráň
Sida
Degeco
Mapo
Velkoobchod ADAM
Autodoprava DVOŘÁK
Starožitnictví Prostějov
Cukrárna Kocourek
DEK Stavebniny

Moto Morava
SMS elektro
Maďarské speciality
Spider
Květiny Martina
R&G ZESTA
JARO
Pojišťovna Kooperativa
Naisy
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PROSTĚJOV Příjemným zpestřením tenisového turnaje neregistrovaných Prostějov Cup 2017 byl start bratrské dvojice známých hokejistů a zdejších rodáků. Václav a Radek Meidlovi sice s raketami v rukou
neudělali na amatérském klání v honosném areálu TK AGROFERT
žádnou díru do světa a všechny své zápasy prohráli, dobrou náladu jim
to však nemohlo pokazit. Momentální naštvání mladšího z obou sourozenců Radka po závěrečné porážce, kdy rozzlobeně zahodil raketu,
rychle opadlo a za chvíli už si oba prostějovští patrioti pochutnávali na
výborném gulášku. U něj vznikl následující rozhovor se starším z dvojice Václavem Meidlem.
a mají to vyloženě v ruce. Šli jsme si
EXKLUZIVNÍ
prostě pinknout pro zábavu, trochu
si zaběhat, zpotit se. A povykládat s
rozhovor
kamarády. Aspoň jedno vítězství by
nás s bráchou samozřejmě potěšilo,
pro Večerník
ale nedá se nic dělat. I tak to byla
Marek
moc fajn akce v jiném sportu, než
SONNEVEND
který závodně děláme.“
 Co vás přivedlo na tuto akci  Kam povedou vaše další hokemimo led a mantinely?
jové kroky po současném volnu?
„Prostějov Cup organizují Marťa „Do Polska. Brácha končil minulou
Krupička a Pupa Doseděl, se který- sezónu v tamním Orliku Opole,
mi se dlouho a dobře známe, jsme pokračuje v něm a zlákal mě tam k
kámoši. Když nám zavolali, jestli si sobě, takže budeme hrát spolu za
na jejich turnaji nechceme zahrát, stejný tým. Za měsíc začne společtak jsme rádi souhlasili. Máme teď ná příprava a do té doby se budeme
volno a v rámci přípravy na novou snažit fyzicky udržovat, abychom do
hokejovou sezónu to byla hodně klubového tréninku naskočili slušně
příjemná záležitost, hlavně zábava.“ nachystaní. Polská liga není zase tak
 Neotrávily vás jen samé pro- špatná, jak si třeba většina lidí myslí,
hry, většinou dost vysoké?
a my chceme i závěr kariéry dohrát
„Během těch utkání nebo hned po na nějaké solidní úrovni.“
jejich skončení se člověk nějakému  Sledujete aktuální dění v pronaštvání chvílemi neubrání, ale to stějovském hokeji a pokud ano, co
je vždycky rychle pryč. My jsme do- mu říkáte?
předu věděli, že tady na soupeře asi „Pochopitelně všechno sledujenebudeme mít. Tenis zase tolik neu- me, vždyť jsme z Prostějova a na
míme, zatímco většina účastníků po- místním hokeji nám záleží! Ještě
dobných turnajů hraje fakt výborně předloni jsme tady oba nastupovali

za Jestřáby a potom bohužel museli
odejít, ale k tomu se už radši nechci
vracet, nemá to smysl. Spíš nás zajímá, co bude s prostějovským hokejem dál. Děje se teď spousta divných
věcí, kterým normální lidi nemůžou rozumět. Já osobně třeba mám
nějaké informace navíc ze zákulisí,
jenže přesto mi není dost záležitostí
jasných. Ta nejistota musí být pro
všechny nepříjemná. Znám hodně
fanoušků a řada z nich je zklamaná
nebo přímo naštvaná kvůli těm současným tahanicím.“
 Jaké řešení by podle vás bylo
nejlepší?
„Když to řeknu obecně, tak podporujeme nový oddíl SK 1913 Prostějov.
Sympatizujeme s jejich snahou, aby
celý zdejší hokej konečně zase fungoval společně pod jedním subjektem,
to znamená mládež a muži propojeně. Stav, kdy dospělé ´áčko´ má někdo a mládežnické týmy zase někdo
jiný, vůbec nedává smysl. A odrazuje
děti od pokračování kariéry doma,
místo toho odejdou jinam nebo úplně skončí s hokejem. Nejlepší by proto bylo, kdyby tady existoval jediný
oddíl se všemi věkovými kategoriemi
pod svými křídly a hlavně vedením,
které tvoří rozumní lidé. Normální,
slušní a přitom schopní zajistit peníze na veškerý chod klubu. A takoví v

eskáčku podle mého názoru jsou. Pochopitelně nevidím do všeho, například prvoligovou licenci údajně má
v pronájmu LHK Jestřábi. Ať se však
v takovém případě klidně začne od
nejnižší mužské soutěže a postupně
se stoupá výš. Třeba ve Vsetíně se během posledních let všichni ohromně
semknuli, takže momentálně tam
panuje obrovský hokejový boom, fanouškovsky ještě mnohem větší než
za dřívějších extraligových časů. A to
dlouhé roky působili ve druhé lize.
Jsem přesvědčený, že kdyby hokej v
Prostějově začal fungovat normálně,
mohl by podobně výrazným způsobem růst zájem příznivců o něj i tady.
Vždyť jsme vždycky byli a pořád jsme
hokejové město!“

Foto: Marek Sonnevend

K;F  L ,  )P3 FQ
P+  +SQ ) +VW   2+F
XS  -F Y- +S+ FZ [ +
Q 2 2SQ W ,Y + Q ) 
2SW Q P3 \   +Q
-P , ]3 ,YQ+S´
!<;:H:a:":;:

letos slavíme jubileum...
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volejbal

AGELKY MAJÍ DRUHÉ ÚČKO.

BUDE JÍM

SARAH

CRUZ!

PROSTĚJOV A je to tady! Známo je v tuto chvíli obsazení i posledního dosud nejasného postu v hráčském kádru volejbalistek VK
AGEL Prostějov 2017/2018. Šlo o místo druhé univerzálky, které
obsadí mladá odchovankyně hanáckého oddílu Sarah Cruz!

hrát volejbal. Už jako starší žákyně však
přestoupila do vékáčka a ve věkově
starších mládežnických kategoriích se
zde podílela na medailových úspěších
v extralize kadetek i juniorek. V závěru
uplynulé sezóny navíc při početné marodce zaskakovala také v dospělém áčku
Narodila se 8. března 1998 v Novém Agelek a opravdový křest ohněm absolJičíně, kde od svých dvanácti let začala vovala během semifinále UNIQA extra-

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

29

#  " 0!
""   * 0
Foto: Facebook

 M  

RYCHLÝ


J MQ

MSU





  ;
W
9


  

Dvoøáèková
do Chorvatska


 M J

ligy ČR 2016/2017, kdy v prvních dvou
utkáních série proti KP Brno nahradila
zraněnou Lauru Frigo. Jeden z obou pro
ni velmi náročných duelů zvládla dost
solidně a zlato za pomoc k zisku mistrovského titulu, které jí později pověsili na
krk, bylo zaslouženou odměnou.
„Jako první účko máme v týmu hodně
kvalitní i zkušenou Helenu Horkou
a hledali jsme vhodnou adeptku, jež
by předpokládané opoře kryla záda.
Nakonec jsme zvolili řešení z vlastních
zdrojů. Příležitost dostane Sarah, která teď věkově přechází z juniorek mezi
ženy a je odchovankyní našeho klubu,
jimž hodláme v rámci možností dávat
šanci. Cruz bude nachystaná v případě

potřeby naskočit do zápasů a určitě dostane víc prostoru v soubojích s papírově
slabšími soupeři,“ vyložil karty na stůl
hlavní trenér „A“-družstva VK Miroslav
Čada.
Nemalou výhodu spatřuje v tom, že
184 centimetrů vysoká a 69 kilogramů
vážící plejerka navzdory nízkému věku
devatenácti let už ví, co ji v elitním prostějovském výběru čeká. „Již dřív s námi
opakovaně absolvovala některé části přípravy a cenné zkušenosti nasbírala především tím, jak musela skočit do sestavy
našeho mančaftu na konci minulého
ročníku v extraligovém
play-off. Byl to pro ni těžký test, který
zvládla a zároveň zevnitř poznala hráčský

kolektiv, což se nyní bude hodit,“ zmínil
Čada příznivé okolnosti. Sarah Cruz se
od samotného startu 1. srpna zapojí do
společné přípravy Agelek na příští sezónu.
Kompletní soupiska úřadujících
šampiónek České republiky má pro
soutěžní ročník 2017/18 následující
složení: nahrávačky Kathleen Weiss
a Michaela Zatloukalová, blokařky
Nina Herelová, Veronika Trnková
a posila z Kuby (ještě nemá podepsanou smlouvu), smečařky Laura
Emonts, Sulian Matienzo, Andrea
Kossányiová a Lucie Nová, univerzálky Helena Horká a Sarah Cruz, libero
Julie Kovářová.
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Co v nich čeká prostějovské týmy něžného pohlaví?
PROSTĚJOV Před nedávnem byl oficiálně zveřejněn los nového ročníku všech ligových soutěží České republiky ve volejbalu. V ženské a
dívčí kategorii se týká čtyř družstev z Prostějova a my teď alespoň ve
stručnosti shrnujeme, co je v nadcházející sezóně 2017/2018 čeká...
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Jak už Večerník dříve informoval, ženská národní elita bude po účastnicky
chudších letech znovu desetičlenná
díky nástupu ambiciózního nováčka
z Liberce. Výběr VK AGEL Prostějov
po letním posílení hráčského kádru
vyrazí za další obhajobou mistrovského titulu opět v roli největšího favorita, nejvíc konkurovat by mu zase
měla rivalská Olomouc. Do medailových bojů pak hodlají zasáhnout rovněž KP Brno, Ostrava i výše zmíněná
Dukla, zbraně určitě neskládá ani dříve silný Olymp Praha.
Los 1. kola (sobota 14. října)
TJ Sokol Šternberk – VK AGEL Prostějov, PVK Olymp Praha – VK UP
Olomouc, VK Brno – TJ Sokol Frýdek-Místek, VK Dukla Liberec, VK
Královo Pole, Volejbal Přerov – TJ
Ostrava.
Další program VK AGEL Prostějov
2. kolo (sobota 21. října): Olomouc – Prostějov. 3. kolo (sobota

28. října): Prostějov – Ostrava.
4. kolo (sobota 4. listopadu): KP
Brno – Prostějov. 5. kolo (sobota
11. listopadu): Prostějov – Frýdek-Místek. 6. kolo (čtvrtek 16. listopadu): Olymp Praha – Prostějov. 7.
kolo (sobota 18. listopadu): Prostějov – VK Brno. 8. kolo (sobota 25.
listopadu): Liberec – Prostějov. 9.
kolo (sobota 2. prosince): Prostějov
– Přerov. 10. kolo (sobota 9. prosince): Prostějov – Šternberk. 11. kolo
(sobota 16. prosince): Prostějov
– Olomouc. 12. kolo (čtvrtek 21.
prosince): Ostrava – Prostějov. 13.
kolo (sobota 6. ledna): Prostějov –
KP Brno. 14. kolo (sobota 13. ledna): Frýdek-Místek – Prostějov. 15.
kolo (čtvrtek 18. ledna): Prostějov –
Olymp Praha. 16. kolo (sobota 20.
ledna): VK Brno – Prostějov. 17.
kolo (čtvrtek 25. ledna): Prostějov
– Liberec. 18. kolo (sobota 27. ledna): Přerov – Prostějov.
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Druholigová grupa C prošla stejně
pozitivním doplněním jako ženská
extraliga. To znamená, že počet devíti zúčastněných týmů z minulého
ročníku vzrostl pro příští sezónu na
deset. Stávající mančafty včetně TJ
OP Prostějov totiž doplnil nováček
z Oder a soutěž je tedy plně obsazená.
A určitě bude znovu i velmi náročná, když minimálně kvarteto Opava,
Kylešovice, Nový Jičín a Ostrava B
disponuje vysokou herní kvalitou.
Ópéčko se loni po slabším začátku
dokázalo nakonec zařadit hned za
tyto silné protivníky, totéž zkusí zopakovat. Sice jde o náročný, leč při dobré práci nikoliv nesplnitelný cíl.

Los 1. dvoukola
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TJ Odry – TJ OP Prostějov, VK Austin Vsetín – TJ Sokol Šlapanice u Brna,
SK p.e.m.a. Opava – TJ Sokol Brno-Juliánov, TJ Ostrava B – ŠSK Bílovec,
VK Kylešovice – TJ Nový Jičín.
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3. a 4. kolo (sobota 7. října): Šlapanice – Prostějov. 5. a 6. kolo (sobota 14. října): Prostějov – Nový
Jičín. 7. a 8. kolo (sobota 28. října):
Bílovec – Prostějov. 9. a 10. kolo
(sobota 4. listopadu): Prostějov
– Juliánov. 11. a 12. kolo (sobota
11. listopadu): Vsetín – Prostějov.
13. a 14. kolo (sobota 25. listopadu): Prostějov – Opava. 15. a 16.
kolo (sobota 2. prosince): Ostrava
„B“ - Prostějov. 17. a 18. kolo (sobota 9. prosince): Prostějov – Kylešovice. 19. + 20. kolo (sobota 13.
ledna): Prostějov – Odry. 21. a 22.
kolo (sobota 20. ledna): Prostějov
– Šlapanice. 23. a 24. kolo (sobota
27. ledna): Nový Jičín – Prostějov.
25. a 26. kolo (sobota 10. února):
Prostějov – Bílovec. 27. a 28. kolo
(sobota 17. února): Juliánov – Prostějov. 29. a 30. kolo (sobota 24.
února): Prostějov – Vsetín. 31. a 32.
kolo (sobota 10. března): Opava –
Prostějov. 33. a 34. kolo (sobota 17.
března): Prostějov – Ostrava „B“. 35.
a 36. kolo (sobota 24. března): Kylešovice – Prostějov.
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Výběr VK AGEL U19 tradičně je
součástí základní grupy B, jejíž obsazení je letos (téměř) výhradně
moravské. Hradec Králové totiž
nahradil jihlavský nováček z Vysočiny, dalšími soupeři prostějovských juniorek budou Brno, Ostrava, Přerov a Šternberk. Plus v šesti
vložených zápasech i reprezentační družstvo kadetek ČR. Agelky by
opětovně měly patřit k favoritkám
soutěže s reálnou šancí na postup
do horní nadstavbové šestky, posléze i do závěrečného Final Four.
Dá se přitom očekávat, že nejvíc nebezpeční z Moravy budou
Šternberk společně se vždy silným
Brnem.

Los 1. dvoukola
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VK AGEL Prostějov - Volejbal Přerov, KCTM Volejbal Vysočina – SG
LD Brno, TJ Ostrava – TJ Sokol
Šternberk.

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

Prostějov (son) - Volejbalovou reprezentaci kadetek České republiky
čeká během tohoto týdne mezinárodní turnaj v chorvatské Pule coby
vrchol současné fáze aktuální sezóny.
Na Jadran s národním výběrem naší
země dané mládežnické kategorie
přitom pocestuje i nahrávačka VK
AGEL Prostějov Klára Dvořáčková.
Češky „U17“ absolvovaly od 1. do 5.
července poslední soustředění v Mikulově, kde se hned třikrát utkaly se
silným Nizozemskem. A sedmý celek z posledního mistrovství Evropy
dokázaly dvakrát porazit! Napoprvé
3:1 (19, 22, -20, 18), napodruhé 3:1
(-13, 21, 14, 12). Mezitím ve vloženém dopoledním střetnutí podlehly
0:4 (-24, -15, -13, -15).
Klára Dvořáčková v úvodním duelu
naskakovala z lavičky, do druhého
zápasu nastoupila v základní sestavě a ve třetím se na hřišti neobjevila
vůbec. Více prostoru na nahrávce
dostávala její reprezentační parťačka
Sarah Jaňourová, takže to vypadá, že
na nadcházejícím mezistátním klání
v Chorvatsku bude Dvořáčková plnit
roli týmové dvojky na svém postu.

Vznikla asociace
`` 
Prostějov (son) - Už začátkem
května letošního roku byla založena
Asociace krajských volejbalových
svazů. Jejími ustavujícími členy je deset KVS včetně Olomouckého, celý
projekt vznikl v součinnosti s Českým volejbalovým svazem. Jak zní
hlavní cíle?
Vytvářet podmínky pro rozvoj volejbalu a beachvolejbalu včetně rekreačního na krajských i okresních
úrovních ve spolupráci s ČVS. Hájit
a chránit práva svých členů, prosazovat společné zájmy, podporovat krajské i okresní soutěže, vytvářet podmínky pro řešení problémů a otázek
společných pro členy AKVS, dostat
více peněz do volejbalové základny.
Členové asociace se zároveň usnesli,
že budou prosazovat principy z plánu na podporu klubů a krajů představeného novým prezidentem ČVS
Jiřím Popelkou při jeho kandidatuře.
Tento plán chce AKVS detailněji
rozpracovat. „O vzniku Asociace
krajských volejbalových svazů jsme
aktivně diskutovali několik měsíců.
V mých očích nejsou jednotlivé kraje
přímými konkurenty, nehrají stejnou
soutěž, nejdou za jedním výsledkem
a nemusí si přetahovat hráče, jsou
územně rozdělené. Můžeme si předávat informace i zkušenosti a sdílení těchto informací by mělo být
volejbalu na krajích prospěšné stejně
jako jejich společné projekty,“ uvedl
Popelka.
Členové Asociace krajských volejbalových svazů: Jihočeský KVS, Karlovarský KVS, Královehradecký KVS,
Liberecký KVS, Olomoucký KVS,
Pardubický KVS, Plzeňský KVS,
Pražský KVS, Středočeský KVS, Ústecký KVS.

Olomouc zatím bez posil, KP Brno má další dvě

PROSTĚJOV Už pouze necelý měsíc zbývá do zahájení společné přípravy na novou sezónu 2017/2018
ve všech klubech UNIQA extraligy žen ČR. Některé
z nich zveřejnily nové informace ohledně svého personálního složení a Večerník vám je v letní přestávce Na svém facebookovém profilu úpéčko postupně sdělilo
setrvání několika hráček ze stávajícího kádru, další jména
pravidelně předkládá.
prozradil v rozhovoru hlavní trenér Jiří Teplý. Kdo tedy
v olomouckém kolektivu pokračuje? Nahrávačky Katarína Dudová a Šárka Kubínová, blokařky Veronika Strušková a Nikol Sajdová, smečařka Martina Michalíková,
Sympaticky aktivní je v informování veřejnosti o hráč- univerzálka Jana Napolitano a libero Rene Sain.
ském dění ve svém družstvu také sedmý celek uplynulého Naopak pravděpodobně odejdou Bernarda Čutuk, Boyaročníku elitní české soutěže. Na facebook průběžně hodil na Andreeva a Ivana Mifková. Co posily? „Jednáme, nic
zprávy, že ve šternberském souboru zůstanou blokařky konkrétního zatím nemůžu říct,“ řekl Teplý v interview
Eva Hudylivová i Natálie Dudová a rovněž libero Denisa po losování evropských pohárů. Ze současného obsazení
Kulová. Posílení navíc znamená příchod univerzálky San- jednotlivých postů je každopádně patrné, na jaká místa
dry Kotlabové z Českých Budějovic.
v sestavě by případné akvizice měly směřovat.
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Zatímco hanácký rival Agelek nikoho nového na soupisce oficiálně nemá, jihomoravský oddíl oznámil další
dvě posily, v pořadí již číslo pět a šest. Pátou se stala
odchovankyně KP Lenka Podhrázká, která po ročním
působení ve Fénixu Brno bude nastupovat na bloku
opět za svůj mateřský oddíl. Na univerzál pak držitelky
extraligového bronzu angažovaly Nikolu Pištělákovou
ze slovenské Slávie EU Bratislava. Ke změnám došlo
i v realizačním týmu kápéčka, kde má kouč Marek Rojko nového asistenta Tomáše Samselyho a kondičním
specialistou se stal David Nerud.
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K poměrně převratným změnám došlo u tradičního účastníka extraligy. Přerovské volejbalistky totiž dál nepovede coby
hlavní lodivod Libor Gálík, jenž odešel dělat asistenta k nováčkovi do Liberce. A novým prvním trenérem se stal Radim
Vlček, v předchozích letech pro změnu asistent v KP Brno.
Střídání stráží je hlášeno též z klubového vedení, neboť
dosavadního předsedu Vladimíra Tabaru v čele vystřídal
Lubomír Svoboda. Ten od loňska nastoupil jako manažer oddílu a nyní tedy převzal i nejvyšší funkcionářský
post. Cíl je v Přerově jasný: zlepšit uvadající výsledky
a posunout se z letošního osmého místa nahoru. (son)
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letos slavíme jubileum...
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TRIATLONOVÝ ZD:TÍN CUP nabídl rodinnou atmosféru
ZDĚTÍN Trošku si zasportovat, ttrošku víc se najíst
a napít a hodně se pobavit.
I tak by sse dal shrnout cíl akce
cu jehož pátý ročník
Zdětín cup,
odehr uplynulou sobotu
se odehrál
a PROST
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
jakožto m
mediální partner byl
u toho. Kilometr plavání, 61
kilometr na kole, 8,5 kilomekilometrů
tru běhu a jedno sele zvládly
desítk účastníků, řada jetři desítky
jich fand
fandů spolu s obětavým
organiza
organizačním
týmem.

EXKLU
EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportá
reportáž

Pavel Franc v cíli závodu
ve slovenském Šamorín,
kde v elitní konkurenci obsadil desáté místo.
Foto: archiv P. France

Triatlonista
Pavel Franc

USPÌL

na mistrovství svìta
PROSTĚJOV Před čtyřmi lety jsme ve Večerníku psali o snu
prostějovského rodáka Pavla France stát se na Novém Zélandu Ironmanem, což znamná úspěšně zvládnout triatlonový závod Ironman,
kvůli němuž se na tento ostrov na půldruhého roku přestěhoval. Franc
si ve městě Taupo na břehu stejnojmenného jezera našel práci, stal se
členem místního triatlonového klubu a začal tvrdě trénovat.
V sobotu 1. března 2014 si Pavel dnů později na závodě stejné délky
Franc splnil svůj sen, když po up- ve Španělsku, Challenge Salou, se
lavání 3,8 km, 180 km jízdy na kole a umístil ve své kategorii na 5. místě
42,2 km běhu dorazil v čase 11:18:53 a tím se kvalifikoval na letošní misúspěšně do cíle tohoto prestižního trovství světa v polovičním Ironsvětového triatlonového závodu. manu Challenge The ChampionI po návratu do vlasti se dál naplno ship 2017, které se konalo už za
věnuje triatlonu a účastní se mnoha šest dnů ve slovenském Šamoríně
závodů, v nichž dosahuje dobrého u Bratislavy.
umístění. V květnu letošního roku Podle informací pořadatele se v histo byl závod Půlironman Challenge torii triatlonu na těchto tratích ještě
Rimini v Itálii, ve kterém dosáhl ve nikdy nesešla taková světová špička
své kategorii na 11. místo a o čtrnáct elitních triatlonistů. Pro Pavla France

pro Več
k
Večerník
Martin
ZAORA
ZAORAL
Na start triat
triatlonu v boskovických lázních
se postavila dvacítka mužů a desítka žen,
jede
dalších jedenáct
sportovců absolvovalo
„pouze“ cy
cyklistickou trasu z Boskovic
Zdětína Z něj triatlonisté ještě vydo Zdětína.
byla možn
možnost účasti velmi nečekaná,
nicméně i přes velmi krátkou dobu
regener a přípravu, zkrácenou
na regeneraci
ještě cestov
cestováním ze Španělska domů,
se zhostil tohoto světového klání
triatlonistů se ctí.
Při plavá
plavání schytal mnoho ran
kopan
a kopanců
od velmi namotivovaných závodníků, proto odplaval na okr
okraj pole plavců. Průměrné
plavání v ččase 34:15 minuty stačilo
průbě
na průběžné
33. místo, čtvrtým
nejrychlejším přeběhem od Dunaje
až do depa na kolo se ovšem dostal na 26. pozici. Okruh devadesáti
kilometrů na kole poté zvládl
za 2:19 hodin, čímž poskočil na
17. příčku. Druhým nejrychlejším
depem započal půlmaraton ve
třech sedmikilometrových okruzích na 15. místě. I přes nedostatek
odpočinku a tropické teploty, které
zapříčinily odstoupení i světové
extratřídy ze závodu, zvládl běh za
1:34 hodiny. Cíl tedy Pavel Franc
protnul v celkovém čase 4:34:28
a umístil se na 10. místě. V celkovém
pořadí mistrovství světa 2017
včetně profesionálních závodníků
pak zaujal 97. příčku.
Sezóna pro něj ale ještě zdaleka
nekončí. V kalendáři má Franc
zapsány štafetu Moraviaman,
Půlironman na Pálavě a další. (red)

Finsko vystavilo Slovenkám
stop v semifinále EL,
nepomohla ani paráda
Herelové z prvního zápasu
V Helsinkách však kralovaly protivnice jasně 3:0, když Herelové s šesti
uhranými body se už tolik nedařilo.
A Slovenky se tudíž v letošním ročníku EL musely spokojit s bronzem,
postoupit do World Grand Prix se
jim zase nepovedlo.
„Naším minimálním cílem bylo semifinále, což jsme splnili, ale samozřejmě mrzí nedotažená touha po

VIDEO&FOTO
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klikni na

www.vecernikpv.cz

Po vyhlášení výsledk vznikla tato spolená fotografie úastník i poadatel
v trikách vyrobených speciáln pro tuto píležitost.
Foto: Jitka Vlachová

běhli ve směru Bělecký Mlýn, odkud
se po bezmála devíti kilometrech vrátili
do prostoru za zdětínskou sokolovnou.
Přestože pohled na propozice závodu
by mohly leckoho odradit, ukázalo se, že
při troše snahy jej zvládli nejen sportovci
tělem i duší, ale i ti, kteří tréninku zas až
tolik nedali.
Mnozí ze zúčastněných si však v parném
dni skutečně sáhli na dno. Nejmladším
účastníkem přitom byl teprve osmiletý Matyáš Kuhn, nejstarší účastnicí
již třiasedmdesátiletá Marie Štefková,

která společně s manželem Oldřichem
ukázala, že společný koníček je tím nejlepším tmelem dlouholetého manželství.
„Před šesti lety mě kamarádi pozvali na
Šumavu, kde jsem se zúčastnil podobné
akce. Jako revanš jsem pro ně spolu s dalšími lidmi zorganizoval první ročník této
akce. A proč to stále dělám? Třeba i proto,
abych strávil více jak čtyři hodiny ve společnosti své ženy,“ prozradil Večerníku
v cíli ředitel závodu Tomáš Kučera, který do cíle doběhl po boku své manželky
Martiny.

výsledky zdìtínského
triatlonu
MUŽI:
1. Ondřej Čarný
2. Jan Adam
3. Jan Šedý
ŽENY:
1. Lenka Čarná
2. Martina Kučerová
3. Jana Čarná

Na písku tentokrát bez kovu,

NEJLÉPE

PROSTĚJOV Termínový kalendář beachvolejbalové sezóny
2017 je právě v těchto týdnech
nabitý k prasknutí, což znamená
jeden turnaj okamžitě následující
další. V tomto zápasovém shonu
logicky nezahálejí ani dvě členky
VK AGEL Prostějov věnující se
systematicky plážovým bitvám.
Šarlota Svobodová si ve dvojici
s Karin Žolnerčíkovou vyzkoušely,
jak jim to půjde v ženské společnosti. Absolvovaly dvě klání Českého
poháru dospělých a těžká konkurence starších soupeřek je nepustila
k žádnému vyššímu umístění. Po sedmnácté příčce v Brně to však bylo
posléze v Opavě už lepší, když navíc
obě porážky při obsazení třinácté
pozice měly dost těsnou podobu.
Tereza Baláková v páru s Terezou
Helanovou zůstaly u Českého poháru juniorek a úspěšněji si vedly
v pražském Ládví. Dlouho to tam
vypadalo na medaili, nakonec holky
skončily páté. Následně v Olomouci
naopak ztratily hned vstupní duel,
načež zabraly a vybojovaly aspoň
sedmý post.
(son)

pátá Baláková
ÈP ŽEN – BRNO

Výsledky – 1. kolo: Svobodová, Žolnerčíková - Lojková, Tučková 0:2 (-14,
-16). Opravy: Svobodová, Žolnerčíková - Lepková, Zezulová 2:0 (11, 17),
Svobodová, Žolnerčíková - Dostálová, Šotkovská 0:2 (-18, -8).
Konečné pořadí: 1. Nakládalová, Bonnerová, 2. Dubovcová, Štrbová, 3. Štochlová, Gálová, 4. Cebáková, Nováková, 5. Valková, Dostálová a Klimešová, Vandasová,
7. Kotlasová, Resová a Žolnerčíková, Kulhánková, 17. Svobodová, Žolnerčíková

ÈP JUNIOREK – PRAHA LÁDVÍ
Výsledky – 2. kolo: Baláková, Helanová – Novotná, Balonová 2:0 (15, 15).
3. kolo: Baláková, Helanová Svobodová, Čurdová 2:0 (15, 21). 4. kolo:
Baláková, Helanová – Šikralová, Dunárová 0:2 (-12, -14). Opravy: Baláková,
Helanová – Svozilová, Tezzele 0:2 (-10, -10).
Konečné pořadí: 1. Šikralová, Dunárová, 2. Skalická, Havrlantová, 3. Cuřínová, Tonová, 4. Svozilová, Tezzele, 5. Baláková, Helanová a Břínková, Šídlová,
7. Šeredová, Lorenzová a Lepková, Zezulová

ÈP ŽEN – OPAVA
Výsledky – 1. kolo: Svobodová, Žolnerčíková – Kvapilová, Posltová 2:0 (13,
18). 2. kolo: Svobodová, Žolnerčíková – Honzovičová, Pluhařová 1:2 (22, -9,
-9). Opravy: Svobodová, Žolnerčíková – Votroubková, Rindová 2:0 (16, 5),
Svobodová, Žolnerčíková – Šipošová, Behúnová 1:2 (13, -7, -5).
Konečné pořadí: 1. Knoblochová, Komárková, 2. Gálová, Haragová,
3. Kotlasová, Resová, 4. Honzovičová, Pluhařová, 5. Adamčíková, Šťastná
a Machová, Bendíková, 7. Štochlová, Maixnerová a Šipošová, Behúnová,
13. Svobodová, Žolnerčíková

ÈP JUNIOREK – OLOMOUC
Výsledky – 1. kolo: Baláková, Helanová – Lorenzová, Kinclová 0:2 (-18, -15).
Opravy: Baláková, Helanová – Pavelková, Mertová 2:0 (16, 14), Baláková,
Helanová – Kožnárková, Lepková 2:1 (-15, 17, 7), Baláková, Helanová – Zezulová, Černíková 1:2 (16, -16, -7).
Konečné pořadí: 1. Skalická, Havrlantová, 2. Makoňová, Šauerová,
3. Lorenzová, Kinclová, 4. Zezulová, Černíková, 5. Rybová, Skopová a Makovcová, Žůrková, 7. Baláková, Helanová a Dunárová, Šikralová

finálové účasti. Přesto chci holkám
za celou sezónu poděkovat. Byly to
náročné dva měsíce s kvalifikací mistrovství světa i Evropskou ligou a věřím, že šlo o dobrý vklad do příštího
roku,“ zhodnotil kouč Marek Rojko.
Nina a Soli teď mají necelý měsíc
volna, než od 1. srpna naskočí
v Prostějově do klubové přípravy
na nový soutěžní ročník. (son)

EVROPSKÁ LIGA ŽEN 2017 – SEMIFINÁLE
První zápas: Slovensko – Finsko 2:3 (-23, 15, 20, -17, -12). Nina Herelová 20 bodů (15 útoků při úspěšnosti 50 procent + 4 bloky + 1 eso, celková
užitečnost +18).
Odveta: Finsko – Slovensko 3:0 (16, 18, 21). Nina Herelová 6 bodů
(6 útoků při úspěšnosti 38 procent, celková užitečnost –1).
Výsledky druhé dvojice: Ukrajina – Španělsko 3:1 (19, 21, -24, 21)
a Španělsko – Ukrajina 3:2 (-22, 23, -23, 20, 5).

17070710771

PROSTĚJOV Volejbalistky Slovenské republiky sice po roce
znovu zopakovaly postup mezi
elitní kvarteto Evropské ligy žen,
ale tentokrát pro ně znamenalo
konečnou semifinále. Nestačily
v něm na Finsko a nic na tom nezměnil ani výborný výkon hráčky
VK AGEL Prostějov Niny Herelové v úvodním z obou vzájemných
duelů.
Blokařka vékáčka pomohla svému
národnímu týmu v Popradu dvaceti
dosaženými body, jenže výběr SR
přesto na domácí palubovce seveřankám podlehl po velkém boji 2:3. Svěřenky Marka Rojka a Solange Soares
(rovněž Agelky) tudíž musely vyhrát
odvetu, aby pronikly do finále.

BYLI JSME
U TOHO

Pondělí 10. července 2017
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 JEDINÝ BERDYCH

Ženské favoritky Plíšková i Kvitová vypadly hned ve druhém kole, v deblech se daří pouze Strýcové

LONDÝN, PROSTĚJOV V minulosti se to stalo již mnohokrát,
ale nyní se nic takového nečekalo.
Co? Že výsledkovou čest českého
tenisu včetně toho prostějovského bude na grandslamovém turnaji zachraňovat Tomáš Berdych.
Na probíhajícím Wimbledonu
2017 asi každý předpokládal spanilou jízdu dvou ženských hvězd
TK AGROFERT Karolíny Plíškové a Petry Kvitové, leč realita byla
krutá. Pojďme si zrekapitulovat,
co v podání členů prostějovského
oddílu přinesl první týden aktuálního ročníku nejslavnější světové
akce bílého sportu.
V dámském singlu mělo „tékáčko“
čtyři zástupkyně a všechny dopadly
po výsledkové stránce úplně stejně.
Výše zmíněné Plíšková s Kvitovou
i Barbora Strýcová a Lucie Šafářová
splnily v prvním kole roli nasazených plejerek, když své soupeřky
porazily hladce 2:0 na sety. „Dobrá
práce,“ mohly spokojeně hodnotit

tu bez výhrad, jinde při vědomí nutnosti dílčího zlepšení.
Bohužel následoval přesný opak,
konkrétně shodné prohry 1:2 na
sady ve druhém dějství. A to u kompletního kvarteta Prostějovanek,
což byl krajně nepříjemný šok. Asi
největší zklamání zavládlo v případě turnajové trojky Plíškové,
jež ztratila výborně rozjetý duel se
Slovenkou Rybárikovou. „Postupně mi přestal psát servis, zatímco
soupeřka všechno ubránila a dávala
takový sračky za síť. Všechno jsem si
musela uhrát sama, což byl bez fungujícího podání problém. Každý míč
mě stál spoustu sil, i takticky jsem asi
zahrála blbě,“ hodnotila posmutnělá
Karolína místy za použití neslušných
výrazů.
Navzdory brzkému krachu v britské metropoli se během tohoto
týdne může stát světovou jedničkou na žebříčku WTA Tour. Stačí,
pokud momentálně vedoucí Kerberová z Německa nepostoupí do

finále a druhá Halepová z Rumunska nepronikne do semifinále.
V takovém případě skočí premiérově v životě do čela právě svěřenkyně Davida Kotyzy. „Ale teď si
ani nepřeju, aby se to stalo. Radši
bych si číslo jedna uhrála sama,“
přiznala Plíšková, že si v žádném
případě nebude přát dřívější vyřazení konkurentek v přetahované
o planetární trůn.
Pod stejně ostrým drobnohledem
jako ona byla v anglické megapoli
Kvitová, jejíž senzačně rychlý a zároveň úspěšný návrat na kurty po
vážném zranění stále bere veřejnosti dech. Ten však Petře tentokrát
rychle došel, a to doslova, neboť víc
než průměrné protivnici Brengleové z USA padla ve druhém kole za
oběť svým zdravotním problémům.
„Jsem ráda, že je to za mnou,“ hlesla
jen krátce viditelně indisponovaná
Kvitová poté, co ji trpělivá Američanka doslova upinkala. „Po všem,
čím jsem za posledního půl roku
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prošla, na sebe nesmím být tak přísná. Potřebuju si opravdu pořádně
odpočinout a taky důkladně procvičit operovanou ruku. Ten můj příběh je svým způsobem pohádka, ale
pro mě i docela drsná,“ popisovala
Petra své pocity.
V nijak pozitivním rozpoložení neopouštěly travnaté dvorce na adrese SW 11 ani další dvě vyslankyně
TK AGROFERT. Barbora Strýcová
v rundě číslo dva překvapivě rupla
s motorovou myší Osakaovou z Japonska, byť jí po prošustrovaném
vstupním setu uštědřila kanára.
Závěr mače však hrubě nezvládla.
„Nechci být sprostá, ale slušně se to
říct nedá: prosrala jsem si to sama.
Hrozná škoda,“ naštvaně lamentovala divá Bára. Ta se ještě drží
alespoň ve čtyřhře zásluhou průniku do osmifinále po boku Němky
Görgesové.
Rostoucí pohodu Šafářové pro změnu zbortilo ošklivé zranění její deblové parťačky Mattekové-Sandsové,
která si ve svém střetnutí dvouhry

hrozivě vyvrátila koleno a křičela
bolestí. Lucie jí přiběhla z nedaleké šatny na pomoc, načež ji utrpení
kamarádky psychicky poznamenalo
natolik, že sama nezvládla vyrovnanou bitvu s nebezpečnou Rogersovou. A navíc logicky přišla o šanci na
další grandslamový titul ve čtyřhře.
„Tohle bude jeden z nejhorších dnů
v mé kariéře. Sice nikdo neumřel,
ale co se Beth stalo je strašné. Čéšku
měla úplně mimo koleno, snad bude
co nejdřív v pořádku. Určitě ji navštívím v nemocnici,“ plánovala Lucka
a vlastní porážku vůbec neřešila.
V mužské kategorii prostějovští
tenisté téměř věrně napodobili
své klubové kolegyně. Čím? Bezvýhradným postupem ze zahajovacího dějství, kde uspěli jak jedenáctý nasazený Tomáš Berdych proti
Chardymu z Francie, tak díky otočeným soubojům Jiří Veselý nad Ukrajincem Marčenkem i Adam Pavlásek
nad Escobedem z USA. Ve druhém
kole už sice posledně dva jmenovaní Češi jasně nestačili na favorizo-

jaká byla zlaatáá trrettraa 20117....

vaného Itala Fogniniho, respektive
hvězdného Srba Djokoviče, přesto
ovšem mohli domů odlétat aspoň
částečně spokojení.
To bude určitě platit rovněž pro
Berdycha, který následně přemohl
Američana Harrisona a ve třetím pokračování smetl dříve nebezpečného, leč nyní slábnoucího Ferrera ze
Španělska. Oddálil tak hrozbu svého
vypadnutí z elitní světové dvacítky,
přičemž v nadcházejícím osmifinále
ho čeká mladý Rakušan Thiem coby
turnajová osmička. „Proti Ferrerovi
to byl zatím můj nejlepší výkon v letošním Wimbledonu. Utkání jsem
zvládl bez jediného propadu, což je
super, zvlášť v souboji s tenistou takového jména. I když David teď neprožívá nejlepší období a navíc není
žádný trávař. Já se cítím výborně a už
se moc těším na druhý zápasový týden v Londýně, kde to mám rád,“
smál se Tomáš po sobotním triumfu. Že by konečně nadcházel jeho
čas v neustále propíraném útoku na
vysněnou grandslamovou trofej?
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Oèima Miroslava Èernoška
„Závody viděly miliony lidí po celém světě, kteří mohli sledovat úžasnou atmosféru, skvělé
výkony těch největších hvězd. Ze Spojených států amerických gratuloval i Ivan Lendl, kterému
se Zlatá tretra moc líbila. To vnímám jako velké ocenění. Měli jsme tady naposledy Usaina
Bolta. Člověk ani nedokáže ocenit, že byl s námi podeváté. Podle mě je nejlepším atletem
světa všech dob a Zlatou tretru posunul na vyšší úroveň.
Dlouhodobě tvrdím, že každá sportovní událost je v konečné fázi o hvězdách a divácích. Prázdné stadiony reklamní partnery nepřitahují. Z tohoto úhlu pohledu můžeme být všichni spokojení. Osobně jsem rád, že máme s většinou našich partnerů
dlouhodobé smlouvy a ty nám umožňují pracovat s hvězdami trošku dopředu. Na
startovní listině každého ročníku je to vidět. Musím říct, že v tomto smyslu je město
Ostrava příkladný partner, což platí také o vedení Moravskoslezského kraje.
Příští ročník už nebude závodit Usain Bolt, přesto věřím, že naše dlouhodobá snaha
přivádět do Ostravy ty největší hvězdy bude u našich partnerů odměněna. S pěti
z nich máme smlouvu i na příští rok. Troufnu si proto odhadnout, že příští Zlatá
treta bude opět skvělá.“

VÝSLEDKY ZLATÁ
TRETRA OSTRAVA 2017:
MUŽI – 100 m: 1. Bolt (Jam.) 10,06, 2. Pérez (Kuba) 10,09, 3. Ali Harvey (Turecko) 10,26, ...6. Veleba 10,44, 7. Stromšík (oba
ČR) 10,49
300 m: 1. van Niekerk (JAR) 30,81 – světový rekord, 2. Makwala (Bots.) 31,44, 3. Maslák (ČR) 31,80 – český rekord
1000 m: 1. Kipkoech (Keňa) 2:18,51, 2. Holuša 2:18,60, 3. Sasínek (oba ČR) 2:19,03
10 000 m: 1. Farah (Brit.) 27:12,09, 2. Kimeli (Keňa) 27:14,43, 3. Torotich (Ug.) 28:02,23
110 m př.: 1. Darien (Fr.) 13,09, 2. Baji (Maď.) 13,23, 3. Trajkovič (Kypr) 13,34
3000 m př.: 1. Kigen (Keňa) 8:11,54, 2. Wale (Et.) 8:13,16, 2. Amare (oba Et.) 8:13,39, ...11. Olejníček (ČR) 9:18,34
Výška: 1. Bednarek (Pol.) 232, 2. Ivanov (Bul.) 230, 3. Ghazal (Sýr.) a Wilson (Bah.) oba 227,...10. Bába (ČR) 220
Trojskok: 1. Taylor (USA) 17,57, 2. Doris (Guya.) 16,80, 3. Misans (Lot.) 16,74
Koule: 1. Staněk (ČR) 21,63, 2. Haratyk (Pol.) 21,34, 3. Žunič (Chorv.) 20,76, ...6. Prášil (ČR) 20,09
Oštěp: 1. Röhler (Něm.) 91,53, 2. Vetter (oba Něm.) 87,88, 3. Vadlejch 86,43, ...5. Jílek 82,74, 6. Veselý 82,16, 7. Frydrych (všichni ČR) 80,61
Kladivo: 1. Fajdek (Pol.) 83,44, 2. Nowicki (oba Pol.), 3. Halász (Maď.) 78,85
ŽENY – 200 m: 1. Ta Louvoá (Pobř. slon.) 22,44, 2. Conleyová (JAR) 23,06, 3. Garcíaová (Šp.) 23,17, 4. Pírková 23,30, 5. Procházková 23,72, 6. Bendová 23,75, 7. Slaninová (všechny ČR) 24,30
1500 m: 1. Tsegayová (Et.) 4:00,96, 2. Arrafiová (Mar.) 4:03,34, Buckmanová (Austr.) 4:06,30, ...7. Vrzalová 4:09,18, 8. Mäki
(obě) 4:26,19
100 m př.: 1. Dutkiewiczová (Něm.) 12,72, 2. Steenkampová (JAR) 12,99, 3. Ploticynová (Ukr.) 13,02, ...7. Koudelová 13,32,
8. Cachová (obě ČR) 13,59
Tyč: 1. Sidorovová (nez.) 470, 2. Newmanová (Kan.) 465, 3. Peinadoová (Ven.) 455, ...5. Maláčová 450, 6. Ptáčníková 440, 8.
Švábíková 420, 11. Jiroutová (všechny ČR) 400
Kladivo: 1. Wlodarczyková (Pol.) 79,72, 2. Zheng Wang (Čína) 76,25, 3. Skydanová (Ázer.) 74,25, ...7. Šafránková 69,71, 9.
Králová (obě ČR) 65,74.

došlo na naši adresu...

Neskutečný zážitek pro mladé

sportovce z Prostějova
To byla nádhera, to byla paráda, úžasný zážitek, tak
mladí sportovci komentovali to, čeho mohli být osobně přítomni - nádherné, oslňující Zlaté tretry v Ostravě.
A nakonec i někteří mladí sportovci sehnali podpis největší hvězdy několikanásobného olympijského vítěze
Bolta. Další zase měli tu možnost se s ním vyfotografovat. Tolik olympijských vítězů na tomto závodě, co zde
bylo, nikde jinde v ČR neuvidí.
Zlatá tretra má již věhlas po celém světě. To již všichni
dobře víme, ale nedá se přehlédnout, jak organizátoři
TK PLUS Prostějov, atletický klub Vítkovice, kraj Moravskoslezský a město Ostrava pojali a umožňují, aby
této vrcholové akce se mohli zúčastnit také mladí sportovci, a to jednak jako diváci, ale též jako přímí závodníci.
Jistě jste aspoň někteří slyšeli o „Čokoládové tretře“, do
níž se zapojilo letos již dvaadvacet měst a mezi nimi nechybí samozřejmě i Prostějov, tisíce dětí, které se snaží
vybojovat si postup na Zlatou Čokoládovou tretru. Duší
této novinky, která ve světě nemá obdoby, jsou: Oldřich
Zvolánek, technický ředitel Zlaté tretry v Ostravě, a Miroslav Černošek, jednatel TK PLUS Prostějov. Patronem Čokoládové tretry je legenda světové atletiky Jan
Železný, který na ní samozřejmě nechyběl i v Prostějově.

Propojení této vrcholové akce, která u nás nemá konkurenci, s touto významnou akcí pro mladé začínají sportovce, je něco neskutečného. Tyto závody mají děti přivést ke
sportu a mají také motivovat jejich rodiče, kteří rozhodují
o tom, zda bude jejich dítě pravidelně sportovat.
Organizátoři Zlaté tretry věnují projektu nemalé prostředky. Poskytují pořadatelským městům finanční podporu ve formě organizačního grantu, připravují veškerou grafickou podobu, poskytují startovní čísla, plakáty,
medaile, věcné ceny, technickou podporu a mnoho dalšího. Patří jim od nás všech velké uznání za to, jak tyto
závody pojali a jak do toho zapojili tisíce dětí.
TK PLUS na čele s vedením a ostatními pracovníky
neopomenou jako vždycky, při takových sportovních
akcích, pozvat a umožnit i našim mladým sportovcům
z Prostějova, na náklady TK PLUS, se toho zúčastnit. A tak každý rok na tuto Zlatou tretru jsou vypravovány tři autobusy s dětmi - sportovci z Prostějova. Velké
díky, že jim toto nádherné sportovní představení umožňujete a i to, aby byly přímo přítomni na tak krásné akci,
na tak nádherném stadionu a na této vynikající atletice.
Mgr. Antonín Dušek, člen sportovní komise
Rady města Prostějov
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU...

ZLATÁ Wayde van Niekerk převzal
TRETRA: štafetu od loučícího se Bolta

OSTRAVA Další atletický svátek v Ostravě se povedl. V pořadí
56. ročník Zlaté tretry se stal nezapomenutelným zážitkem pro
samotné aktéry, návštěvníky i diváky u televizních obrazovek
po celém světě. Nabídl nejen vítězné loučení fenomenálního
sprintera Usaina Bolta, který zaběhl na 100 m čas 10,06 s a ani
při svém devátém startu nenašel přemožitele, ale také světový rekord na trati 300 metrů v podání Waydea Van Niekerka.
A také špičkové výkony domácích atletů, kteří dokázali využít
skvělou atmosféru vyprodaných tribun na Městském stadionu ve Vítkovicích. „Byl to po všech stránkách úžasný ročník,“
shrnul ředitel Zlaté tretry Jan Železný.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
Polská kladivářská škola představila
na mítinku Zlatá tretra Ostrava 2017
to nejlepší, co si atletický fanoušek
dokáže představit. Úvodní dvě disciplíny 56. ročníku totiž ovládli Anita
Wlodarczyková a Pawel Fajdek v nových rekordech mítinku. Světová
rekordmanka vynechala víkendový
evropský šampionát družstev v Lille
a do Ostravy přijela ve velké pohodě.
Svůj devátý start na vrhačské louce
Městského stadionu ve Vítkovicích
proměnila v suverénní vítězství.
Ve druhé sérii poslala kladivo do
vzdálenosti 79,68 a vytvořila nový
rekord mítinku. Ten pak navíc ve
čtvrtém pokusu posunula ještě dál
a diváci jejích 79,72 ocenili bouřlivým potleskem. Celkem čtyřikrát
přehodila hranici devětasedmdesáti
metrů a rozdávala úsměvy na všechny
strany. „Je to asi můj nejlepší závod
v kariéře. Překonat sedmdesát devět
metrů hned čtyřikrát, to se hned tak
nevidí. Jsem moc spokojena, i když
jsem doufala, že mohu atakovat osmdesátku. Tak možná příští rok, kdy
tady ráda přijedu na desátý závod,“
řekla po vítězství. Přiznala, že začátek
závodu byl pro ni jako vždy hodně
emotivní. Je pořádán jako Memoriál
Kamily Skolimowské, což byla velká
kamarádka Anity Wlodarczykové.
„Vždycky, když jdu poprvé kolem její
fotky, pracují moje emoce naplno, stále používám její rukavici a právě tady
v Ostravě na ni hodně vzpomínám.
I to je jeden z důvodů, proč tady tak
ráda závodím,“ dodala. Česká reprezentantka Kateřina Šafránková obsa-

dila výkonem 69,71 sedmou příčku,
Tereza Králová byla výkonem 65,74
devátá.
Jen několik desítek minut po rekordním pokusu polské rekordmanky se
do kladiva pořádně opřel také Pawel
Fajdek. Dvojnásobný mistr světa šokoval svým výkonem všechny soupeře
a rozjásal početnou skupinu polských
fanoušků. Jeho kladivo dolétlo do
vzdálenosti 83,44, což je nejen nový rekord mítinku, ale také nejlepší světový
výkon tohoto roku! „Přijel jsem z mistrovství Evropy družstev dost unavený
a rozhodl jsem se, že risknu hned první
pokus. Dal jsem do něj úplně všechno
a je z toho můj třetí nejlepší výkon kariéry,“ komentoval svůj výsledek.
Hlavní program letošní 56. Zlaté
tretry Ostrava odstartoval závodem tyčkařek a výškařů. Favoritkou soutěže tyčkařek byla Anzhelika
Sidorová, ruská atletka závodící pod
neutrální vlajkou, která tyčkařský
sektor nakonec ovládla skokem 470
cm. „Je to nádherný dárek k mým
dnešním narozeninám,“ usmívala se.
Podotkla však, že soutěž byla hodně
dlouhá, jelikož ji přerušil zahajovací
ceremoniál. O vítězství ji však už nikdo nepřipravil. Mezi českými závodnicemi si nejlépe vedla pátá Romana
Maláčová (450 cm), loňská vítězka
mítinku Jiřina Ptáčníková skončila šestá. Mistr republiky ve skoku do výšky
Jaroslav Bába se letos trápí a to se ukázalo i v Ostravě. Olympijský medailista
z Atén zvládl pouze laťku ve výšce 220
centimetrů, což stačilo pouze na dělené desáté místo. Pouhý centimetr od
vyrovnání rekordu mítinku byl polský
výškař Sylwester Bednarek, který se
nakonec radoval z prvenství.
Koulařské klání mělo na letošním
ročníku hlavního favorita Tomáše
Staňka, který vede evropské tabulky
roku výkonem 22.01 m. Rekord mítinku Američana Reese Hoffa 21.77
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m z roku 2007 se otřásal v základech, nakonec však odolal – Staňkův
nejdelší hod měřil 21.63 m. „Vítězství
na Zlaté tretře si vážím snad stejně
jako mé stříbrné medaile z halového
mistrovství Evropy. Ta křišťálová trofej ve tvaru tretry je totiž fenomenální,“ pochvaloval si vítězství Staněk.
„Škoda, že nevyšel ten třetí pokus,
věřím, že bych jinak vylepšil rekord
mítinku,“ dodal.
Nejlepší výkon večera předvedl Jihoafričan Wayde van Niekerk, který se představil v netradičním běhu
na 300 metrů. Závod zvládl parádně. Stanovenou distanci prolétl v čase
30,81 a o čtyři setiny překonal sedmnáct let starý světový rekord Američana Michaela Johnsona. Zároveň také
vylepšil maximum mítinku. To držela
sedm let výkonem 30,97 jamajská
sprinterská legenda. „Jsem moc vděčný za to, že jsem dokázal překonat
světový rekord. Děkuji všem lidem
tady v Ostravě za tak skvělý mítink.
Jsem poctěn, že jsem se mohl malým
dílem zapsat do historie,“ řekl dojatě
Van Niekerk. „Chtěl jsem se pokusit
o něco bláznivého a to se povedlo.
Dost jsem se na ten běh soustředil
a až po závodě jsem analyzoval, co
jsem udělal dobře a co špatně. Toho
moc nebylo, byl to skoro perfektní
závod,“ radoval se. Byl jsem sice po
dvou stech metrech nejrychlejší, ale
pořád jsem si dával pozor, aby mi to
úplně nedošlo, což se naštěstí nestalo.
Mít další světový rekord je pro mě
skvělý impulz do další fáze kariéry,“
dodal atlet patřící mezi hvězdy světového sportovního nebe. Nejlepší
Čech v závodě Pavel Maslák doběhl čtvrtý a výkonem 31.80 vylepšil
národní rekord Jiřího Vojtíka z roku
2004. „Bylo to poprvé v kariéře, kdy
jsem běžel závod, ve kterém padl
světový rekord. Je skvělé, že ostravští
fanoušci viděli tak skvělého atleta, jakým je Wayde Van Niekerk. Ale pro
mě má tento běh velkou cenu tím, že
jsem překonal český rekord,“ radoval
se Maslák. Nezbývá než dodat, že si
všichni závodníci na této trati vylepšili
svá osobní maxima.
Oštěpařská soutěž měla obrovskou
kvalitu a byla ve znamení česko-německého souboje. Domácí kvarteto
Petr Frydrych, Jaroslav Jílek, Vítězslav Veselý a Jakub Vadlejch se postavilo německé sestavě ve složení
Lars Hamann, Andreas Hofmann,
Johannes Vetter a Thomas Röhler.
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Nejlepší hod předvedl ve druhém pokusu právě olympijský vítěz z Londýna
Röhler 91,53 metru. Potřetí v sezóně
tak pokořil hranici 90 metrů. Přes tuto
hranici se pak dostal ještě ve třetím pokusu. Z Čechů byl nejlepší Jakub Vadlejch,
který hodil 86,43 metru. Jeho nejkratší
měřený hod měřil 84,81 a český závodník potvrdil velkou vyrovnanost svých
výkonů a skončil třetí. Ostatní Češi si
vylepšili letošní maxima - Jaroslav Jílek
na (82,74), Vítězslav Veselý (82,16)
a Petr Frydrych (80,61) poprvé v sezóně
přehodili osmdesátku. „Thomas házel
perfektně, trefoval krásné hody. Myslím, že na Tretru bude mít nadále skvělé
vzpomínky, vždyť tady vyhrál i loni. Bude
se sem rád vracet. Tohle je člověk, který
bude samozřejmě v Londýně strašně
těžko k poražení,“ ocenil vítěze Vadlejch.
Devadesátku na vítkovickém stadionu
naposledy pokořil současný ředitel Zlaté
tretry Jan Železný v roce 1997. Röhlerovi to nyní ještě nestačilo na Železného
rekord mítinku, jeho nejlepší výkon
dějin 98,48 je rovněž mimo kategorie.
Šestý v závodě skončil Vítězslav Veselý,
přesto se mohl radovat. Právě na Zlaté
tretře dostal opožděně bronz za letní hry
v Londýně 2012, kde původně skončil
čtvrtý. Životní úspěch mu zpětně přihrál
doping Ukrajince Pjatnycji. „Tohle je
velice důstojná náhrada,“ užíval si aplaus
zaplněných tribun Veselý.
Co další Češi? Na vítězství sahal v kilometru Jakub Holuša. Nad jeho síly byl
nakonec pouze Keňan Nicholas Kipko-

ech, Filip Sasínek bral bronz. Až čtvrtý
skončil světový rekordman na 800 metrů David Rudisha. „Je to velký skalp.
Říkal jsem si, já běžím těsně za ním, uvidíme, co se stane,“ usmíval se Holuša,
který připustil, že ho závod stál hodně
sil. „Nohy už po náročném programu
z posledních týdnů nešly příliš lehce.“
Osobní maximum si výkonem 4:09,18
na patnáctistovce o téměř čtyři vteřiny
vylepšila Simona Vrzalová, skončila
sedmá těsně před Kristiinou Mäki.
O rekord mítinku mezi ženami se postarala Gudaf Tsegayová na trati 1500
metrů. „Rekord mítinku mi udělal radost. Bylo to hodně těžké v tak horkém
počasí,“ ohodnotila svůj výkon vítězka.
Nejzářivější hvězda mítinku se představila v samotném závěru celého
programu v běhu na 100 metrů. Třicetiletý rodák z Kingstonu na oblíbeném stadionu i podeváté zvítězil, navíc
v jeho parádní disciplíně. „Ostravu jsem
si zamiloval. Nejdůležitější byli všichni diváci, kteří vždy vytvořili unikátní
atmosféru. Vždycky jsem se sem rád
vracel. Loučení je hodně těžké,“ přiznal
po závodech Usain Bolt. S časem nebyl
příliš spokojený, sám uznal, že neabsolvoval úplně nejpovedenější závod. Ale
ani to mu ostravský zážitek nemohlo
pokazit. „Čekal jsem, že mi tu lidé zase
dopřejí hodně lásky, ale tohle moje
představy ještě překonalo. Ať se děje, co
se děje, cítím tady z tribun obrovskou
energii,“ vyznal se atlet, který v srpnu
ukončí svoji kariéru. Při loučení s Ostra-

vou uslyšel hymnu své země, jedna z tribun se proměnila ve velkou jamajskou
vlajku. „Tohle jsem vážně nečekal...“
Atletický fenomén pak téměř hodinu po skončení závodu obcházel celý
stadion a rozdával stovky podpisů.
Nejen Usain Bolt, ale také Mo Farah se
v Ostravě loučil - naposledy v kariéře
si zaběhl závod na 10 kilometrů. „Svůj
poslední závod jsem si užil, přestože
jsem doufal v trochu rychlejší čas, vítr
mě však zpomalil. Před závodem jsem
mluvil s jednou z mých dcer a ta mi
přála hodně štěstí, tak jí přivezu mé
startovní číslo ze závodu na památku,“
komentoval emotivní zážitek Farah.
Poslední prolomení rekordu mítinku
se odehrálo v sektoru trojskokanů, a to
díky dvojnásobnému olympijskému
vítězi Christianu Taylorovi, který jej
vylepšil na 17.57 metru. „Letos to byla
zase skvělá party. Ostrava je úžasná,
fanoušci elektrizující a dráha fenomenální. Chtěl jsem víc než rekord
mítinku, ale i to je skvělé. Budu se sem
vracet každý rok, pokud budu moct,“
slíbil Taylor. Závěr trojskoku se ovšem
částečně překrýval se stovkou a pozornost se tak upnula k Usainu Boltovi.
Taylora to ovšem nijak nerozhodilo.
„Usain si zaslouží všechnu pozornost,
protože je legenda a obrovskou měrou
přispěl atletickému světu,“ uznal.
Výsledkový servis společně s ohlasem
šéfa pořádající společnosti TK PLUS
a také jednoho z účastníků najdete na
straně 31.
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Celkový počet rekordů
zdroj: www.zlatatretra.cz
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