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V regionu jsou na tom


  


zjistili jsme

PROSTĚJOV Prostějov jako jedno z mála měst České republiky dlouhodobě hospodaří bez
zbytečného zadlužování. To samé se ale rozhodně nedá říct o mnoha jeho občanech V dražbě se
ocitl mimo jiné i tento krásný dům ve Vrchlického ulici (na snímku). Nejnižší podání bylo 2 100 000
korun. Vážná je ale situace takřka na všech místech...
(mls)

➢

Foto: www.exekuce-exekuce.cz
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Exprimátor rezignoval
Prostějov (mik) - Na svůj post
předsedy komise pro nákup uměleckých děl rezignoval bývalý prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
O důvodech se s Večerníkem příliš
bavit nechtěl. „Bylo to mé vlastní
rozhodnutí, nechci již tuto funkci vykonávat,“ vysvětlil jen stroze
Miroslav Pišťák, který je však na
radnici stále zodpovědný za chod
městské policie.

Pozor v Kostelecké
Prostějov (mik) – Zejména místní občané si zcela jistě všimli, že minulý týden začaly rozsáhlé stavební práce v Kostelecké ulici. „Byla
zahájena investiční akce, při které
bude vybudována další část cyklostezky. Žádáme všechny chodce o maximální míru trpělivosti,
cyklostezka se totiž staví v rámci
chodníku a pohyb po něm bude
ztížený. Pozor na úrazy,“ nabádá
Prostějovany Zdeněk Fišer, první
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějov.

Záplavy, jinde sucho
Čunín (mik) - Pondělní lijáky
v Prostějově a okolí si vyžádaly
přes stovku výjezdů hasičů. Zatímco město doslova a do písmene
zaplavila voda, na jiných místech
okresu už tolik vláhy z nebe nespadlo. „Pršelo tady sice vydatně,
ale pouze pár minut. Déšť nám
akorát tak zalil zahrádky. Jinak je
v lese sucho a podívejte se na náš
potok. Takhle vyschlý ho nepamatuji už třicet let,“ řekl Večerníku jeden z čunínských chatařů.

PEDPLATNÉ LEVNJI

608 960 042

letos slavíme jubileum...

rubriky

Pondělí 17. července 2017
www.vecernikpv.cz

Borovice
VEÈERNÍKU festival
Michal KADLEC

rubriky
Večerníku

FOTO

PLUMLOV Pondělní prudký vítr
spojený s neobvyklou průtrží mračen si zařádil také na plumlovské
přehradě. Voda valící se ze stráně
zaplavila pláž U Vrbiček. A nejenom
to. Mostkovičtí a plumlovští dobrovolní hasiči druhý den ráno měli
plné ruce práce s borovicí, kterou
vyvrátil silný vítr. „Kdyby taková ´čína´ řádila při koncertu, tak utíkáme
všichni ozlomkrk. Takto ale hasiči
zavčas odstranili následky vichřice
a zachránili tak Rock Memory of,“
pochvaloval si Petr Zlámal, organizátor jubilejního ročníku rockového festivalu.
Reportáž z něj najdete na straně 18

CO NÁS POTŠILO...
Rekordní nezaměstnanost. Podíl
lidí bez práce pokořil na Prostějovsku další magickou hranici. Podle
aktuální statistiky je bez zaměstnání
pouze 2,9 procenta osob ve věku od
patnácti do čtyřiašedesáti let. Optimismus a oslavy ovšem krotí fakt, že
na druhé straně firmy marně shánějí
zaměstnance i brigádníky...
CO NÁS UDIVILO…

NEZRUŠILA!

K soudu nedorazil. Velekněz konopné církve, jak se Dušan Dvořák sám
rád a často nazývá, v úterý u dalšího
pokračování soudního procesu v jednací síni Okresního soudu v Prostějově chyběl. A to se v desetileté historii,
kdy je policií a justicí popotahován
kvůli pěstování konopí v Ospělově,
ještě nestalo!
Foto: Petr Zlámal

122

Agentura Místo hokeje korfbal a kuliky!
Hororová situace pro fanoušky
ledního hokeje v Prostějově! Ostrá válka uvnitř tohoto odvětví
sportu v našem městě přinesla
katastrofu. Od září se ve Víceúčelové hale-zimním stadionu hrát
hokej vůbec nebude! Mládežníci
bez příslušnosti k jakémukoliv
klubu dostanou až od prosince
prostor na zamrzlém rybníku
v Drozdovicích a prvoligová licence mužstva je prodána do Velké Bíteše.

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

•• Pondělí ••
Prší, prší, jen se leje, kam autíčko poplujeme... Inovaci známé dětské písničky si mohli notovat lidé z Prostějova a okolí. Na začátku týdne to vypadalo,
že neukázněným řidičům budou strážníci místo botiček nasazovat kotvičky...
Voda po bleskových záplavách naštěstí rychle opadla a máme tu opět sucho.
•• Úterý ••
Svět podle Klusáka. Český sen nabídl fiktivní supermarket, Svět podle Daliborka zase „fiktivního“ neonacistu. Takový je můj dojem ze dvou zřejmě
nejdiskutovanějších snímků režiséra Víta Klusáka. Oba snímky sice vycházejí
z reality, ta je však pro jejich suverénního tvůrce příliš nudná, a tak s ní manipuluje zcela dle svých vlastních angažovaných představ. Po uvedení na festivalu
v Karlových Varech zažil Svět podle Daliborka svoji prostějovskou premiéru.
•• Středa ••
Maturanti na hrad! „Kolik hradů a mužů již skončilo kvůli ženám jako ruiny...,“ posteskne si nejeden milovník pamětihodností. Smutný osud mnohých
opevněných sídel naštěstí nepostil hrad Šternberk a tak na něj mohli zavítat
vítězové naší soutěže „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku 2017“. Maturanti z oktávy A Gymnázia Jiřího Wolkera si výlet užili.
•• Čtvrtek ••
Prostějovsko jede bomby. „Jedu bomby,“ svěřuje se v jedné své skladbě
Ben Cristovao. Právě kvůli bombám během jediného dne u nás hned dvakrát vyjeli pyrotechnici. Jedna byla nalezena mezi Konicí a Březskem, druhá
na břehu rybníka v Hrdibořicích.
•• Pátek ••
Sluníčkáři na hvězdárně. „Slunce v duši,“ přál svého času divákům moderátor televizního počasí Ján Zákopčaník. Nyní by na něm většina populace za
toto přání nenechala nit suchou. Býti „sluníčkářem“ je dnes pro mnohé z nás
odsouzeníhodnější než býti komunistou, nacistou, rasistou či voličem ODS.
Navzdory všem škarohlídům však slunce stále svítí. Pozorovat jej mohli lidé,
kteří vyrazili na prostějovskou hvězdárnu.
•• Sobota ••
Uspěl by Schumacher ve Stínavě? „Jede traktor, je to Zetor, jede do hor, orat
brambor.“ Takto začíná jedna z nejznámějších písní skupiny Visací zámek. Jisté je,
že pokud by orat brambor jel traktor, který byl k vidění na Traktoriádě ve Stínavě,
pak by byl v horách strašně rychle. Výkony jezdců i strojů byly opravdu strhující.
•• Neděle ••
Kostel 2.0. „Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Enter...“ I takhle nějak by mohli
zakončit svoji modlitbu dnešní programátoři, úředníci, děti, vlastně všichni, kteří přicházejí do styku s počítačem častěji než s biblí. Historickým centrem města i kostelem
Povýšení sv. Kříže prováděli studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu.

ZACHYTILI JSME…

„Je to opravdová tragédie, Prostějov je poprvé v historii ledního hokeje bez všech soutěží. Jsou tu ale
naštěstí další sporty, při kterých
se fanoušci mohou vyřádit,“ míní
před Agenturou Hóser primátorka
Prostějova Alena Rašáková.
Ironií osudu je, že město se už letos
na podzim chystá vedle současného zimáku stavět druhou krytou
halu s ledovou plochou! Co se tady
ale bude dít, když hokej z Prostějova úplně zmizel? „Už jsme o tom
v radě města diskutovali. A nebojte se, máme řešení! Krasobruslaře přestěhujeme do Vyškova, kde
budou trénovat i závodit. Ovšem
velký zimní stadion bude od září
patřit korfbalistům, kteří v poslední době zaznamenávají obrovské

KRIMI
íslo

Dvanáct stovek, co to je? Takto by
zřejmě zareagoval každý ohledně případu krádeže s podobnou
škodou, kterou utrpěl okradený
člověk. O zločin století jistě nejde,
přesto prostějovští policisté řešili
během uplynulého týdne kuriózní
případ...

1 200
Třiapadesátiletý muž odmítl žádost své sousedky o půjčku právě
v této výši. Žena, která byla na sousedské návštěvě se urazila a bez
peněz nechtěla odejít. Počkala si
tedy, až muž usne, a ve spánku mu
z jeho kalhot vytáhla peněženku.
Potřebnou sumu peněz z ní pak
ukradla. Za to nyní zlodějce hrozí
až dvouletý kriminál.

najdete nás
i na www.
vecernikpv.cz

úspěchy, našemu městu dělají jen
čest. A jakmile postavíme druhou
krytou halu, která bez mrazícího
zařízení bude mnohem levnější,
tak se sem nastěhuje kuličkový
klub. To byste se divili, jak je tento
sport progresivní a jaké má výsledky,“ prozradila první žena Prostějova, jinak stále aktivní hráčka
kuliček. „Jak už řekla paní primátorka, u druhé kryté haly jsme
změnili projekt, mrazící zařízení
zde nebude, protože je vlastně na
hovno. Bude zde jen krytá betonová plocha, na které uprostřed vyhloubíme důlek na kuličky,“ dodal
na vysvětlenou Zdeněk Fišerák,
který tomuto sportovnímu odvětví rozumí z titulu funkce prvního
náměstka.

Otázkou ovšem
zůstává, co se stane, pokud se hokejisté ztopoří a pod
jedním klubem
se budou chtít do
Prostějova vrátit. „Já tomu moc nevěřím. Ale jestliže se najde někdo, kdo
mládežníky zastřeší a nebudou ho
exekutoři honit obuškem okolo zimáku, pak mu vytvoříme podmínky pro
návrat hokeje do Prostějova. Jinak se
budeme chodit dívat na korfbal a kuličky,“ ujišťuje primátorka.
Za Agenturu Hóser Majkl

Kdo z nás něco podobného pamatuje? Bouře spojené s přívalovým
deštěm přinesly minulé pondělí
večer pohromu především centru
města. Pod vodou se ocitla i část náměstí, záplava hrozila Krasicím,
lidé hlásili desítky vytopených sklepů a vyvrácených či zlomených stromů. Hasiči zasahovali ve více jak sto
dvaceti případech.
ZAUJALA NÁS…

DALIBOR
KRUPIÈKA

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

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.

MARTIN BARTOŠÍK
se narodil 14. srpna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 31. března
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 39 do 40 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlasy. Nosí plnovous.

JAN HALOUSKA
se narodil 19. prosince 1986 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
22. února 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 31 do 35 let, měří mezi
170 až 175 centimetry, má střední postavu, modré oči a hnědé vlasy.

Neonacismus, popírání holocaustu,
rasismus či útoky na uprchlíky. To
byla hlavní témata předpremiéry
hraného dokumentu v kině Metro
70, jehož hlediště minulé úterý večer
praskalo ve švech. A to nejenom proto, že protagonistou snímku „Svět
podle Daliborka“ byl prostějovský
skinhead...
ZASLECHLI JSME…

„KDYŽ VOLÁ
DVACET RODIČŮ
DENNĚ, BOLÍ
Z TOHO HLAVA!“
Náměstkyně prostějovské
primátorky Ivana Hemerková
vysvětluje, proč podnikla cestu
na hokejový svaz.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 25/14 °C
Martina

Úterý

25/12 °C
Drahomíra

Støeda 30/13 °C
Čeněk

Ètvrtek 31/13 °C
Ilja

Pátek

28/18 °C
Vítězslav

Sobota 28/17 °C
Magdaléna

Nedìle 27/18 °C
Libor
Zdroj: meteocentrum.cz
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DOBROVOLNY´ HASIC:

„NA POHLEDY
VYDESENYCH
 ´ LIDÍ JEN

TAK NEZAPOMENU“

PROSTĚJOV Při bleskových povodních v Prostějově a okolí odvedly skvělou práci přes tři stovky profesionálních a dobrovolných hasičů. Zvláště ti dobrovolní
ve svém volném čase nehleděli na vlastní pohodlí a vyrazili do terénu pomáhat.
Večerník vám přináší exkluzivní rozhovor s jedním z nich. Velitel družstva jednotky dobrovolných hasičů z Čechovic Jakub Nábělek se svými pěti kamarády
zasahoval během pár hodin na celkem devíti místech. Byli i u krasického rybníka, kde zažili skutečně dramatické momenty.
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Martin
ZAORAL

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

ƔƔ Kdy jste zaznamenali informaci
o blížících se přívalových deštích?
„Situaci na radaru jsem sledoval už od sedmnácti hodin. Bylo jasné, že se k nám něco
žene a bude to průšvih. Kluci se už dopředu oblékli a nachystali techniku, takže jsme
mohli vyjet bezprostředně po první ´esemesce´. Náš výjezd směřoval do ulice Na
Blatech, kde byla zatopená garáž. Zde jsme

Mezi Držovicemi a Olšany

SRAZILI DÍTĚ!

DRŽOVICE K neštěstí došlo uplynulou sobotu na silnici mezi Držovicemi
a Olšany u Prostějova. Řidič „škodovky“ tady srazil desetileté dítě! Policistům
řekl, že neměl čas zareagovat, prý vyběhlo ze křoví. Malá ratolest utrpěla blíže
nespecifikované zranění...
„V sobotu patnáctého července před čtrnáctou hodinou došlo ke sražení desetiletého
dítěte. Osobní vůz značky Škdoa Fabia jel ve směru od Držovic do Olšan u Prostějova, kdy dítě mělo vyběhnout ze křoví přímo do jízdní dráhy vozidla. Při srážce utrpělo
zranění, se kterým bylo převezeno do nemocnice. Příčinu a bližší okolnosti nehody
policisté dál vyšetřují,“ poskytla informace Tereza Neubauerová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Jaké zranění ale dítě utrpělo, to se Večerník nedozvěděl. Informační servis Zdravotnické záchranné služby již dlouhodobě nefunguje...
(mik)

AFRICKÝ
MOR prasat
v regionu? NE!
PROSTĚJOVSKO
Nejenom
myslivci jsou zděšeni. Rovněž
celá veřejnost s napětím sleduje
vývoj v počtu uhynulých divokých
prasat, která byla nalezena v minulých dnech na Zlínsku a z nichž
některé kusy byly nakaženy obávaným africkým morem. Do tohoto kolotoče se bohužel minulý
týden dostal i místní region!
„Mohu potvrdit nález dvou uhynulých prasat v lesích na Prostějovsku,“ oznámil uprostřed minulého
týdne ředitel Krajské veterinární
správy Olomouckého kraje Aleš
Zatloukal. Vzápětí ale veřejnost
uklidnil. Alespoň pro tuto chvíli.
„Uhynulá zvířata byla vyšetřena
a laboratorní výsledky byly negativní na africký mor,“ prozradil.
(mik)

začali odčerpávat vodu. Měli jsme s sebou
celkem dvě čerpadla, s nimiž jsme se přesouvali z jednoho místa na druhé. Takto
jsme zasahovali na celkem devíti místech
nejen u lidí, ale třeba i v sokolovně. Notně
vyčerpání jsme skončili u krasického rybníka.“
ƔƔ Jak to probíhalo tam?
„Když jsme dojeli, byl rybník plný. Voda už
přetékala na ulici před Galou. Hrozilo, že se
obrovská masa dá brzy do pohybu. Rozhodnutí naší jednotky bylo začít čistit odtok
z rybníka. To se ukázalo jako správné. Kdybychom s tím začali o pár minut později,
tak by bylo pozdě. Byl sice objednaný písek,
který se měl v pytlích dát na hráz rybníka, ale

Í KOMISE
DOPRAVN
  

zjistili jsme
PROSTĚJOV První červencové pondělí se
uskutečnilo mimořádné zasedání dopravní
komise města. Jak Večerník ve stejný den
informoval, mezi jednotlivými členy této
komise vládne obrovská nespokojenost
s nečinností rady, která podle nich vůbec
nejedná s vedením Krajského úřadu Olomouckého kraje o dopravních prioritách
v Prostějově. Ve hře byla dokonce i možná
rezignace členů dopravní komise. Jak se situaci vyvíjí dál?

Foto: Martin Zaoral

čekat na to nemělo smysl. Pomáhali jsme si
i přečerpáváním vody, ale zásadní bylo česlo
co nejdříve vyčistit. Vytahali jsme z něj obrovské množství bordelu. Pak začala hladina
rychle opadat, takže pytle s pískem nakonec
nebyly potřeba.“
ƔƔ Jaké to bylo pohybovat se kolem
takové masy nekontrolovaně proudící
vody?
„Nebezpečné! Stalo se, že náš člen šlápl do
mlýnského náhonu, který je asi metr padesát hluboký. V tom přívalu vody nikde nebyl
vidět jeho břeh. Naštěstí má dobrou fyzičku,

dělal železného hasiče, takže i v tom proudu
pro něj naštěstí nebylo těžké dostat se zpátky.
Ale hůře trénovaný člověk by měl určitě problém.“
ƔƔ Jak reagovali místní lidé?
„Ti, u nichž jsme zasahovali, byli obvykle
moc rádi, že jsme přijeli. U rybníka pak většina z nich jenom zpovzdálí přihlížela. Až
na jednoho, který nám opravdu hodně pomohl. Většinou však byli lidé zaskočení tím,
jak rychle to přišlo. Koukali se přes skla oken
a nevěděli, co s nimi bude. Na jejich vyděšené
pohledy jen tak nezapomenu...“

JAK ŠEL ČAS PŘI POVODNI NAJDETE NA STRANĚ 20,
ZPRAVODAJSTVÍ Z PONDĚLNÍHO VEČERA PAK NA STRANĚ 21

➢

JEDNEJTE KONEČNĚ

S KRAJEM

Michal KADLEC

Na mimořádnou schůzi komise proto dorazil i náměstek primátorky Statutárního města Prostějov Pavel Smetana, který je zodpovědný za dopravu. Hned
v úvodu bylo konstatováno, že na nejbližším zasedání
rady budou předložena nejrůznější opatření v Prostějově, která komise doporučuje. Konšelé budou tedy

5
0
1

v úterý 25. července projednávat například zadání
odborné firmě, která by měla přehodnotit intervaly
semaforů v době dopravní špičky
na křižovatce ulic Olomoucká a E.
Valenty ve prospěch plynulosti do
pravy v Olomoucké ulici. To samé 
 
by se mělo týkat i křižovatky ulic
11
Olomoucké a Vápenice.

Foto: Michal Kadlec
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ČELECHOVICE NA HANÉ Klobouk dolů před LudmilouVysloužilovou, která se minulé pondělí 10. července dožila v plné svěžesti překrásných 105
let. Nedělní oslavy narozenin tak stály za to. Uskutečnily se v čelechovické
sokolovně uplynulou neděli a Večerník u nich nemohl chybět, přičemž přivezl obrovskou kytici. S bábinkou Vysloužilovou si mimo mnohých jiných
přiťukla šampaňským i místní starostka Jarmila Stawaritschová.
(mik)

REPORTÁŽ ČTĚTE NA STRANĚ 22
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Foto: Pavel Kohoutek.
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letos slavíme jubileum...

pohled zpátky

PO STOPÁCH
STARÉHO
PŘÍPADU

Pondělí 17. července 2017
www.vecernikpv.cz

STÍNY MINULOSTI

KAM NA OVOCE? Sokolovna v Konici
Do mapy pøibyl
i „opuštìný“
meruòkový sad
u Lešan

Zanedbaný meru%kový sad se nachází u silnice mezi Lešany a Zdtínem.
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOVSKO Zmapovat přírodní bohatství v podobě volně
rostoucích ovocných stromů, keřů
a bylinek si daly za úkol internetové stránky na-ovoce.cz, kde mimo
jiné zjistíte, že mandle už nejsou jen
otázkou subtropických krajin, ale
můžete je sesbírat i u silnice ve směru z Čelechovic na Hané do Kaple.
V průběhu uplynulého roku na
stránkách přibyla další místa, kde
se dá ovoce volně natrhat. Jaká?
Před rokem Večerník díky výše uvedené aplikaci informoval nejen o výskytu mandlí u Čelechovic, ale také
třešní u Bílovic a Čehovic, špendlíků
na Kosíři a hrušek na „Tiché“. Nyní
už lze v mapě najít další místa. Asi
nejatraktivnější z nich je meruňkový
sad rostoucí za Lešany ve směru na
Zdětín. „Před pár lety zde byl samosběr za pár kaček, posledních pár let
zde nikdo není. Asi někomu patří, ale
majitel se o něj nestará. Dá se zastavit

Napsáno
pred

16. 7. 2007

na příjezdové cestě,“ vložila informace o tomto „opuštěném“ sadu uživatelka Elizabeth.
Z vyjádření místních je jasné, že sad
má stále svého majitele. „Je jím Čechokanaďan, který tu dlouhá léta
meruňky prodával. Nyní už to však
kvůli věku a zdravotním problémům
nezvládá. Není přitom nikdo, komu
by sad předal, aby se o něj staral,“ vysvětlil Večerníku jeden z místních.
Kromě proslulého lešanského meruňkového sadu se v aplikaci objevila i další místa, mezi něž patří například stará
alej třešní podél silnice z Prostějova do
Výšovic, krásná alej jabloní a hrušní
ve směru z Výšovic na Němčice nad
Hanou či neúplné stromořadí starších
ořešáků podél silnice mezi Otaslavicemi a Brodkem u Prostějova. Za zmínku pak určitě stojí i spousta šípkových
keřů rostoucích u silnice poblíž Stínavy. „Každý rok je jich tam spousta,“
zmínila se uživatelka Elisabeth. (mls)

se po desítkách let
doká OPRAVY!

KONICE Tomu se snad ani nechce věřit! Je to již více jak třiadvacet let, co se v konické sokolovně
konala poslední kulturní akce. Už
tehdy byla v hodně špatném stavu.
ro
Dvě desítky let, co její hlavní prony,
story vůbec nebyly nevyužívány,
se na objektu podepsaly katastrofálním způsobem. rozlehlá stavba se změnila
doslova v ruinu... Jak se
zdá, tento výrazný Stín
minulosti na tváři města
Konice by už mohl začít
mizet. A to už letos!
Poté, co byla sokolovna definitivně
uzavřena, ztratilo město Konice jediný sál pro pořádání větších kulturních
a společenských akcí. Například maturanti zdejšího gymnázia museli pořádat své plesy v Jesenci, kde se pravidelně koná i řada dalších podobných akcí.
Poslední stavební práce na sokolovně
přitom proběhly před více než třiceti
lety, kdy tu vznikla přístavba. Od té
doby budova pomalu chátrala. Nic
na celé věci nezměnil ani fakt, že si nemovitost od sokolů před dvaceti lety
pronajalo město. Teprve před dvěma
roky začala zdejší radnice připravovat
projekt na opravu zchátralé stavby.

v novém
Budou se centru“
ním
„komunit plesy?
poøádat i
Bylo přitom jasné, že si Konice
nemůže dovolit hradit takto rozsáhlou rekonstrukci výhradně
z vlastní kapsy. Náklady totiž byly
odhadnuty na 28 milionů korun.
Vedení města se proto začalo rozhlížet po dotacích. Tak se zrodila
myšlenka, že by se ze sokolovny
mohlo stát „komunitní centrum“. Jen
tímto způsobem se dalo v dohledné
době dosáhnout na dotaci ve výši
až dvaceti milionů korun. „Zatím
nemám nic oficiálně potvrzeno, ale
vše nasvědčuje tomu, že nám bude
poskytnuta. V takovém případě by
se s opravami mohlo začít ještě letos,“

Zcela zchátralá sokolovna v Konici už desítky let p$ipomíná zakletý zámek z pohádky
O Šípkové R!žence. Situace se možná za#ne mnit už letos. Foto: Martin Zaoral

prozradil Večerníku starosta František Novák s tím, že město již má i vybranou firmu, která by rekonstrukci
provedla. Tou se stala brněnská společnost Wellco.
Komunitní centrum je definováno
jako zařízení sloužící ke konání kulturních, vzdělávacích či tělovýchovných
aktivit pro určitou komunitu anebo
k poskytování sociálních služeb zejména sociálně vyloučeným osobám.
Vedení města již dříve vyjádřilo svůj
záměr, aby sokolovna sloužila spolkům jako například hasičům, chovatelům či turistům. „Mohlo by se tu hrát

divadlo, případně promítat digitální
filmy,” vyjádřil se tehdy František Novák. Bude však možné toto vše včetně
plesů a dalších kulturních akcí v nově
zřízeném komunitním centru pořádat? „Předpokládám, že po opravě
bude budova sloužit i k těmto účelům,“ odpověděl s jistou dávkou obezřetnosti konický starosta.
Doufejme tedy, že se polozapomenutá sokolovna v Konici konečně
dočká nejen nezbytné rekonstrukce,
ale i smysluplného využití pro co
největší počet občanů města a jeho
okolí.
(mls)

Chemie do přehrady! Kraj schválil aplikaci PAX - 18
Jestli si někdo myslel, že boj se
sinicemi v plumlovské přehradě
se obejde bez využití chemických
prostředků, mýlil se. Krajský úřad
schválil minulý týden aplikaci
chemikálie na bázi polyaluminiumchloridu, který má obchodní název PAX - 18. Jde údajně
o moderní a velmi účinný tekutý
koagulant se širokým aplikačním
spektrem na pitnou, průmyslovou i odpadní vodu.
„Chtěl bych občany v okolí přehrady uklidnit, že jde o naprosto
zdravotně nezávadnou látku! Do
plumlovské nádrže budeme navíc
aplikovat pouze devítiprocentní
roztok této látky. Využití prostřed-

ku PAX - 18 schválil Krajský úřad
Olomouc, nyní jen čekáme na
vhodný okamžik pro jeho aplikaci. Zatím nám to neumožňuje nízký obsah kyslíku ve vodě. Jakmile
ale k použití srážedla PAX dojde,
budou o tom všichni informováni
osmačtyřicet hodin předem,“ sdělil
Večerníku Antonín Tůma, náměstek ředitele Povodí Moravy. Podle
něho kraj určil tři desítky přísných
podmínek tak, aby při použití chemikálie nebyl narušen ekosystém
přehrady. „Redukce počtu sinic
prostřednictvím přípravku PAX 18 je jednou ze součástí opatření,
která by měla v krátkodobém horizontu udržet na přehradě rekreanty

a podnikatelské aktivity,“ dodává
prostějovský poslanec Radim Fiala,
který má největší zásluhu na tom,
že se s čištěním přehrady vůbec začalo. „Zároveň musíme připravovat
koncepční řešení, které bude sice
finančně náročné, ale zásadním způsobem bude řešit kvalitu přitékající
vody do plumlovské přehrady,“ je si
vědom Radim Fiala. Náš poslanec
by rád poděkoval za vstřícný přístup
při řešení otázek okolo přehrady ministru zemědělství Gandalovičovi
i ministru vnitra Ivanu Langerovi.
„Ivan Langer je skutečným krajským
patriotem a o problémy s kvalitní vodou v plumlovské přehradě se živě
zajímá,“ uvedl Fiala.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁ VEERNÍKU
Nechce se tomu vzhledem k současné situaci věřit, ale už je to skutečně
deset let, co byl zahájen boj o čistou vodu v přehradě. Nutno ale říct, že
úvodní pokusy zbavit vodu sinic naprosto zkrachovaly. Nepomohl ani
proklamovaný chemický přípravek PAX - 18, ze kterého měli lidé z okolí
nádrže strach. Co se dalo dělat, v dalších letech se Povodí Moravy muselo
nutně rozhodnout pro vypuštění přehrady a vybagrování bahna ze dna.
Je tomu teprve tři roky, co do nádrže byla napuštěna čistá voda a dosud
svoji kvalitu až na výjimky v podobě konce loňské sezóny hájí. Letos dopadla měření hygieniků na jedničku a tak se zaplaťpánbůh na přehradu
opět vrací rekreanti.
(mik)
Poslanec na závěr zve všechny milovníky přehrady na akci, kterou
sám pořádá. „Až se lidé vrátí z dovolených, uspořádám ve spolupráci
s Povodím Moravy a obcemi Plum-

lov a Mostkovice Den plumlovské
přehrady, který se uskuteční osmého září. Všichni se mohou těšit na
spoustu dobré hudby a zábavy,“ těší
se na setkání s občany Radim Fiala.

!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ VEČERNÍK !!! * nejvýhodněji * snadno a rychle * nejspolehlivěji NABÍDKA PRODLOUŽENA
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ SE SLEVOU A BONUSEM 35% POUZE TEĎ A TADY!
ZAPLATÍTE JEN 575 K A ZÍSKÁTE ABONENSTVÍ NA 12 KALENDÁNÍCH MSÍC + JEDEN ZDARMA

AŽ DO 31. ERVENCE 2017!!

výrazně nižší cena než na stánku každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin
možnost vyhrát v soutěži předplatitelů hodnotné ceny

jak šel čas Prostějovem ...

Havlíkova ulice

Příště: Floriánské náměstí

17071310789

Budova soudu pochází z Rakousko-Uherska. Dnešní pojmenování nese
ulice od roku 1896 podle osoby Karla Havlí#ka Borovského (1821-1856), #eského politika, noviná$e a spisovatele. V roce 1940 byla do#asn p$ejmenována
na Messenheuser-Gasse, po válce byl opt p$ijat starý název. Domovní zástavba pochází z p$elomu 19. a 20. století, v roce 1936 byla ulice vydláždna
a následn sadov upravena. V roce 1903 byla v Havlí#kov ulici postavena nová budova okresního soudu. V budov #. 2-4 sídlila továrna na odvy
Rudolf Berger a spol., pozdji Moravská tiskárna. Další odvní továrny sídlily
v domech #íslo 8 (Kranz), #íslech 12-14 (klobouky Josef Richter), #íslo 24 (Grünwald) nebo v #íslech 28 (Brod & Frankl). Na rohu s Partyzánskou ulicí stojí
tradi#ní a oblíbená hospoda.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

letos slavíme jubileum...

s mstskou policií

Dobýval se k manželce

Minulé pondělí 10. července
před sedmnáctou hodinou vyjížděla Městské policie hlídka
k Azylovému centru, kde se dle
oznámení dožadoval neznámý
muž vstupu dovnitř. Strážníci na
místě zjistili, že se jedná o třiačtyřicetiletého muže a do azyláku se dobývá, protože je tam ubytovaná jeho manželka. Rukou
tloukl do oken bytu, vyhrožoval
fyzickým napadením správci
centra, pokud mu nebude umožněna návštěva manželky. Správce
ho upozornil, aby svého jednání
zanechal, neboť podle platných
předpisů nemá na vstup nárok,
jelikož tam není ubytován. Za
přítomnosti hlídky na místě se
situace uklidnila a dotyčný dále
již v protiprávním jednání nepokračoval. Svým jednáním je
podezřelý ze spáchání přestupku
proti občanskému soužití. Celá
událost bude oznámena správnímu orgánu.

Foto: internet

Nadával strážníkům

V úterý 11. července před
sedmou hodinou večer si hlídka v centru Prostějova povšimla
jí známého osmatřicetiletého
muže, jak popíjí z plastové láhve
víno. Muž na upozornění zákazu
pití alkoholu na veřejných místech reagoval slovy „já si budu
pít, kde chci a vy s tím stejně nic
nenaděláte“. Vůči strážníkům se
choval velmi arogantně a používal vulgární slova. Vzhledem ke
stavu opilého muže a jeho chování provedla hlídka orientační
dechovou zkoušku s výsledkem
3,77 promile alkoholu v dechu.
Přivolaný lékař rozhodl o jeho
převozu na protialkoholní záchytnou stanici v Olomouci.
Jednání muže bude oznámeno
správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupků proti
veřejnému pořádku a porušení
obecně závazné vyhlášky obce.

Nebezpečný strom
O půl šesté ráno ve středu 12.
července došlo k vyvrácení stromu na ulici J. B. Pecky. Hlídka na
místě zjistila, že pádem stromu
by mohlo dojít k poškození tří
motorových vozidel a ohrožena
je i bezpečnost chodců. Kontaktováni byli majitelé vozidel,
kterým bylo doporučeno jejich
přeparkování, což provedli. Byli
přivoláni hasiči, kteří strom pokáceli z důvodu ohrožení majetku a zdraví osob.

Nakupoval, ale neplatil
Uplynulý čtvrtek 13. července po čtrnácté hodině došlo
v jednom z prostějovských supermarketů ke krádeži. Hlídka
na místě zjistila, že tohoto činu
se dopustil osmačtyřicetiletý
muž, který chodil po prodejně
a uschoval si zboží do vnitřních kapes od vesty. Poté prošel
pokladní zónou bez zaplacení
a zde jej zastavila ostrahu supermarketu. Odcizené zboží za
3 699 korun muž dobrovolně
vrátil. Svým jednáním je podezřelý ze spáchání přestupku proti
majetku, za který mu u správního
orgánu hrozí pokuta do výše padesáti tisíc korun.
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Zraněná přivolala policii až po čtyřech dnech...
PROSTĚJOVSKO Zvláštní partnerský vztah! Osmatřicetiletý
chlapík si ostře vyšlápl na svoji přítelkyni, se kterou sdílel
společnou domácnost. Při
násilném útoku ženu zranil,
což ona sama zprvu nikomu
neřekla. Policisty na svého
druha zavolala až ve chvíli, kdy
jí ukradl osobní automobil. To
už pak zřejmě bylo přes čáru!

Michal KADLEC
„V úterý čtvrtého července v nočních
hodinách měl v obci na Prostějovsku
osmatřicetiletý
muž
verbálně
a fyzicky napadnout svoji o rok

mladší partnerku. Při útoku, ke
kterému mělo dojít v domácnosti
patřící ženě, napadená utrpěla lehká
zranění. Agresivní chlapík ve vzteku
bouchal do vybavení bytu, přičemž
poškodil dvoje interiérové dveře
a dva stolky. Žena původně
nevyhledala lékařské ošetření ani věc
neohlásila na policii. To učinila až
v pátek osmého července, kdy se muž
neoprávněně zmocnil jejího automobilu a odjel s ním neznámo kam,“ uvedl k případu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Milenecká rozepře zakončená
krádeží vozidla podle všeho skončí

ERNÁ
KRONIKA
Zranil policistu!

Ilustraní foto

u soudu. „Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu neoprávněného užívání
cizí věci a přečinu nebezpečného

Foto: internet

vyhrožování. V případě prokázání
viny a odsouzení pachateli uvedených
skutků hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky,“ potvrdil Kořínek.

Předminulou neděli 9. července
po jednadvacáté hodině kontrolovali policisté na Husově
náměstí muže odpovídajícího
popisu osoby v pátrání. Při kontrole policisté ověřili, že se opravdu jedná o pětadvacetiletého
muže, na kterého byl Okresním
soudem v Prostějově vydán příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody. Po zajištění se
muž policistům pokusil vysmeknout a utéct. Policisty však nezaskočil a za použití donucovacích
prostředků hmatů a chvatů byl
eskortován na obvodní oddělení
k provedení administrativních
úkonů. Po jejich ukončení byl
eskortován do věznice v Olomouci. Při zákroku došlo k lehkému zranění jednoho z policistů, ke zranění dalších osob ani ke
škodě na majetku nedošlo.

Strážníci honili a zadrželi Spoutaný zuivec

VYKRADAČE AUT zamíil na záchytku
PROSTĚJOV Minulé pondělí
10. července v brzkých ranních
hodinách přijali prostějovští
strážníci telefonické oznámení
od občanů, jak dva mladící rozbili okno u zaparkovaného vozidla. Na první pohled vandalský
čin se ale vzápětí „vyvrbil“ úplně
jinak!
„Vyslaná hlídka po příjezdu na
místo viděla dva utíkající muže.
Strážnici se je vydali pronásledovat a přitom vyrozuměli další hlídky městské policie o trase jejich
útěku. O dvě ulice dále se podařilo pachatele vypátrat, schovávali
se mezi zaparkovanými vozidly.
Druhou hlídkou bylo zjištěno, že

tři další auta mají rozbitá okna a za
vozidly ve křoví se nachází jízdní
kolo, batoh, sada nářadí v kufříku.
Po cestě, kudy mladíci utíkali, se
našly doklady od všech vykradených vozidel. Hlídka oba pachatele vyzvala, aby setrvali na místě,
protože celá událost bude oznámena Policii ČR pro podezření ze
spáchání trestného činu,“ popsal
zákrok strážník Petr Zapletal, zastupující tiskovou mluvčí Městské
policie Prostějov. Jak posléze vyšlo
najevo, jednalo se o dva mladíky
ve věku šestnáct a jednadvacet let.
„Policie ČR si celou záležitost převzala k dalšímu šetření,“ doplnil.
(mik)

Naháče si natáčel

PROSTĚJOV Bylo pondělí 10. července půl osmé ráno, když na Městské
policii přijali oznámení, které se týkalo skupinky mladíků. Ti měli hlasitě
pokřikovat a koupat se v kašně v jednom z prostějovských supermarketů...
Strážníci po příjezdu na místo viděli tři mladíky, kteří byli zjevně pod vlivem alkoholu. V momentě, kdy spatřili hlídku, se dali na útěk. „Skupinka se rozprchla různým
směrem. Jednoho mladíka se podařilo hlídce o několik ulic dále zadržet. Jelikož
nereagoval na zákonné výzvy, neustále utíkal, byly použity donucovací prostředky,
hmaty, chvaty a pouta. Mladík se vůči hlídce choval arogantně, odmítl spolupracovat a nechtěl se k celé události vyjadřovat. Orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu odmítl. Ke zjištění totožnosti byl předveden na Policii ČR,“ popsal
zásah strážník Petr Zapletal, zastupující tiskovou mluvčí Městské policie Prostějov.
Jak bylo dále zjištěno, dva z mladíků se koupali v kašně jen ve spodním prádle a třetí je natáčel na mobilní telefon! „Svým chováním jsou podezřelí z přestupku proti
veřejnému pořádku a jejich jednání bude oznámeno správnímu orgánu,“ prozradil
Zapletal.
(mik, pk)

PROSTĚJOV O sousedských sporech byli minulé pondělí 10. července v podvečerních hodinách
informováni prostějovští policisté.
V bytovém domě na Husově náměstí totiž řádil hodně rozzuřený muž
a napadal ostatní nájemníky. Nakonec si ostře vyšlápl i na policisty!
„Předmětem oznámení učiněného
na linku 158 byla informace oznamovatele, že jeho soused běhá po domě
a slovně napadá jeho ostatní obyvatele.
Policisté na místě zjistili pětatřicetiletého muže, který však na jejich výzvy
k uklidnění nereagoval. Proto jej za
použití donucovacích prostředků jako

hmatů, chvatů a pout zajistili a k provedení následných úkonů eskortovali
na obvodní oddělení. Provedenou dechovou zkouškou u muže změřili hodnotu 1,64 promile alkoholu v dechu,“
informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. „Z výše uvedených důvodů byl agresivní muž k vystřízlivění
umístěn do protialkoholní záchytné
stanice v Olomouci. Pro své jednání je
podezřelý z přestupku proti občanskému soužití. Za ten mu hrozí pokuta až
do výše deseti tisíc korun,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)

Kolo ze sklepa

Neznámý pachatel v noci ze
čtvrtku 13. na pátek 14. července vnikl do obytného domu
v Prostějově. U jedné ze sklepních kójí přelomil visací zámek,
načež odcizil horské jízdní kolo
značky Kellys Salamander stříbrné barvy v hodnotě sedmi
tisíc korun. Poškozením zámku
pak pachatel způsobil škodu za
sto korun.

Obrala spícího souseda!
PROSTĚJOVSKO
Podlým
způsobem se žena z malé obce
na Prostějovsku pomstila svému
sousedovi, který jí odmítl půjčit
dvanáct stovek. Uražená sousedka si tedy počkala, až muž usne,
a o uvedenou sumu peněz ho obrala ve spánku! Nyní za to zlodějce
hrozí až dva roky kriminálu.
„Ve středu dvanáctého července
v době od 12:30 do 13:00 hodin došlo v rodinném domě
v obci na Prostějovsku k odcizení finanční hotovosti dvanáct
stovek korun z peněženky spícího
třiapadesátiletého muže. Krádeže
peněz se měla dopustit stejně stará
sousedka, která si původně od

souseda chtěla peníze vypůjčit.
Muž však její žádost odmítl a uložil
se k spánku. Toho měla žena využít
a z kapsy kalhot spícího muže
peněženku vytáhla a odcizila z ní
peníze,“ popsal krádež František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
„Při výslechu se žena ke svému jednání přiznala a vzniklou škodu se
zavázala nahradit. Policisté ve věci
vedou zkrácené přípravné řízení.
V případě prokázání viny a odsouzení podezřelé za přečin krádeže
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky,“ dodal k případu František
Kořínek.
(mik)

Opilý cyklista se zranil

Minulé úterý 11. července po
dvacáté hodině došlo v Tylově
ulici k havárii sedmadvacetiletého cyklisty. Muž jel směrem ke
křižovatce s ulicí Wolkerovou.
Před uvedenou křižovatkou se
pokusil najet na chodník pro
chodce, přitom však nezvládl řízení a upadl. Při pádu si způsobil
zranění, se kterým byl převezen
do prostějovské nemocnice.
Provedenou dechovou zkouškou policisté u muže změřili
hodnotu 2,19 promile alkoholu v dechu. K množství a druhu
zkonzumovaného alkoholu se
cyklista nebyl schopen vyjádřit.
Výsledek testu na přítomnost
jiných návykových látek byl negativní. Na jízdním kole byla při
pádu způsobená škoda vyčíslena
na jeden tisíc korun. Cyklista je
pro své jednání podezřelý z přestupku podle zákona o silničním
provozu. Za ten mu hrozí pokuta v rozmezí od 2 500 do 20 000
korun.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

DVOÁK VBEC NEDORAZIL...
Velkopěstitel marihuany se stahuje ze světel ramp

PROSTĚJOV Tohle tu ještě nebylo. „Velekněz konopné církve“ Dušan Dvořák zaměstnává
policii, státní zastupitelství
a soudy již deset let. Ještě nikdy
se však nestalo, aby k soudu
osobně nedorazil. Hlavní líčení
naopak vždy využíval k exhibici hraničící s projevy autismu.
Zatím poslední Dvořákův proces se však minulé úterý musel
obejít bez něj.
původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Dušan Dvořák nedávno zažádal
o obnovu procesu, která se týkala
konopných dožínek na jeho statku v Ospělově z let 2011 a 2012.
Policie mu tehdy zabavila nejprve
70 a o rok později dokonce 1 200

Dušan Dvo$ák ve svém zeleném království v Osplov.

rostlin konopí. Cena takto získané
marihuany by se na černém trhu
pohybovala v řádech několika set
tisíc korun.
„Konopný guru“ nakonec odsouzen nebyl, a to díky znaleckému
posudku, který konstatoval, že
v době pěstování byl nepříčetný.
Přesto Dvořák zabavení rostlin

Foto: www.nwoo.org

policií považoval za svévoli státní
moci a „justiční mafie“ a dožadoval se vrácení zabavených rostlin.
„Důsledkem konfiskace je zmrzačení stovek lidí, které mohlo konopí vyléčit,“ vyjádřil se mimo jiné ve
svém obsáhlém, nicméně nepříliš
věcném návrhu na obnovu řízení.
Dušan Dvořák se přitom prodejem

konopí snažil dlouhodobě živit,
samostatné rostliny nabízel i veřejně na svých webových stránkách.
Kromě toho byl ve svých příjmech
dlouhodobě odkázán již „pouze“
na plný invalidní důchod. Státní
zástupce i proto nedávno podal
návrh, aby mu byl výdej sociálních
dávek zastaven.
Dvořákův návrh na obnovu řízení Okresní soud v Prostějově
nakonec zamítl. „Ke všem argumentům navrhovatele se soudy
v minulosti již vyjádřily. Pokud
jde o aktuální posudek doktora
Schwarze, který konstatoval, že
Dušan Dvořák je příčetný, tak toto
stanovisko se týká jeho současného zdravotního stavu a nemá vztah
k jeho předchozí trestné činnosti,“
odůvodnila své rozhodnutí předsedkyně senátu Ivona Otrubová.
Právní zástupce navrhovatele
si v celé věci ponechal lhůtu pro
možnost podání námitky proti tomuto usnesení.
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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!

www.vecernikpv.cz

Rostislav CUPÁK
10. 7. 2017 51 cm 3,40 kg
Prostějov

Veronika KUCHAŘOVÁ
10. 7. 2017 49 cm 2,85 kg
Kostelec na Hané

Tadeáš GRYDIL
10. 7. 2017 50 cm 3,05 kg
Prostějovičky

Julie KRČKOVÁ
11. 7. 2017 49 cm 3,30 kg
Prostějov

Rostislav NAVRÁTIL
10. 7. 2017 49 cm 3,70 kg
Medlovice

Ema MATOUŠKOVÁ
11. 7. 2017 51 cm 3,80 kg
Brodek u Prostějova

Robin HAJNÝ
9. 7. 2017 53 cm 3,70 kg
Babice u Rosic

Štěpán NEŠPOR
10. 7. 2017 50 cm 4,05 kg
Prostějov

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

Děti z mateřské školy Aloise Krále U Mostkovic můžete soutěžit

vyhrály výtvarné soutěže v kukuřičném bludišti


 

PROSTĚJOV Během uplynulého
školního roku 2016/2017 se děti
z prostějovské MŠ Aloise Krále zúčastnily několika výtvarných soutěží. Ve všech se umístily na některém
z předních míst.
Největší úspěch zaznamenali ve 43. ročníku soutěže s názvem „Požární ochrana očima dětí“, kterou pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ve
které se čtyřletý žáček Lukáš Wichterle
ze třídy Koťátka umístil na prvním
místě v okresním kole v kategorii mateřských škol (děti mladší 5 let) a získal
tak ocenění v republikovém kole, jehož
vyhlášení proběhlo v Litoměřicích při

příležitosti Hasičských slavností 2017,
které se tu opakovaně konají. Lukáš
Wichterle se umístil v tomto republikovém kole na druhém místě.
Další úspěšnou malířkou se stala šestiletá Viktoria Deka ze třídy Koťátka, která
získala v soutěži pořádané Územním
sdružením Českého zahrádkářského
svazu Prostějov s názvem „Zelenina
plná vitamínů“ v kategorii mateřských
škol první místo (kresba a malba) a postoupila tak do celostátního kola, ve kterém získala krásnou třetí příčku.
Mateřská škola Aloise Krále se dále
zapojila do výtvarné soutěže „Miss
záložka“, pořádané knihkupectvím

Kosmas, která byla doprovodnou
soutěží ke kampani SČKN „Kniha ti
sluší“ a soutěžilo se o nejhezčí záložku
do knihy, kterých se nakonec sešlo na
199 kusů. Oceněny byly tyto děti: Radomír Halouzka (7 let), Viktoria Deka
(6 let), Lukáš Wichterle (4 roky) ze třídy Koťátka, Leila Polišenská (6 let) ze
třídy Sluníčka a Matyáš Výstup (6 let)
ze třídy Medvídci.
V soutěži s tematikou podzimní přírody, kterou pořádalo Sportcentrum
- dům dětí a mládeže Prostějov. S názvem „Barvy podzimu“ se na třetím
místě umístili šestiletá Adéla Pšeničková a sedmiletý Šimon Urbánek, oba ze
třídy Koťátka.
„Děti v naší mateřské škole věnují výtvarným aktivitám denně a s radostí
zkoušejí nejrůznější výtvarné techniky
a výzvy. V následujícím školním roce se
budeme nadále aktivně do soutěží mladých výtvarníků zapojovat. Nejdůležitější je vždy správná motivace a příjemné přátelské pracovní prostředí,“ shodují
se učitelky oceněných dětí Simona Navrátilová Smičková a Květoslava Marciánová.
(red)

MOSTKOVICE Zajímavá novinka byla nedávno otevřena u Mostkovic. Poblíž silnice vedoucí
z Prostějova do Ohrozimi bylo
vytvořeno kukuřičné bludiště.
Rodiče s dětmi se tak mohou pustit do hledání osmi Kukuřičáků,
kteří jim prozradí, jakého mazlíčka chovají. Když na to návštěvníci přijdou, čeká je dárek. Napřed
však musí najít cestu ven!
Vstup do kukuřičného bludiště
najdete u autobusové zastávky na
křižovatce mezi silnicí vedoucí do
ohrozimského kopce a komunikací
směřující do centra Mostkovic. Jeho
rozloha výrazně přesahuje velikost
fotbalového hřiště. Je součástí projektu Kukuřičáci, který je oblíbený i v zahraničí. V České republice je zatím
otevřeno třicet bludišť.
Bludiště nabízí dobrodružství na čerstvém vzduchu, zkoušku orientačního smyslu, procvičování mozkových
závitů a legraci při hledání správné

 "

zjistili jsme
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cesty ven. Na návštěvníky v něm čeká
mimo jiné i řada slepých uliček. Zájem o něj zatím není nikterak velký.
Jedním z důvodů může být i fakt, že
kukuřice je dosud nízká. Dospělému
muži sahá přibližně po pás. Proto si
návštěvu bludiště naplno užijí jen
hodně malé děti. „Lidé se zatím jen
tak trousí, čekáme, až kukuřice vy-

# 
  

roste. Kvůli suchu to zatím jde docela
pomalu,“ řekla Večerníku mladá žena
u vstupu do bludiště.
Bludiště bude do 18. srpna otevřeno
od pondělí do pátku od 10:00 do
20:00 hodin. O víkendu a ve státní
svátky pak od 9:00 do 20:00 hodin.
V omezenějším režimu bude fungovat až do konce září.
(mls)

#

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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„Složíte písničku o tom, co dělají
politici a co vás štve. Díky ní vyděláte nějaké peníze. O část z nich
kvůli daním přijdete. Tímto způsobem vlastně sami financujete to,
co vám vadí. S takovými paradoxy
se holt musíte smířit,“ říká v úplném závěru filmu Miloše Formana
Taking off přítel hlavní hrdinky.
Příběh snímku „Svět podle Daliborka“ o prostějovském „neonacistovi“ dokazuje, že v tomto ohledu se nezměnilo vůbec nic.
Vznik filmu byl financovaný převážně ze státního rozpočtu. Tak na
něj mohl přispět i samotný hlavní
protagonista, který byl v té době
zaměstnaný jako lakýrník. Přestože si mnoho nevydělal, i tak mu stát
něco z jeho platu sebral. A použil
na řadu věcí, mimo jiné to mohlo
být právě na film, který o něm natočili pražští dokumentaristé.
Za takových okolností by bylo celkem logické, pokud by zmiňovaný
dělník byl ve filmu zachycen jako

sympaťák - pravidelně chodí do
práce, tím svojí hrstkou přispívá
k platu lékařských kapacit. Ale
chyba lávky! On z tohoto snímku
vychází jako „blbeček“. Hraje si na
neonacistu a vyslovuje názory, nad
nimiž člověku s průměrnou inteligencí zůstává rozum stát. Někteří
diváci se mu vysmívají, jiní ho odsuzují. A nejen to. Ve filmu, který
si tento lakýrník nepřímo „spoluzaplatil“, nedostává žádný větší
prostor pro obhajobu. Zvláštní?
Ano, s takovými paradoxy se holt
musíme smířit...
Ale to není vše. Snad ještě pozoruhodnější je fakt, že navzdory grantu ze státního rozpočtu neměli dokumentaristé dostatek peněz na to,
aby mohli film dokončit. Proto na
internetu vypsali sbírku, do níž se
zapojilo velké množství fanoušků
a podařila se věc nevídaná: vybralo
se více jak půl milionu korun! Nedlouho poté však vyšlo najevo, že
hlavní hrdina do natáčení filmu šel

hlavně kvůli penězům. Vzhledem
k tomu, že si jako lakýrník skutečně mnoho nevydělal, mu slíbených
sto padesát tisíc korun honoráře
přišlo jako pádný důvod, proč si
jen tak zahrát. Věděli ovšem řadoví „mecenáši“ tohoto projektu,
že část z rozpočtu bude směřovat
na konto „nácka“, jehož názory
(oprávněně) odsuzují?
Ano, s takovými paradoxy se holt
musíme smířit...
Ve své nedávné glose dotýkající se
tématu Svět podle Daliborka jsem
napsal, že „tvůrci při natáčení zřejmě museli projevit neobyčejnou
dávku empatie“. Nyní to vypadá,
že spíše než empatii využili svých
schopností manipulovat. Samozřejmě že je smutné, jak někteří z nás
ujíždějí na „bílá liga“ nesmyslech. Je
navíc naprosto nepochopitelné, že
se mezi námi najdou i takoví, kteří
sympatizují s názory Adolfa Hitlera, přestože by je tento „vůdce“ nechal deportovat někam k Bajkalu.

Na druhou stranu vše nasvědčuje
tomu, že dokumentaristé do Prostějova nepřijeli poznat, jak žijí
a myslí „obyčejní“ lidé. Dorazili
sem hlavně proto, aby se utvrdili
ve svých předem daných názorech
o tom, že někteří z nás jsou plni
nenávisti rodící se z omezenosti,
strachu a frustrace. Dalibora pak
využili jako někoho, kdo bude jejich teze náležitě barvitě ilustrovat.
Škoda jen, že neměli dostatek pokory k tomu, aby oni sami člověka,
o kterém točí, skutečně poznali.
Pak by ho možná neodsuzovali
a nevysmívali se mu. A možná by
mu dali i přednost před vlastními
idejemi...
Na závěr se nabízí srovnání s jiným
filmem Miloše Formana Hoří, má
panenko. Jedná se o „hraný“ film
vypovídající hodně (i nelichotivého) o normálních lidech. Svět
podle Daliborka je naopak pouze
„dokumentem“ odhalujícím názory a ego jeho tvůrců.

100 LET OD SLAVNÉ BITVY
Druhý červenec 1917 se nesmazatelně zapsal do dějin československého vojenství. V tento den se v bitvě u Zborova vyznamenali čeští a slovenští legionáři, a protože mezi nimi bylo
i mnoho místních krajanů, je dobré si s velkou úctou a vážností
tuto bitvu připomenout.
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sem rád, že ke vzpomínkové
akci došlo i v Prostějově a na
své předky jsme tak nezapomněli
ani po sto letech. Možná jste se byli
podívat, možná ne. Měli jsme také
v listopadu loňského roku možnost přivítat i legiovlak, kde jsme
mohli na vlastní oči spatřit, jak se
tehdy v době první světové války
žilo našim prarodičům. Kdo chtěl,
mohl si dokonce o svých předcích
stáhnout archivní materiály, případně na oplátku nějaké přinést do historických sbírek.
á jsem tak učinil a tak se o bitvě
u Zborova dovídám z plukovní
knihy 10. pluku Jana Sladkého Koziny toto: „Když našich tři tisíce bílých
sokolů, jak je po bitvě nazval ruský
generál, se k deváté hodině ráno
2. července zvedlo ze zákopů k bodákovému útoku, nebylo pro ně
téměř překážek. Dobyli několika tvrdě opevněných linií nepřátelských
zákopů a v jednom z nich našli nápis,
že kdo tyto zákopy dobude, tak dobude a zničí i celé Rakousko. Zajali
několik tisíc vojáků, mezi nimi i štábních důstojníků, kteří se cítili v zákopech tak bezpečni, že byli zajati při
snídani. Dále zabrali několik desítek
děl a kulometů. Vítězství u Zborova

J

stalo se díky světovému tisku brzy
známým a bylo prvním mementem
Rakousku ze strany československých dobrovolníků-hrdinů. Od této
doby si už i Rakousko začalo více
všímati našeho zahraničního odboje, počíná ve vlasti pronásledovati
jakýkoliv český projev, ve všem vidí
vlastizradu, ale současně šíří se zprávy o blanických rytířích mezi lidem
československým, který v dusné
atmosféře světové války vidí v nich
první pablesky červánků své svobody, vidí v nich první naději na lepší
budoucnost národa.“ Tolik deník 10.
pluku. Dodejme ještě, že v bitvě
padlo 185 Čechů a Slováků a 700
bylo zraněno. Úspěch československých jednotek byl natolik výrazný, že ruská prozatímní vláda
poté zrušila veškerá omezení na
formování nových jednotek z českých a slovenských zajatců.
esmíme zapomenout ani
na to, že v řadách Rakouské
armády byli též Češi a Slováci, konkrétně pěší pluky č. 35 (plzeňský)
a č. 75 (jindřichohradecký) z 19.
pěší divize a tak se dá hovořit o bratrovražedném boji... V souvislosti
s bitvou se nesou zvěsti o účasti
třech budoucích českosloven-
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ských prezidentů, ale ve skutečnosti fyzicky na bojišti byl zřejmě
jen Ludvík Svoboda, jelikož T. G.
Masaryk sledoval bitvu až z dalekého Petrohradu pomocí telegramů, a Klement Gottwald, který
měl bojovat na straně rakouské,
byl zřejmě již v červnu 1917 zraněn a do bitvy tedy nezasáhl.
ajímavých osobností se ovšem
v bitvě objevilo daleko více,
a to například Karel Janoušek, ten
za druhé světové války velel československým letcům, kteří bojovali
v britské RAF. Dále zde byl Emanuel
Moravec, který se naopak bohužel
za druhé světové války stal kolaborantem s německými okupanty a byl
protektorátním ministrem školství
a propagandy, nebo pozdější generál
a předseda vlády v období Mnichova Jan Syrový a třeba také Zdeněk
Fierlinger, který byl zase předsedou
vlády po osvobození 1945.
šechny však asi nejvíce zajímá účast našich rodáků, tedy
vězme, že dle dostupných materiálů, jakým je například kniha Pod
praporem Masarykovým z roku
1935, se jich zborovské bitvy účastnilo z okresu Prostějov šestatřicet.
Jeden z přeživších Emanuel Slavíček z Prostějova na bitvu vzpomíná
ve výše zmíněné knize v kapitole
„Vzpomínka na bitvu u Zborova“.
Bohužel ne všichni měli takové štěstí
a zaznamenáváme i padlé. Byli jimi
František Chupík a Jaroslav Kout-
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ný z Třebčína, Josef Nedbal, Jakub
Vopava a Josef Punčochář z Prostějova, František Novák z Vranovic,
Antonín Pavelka z Držovic, Josef
Pavlica z Krasic, Karel Sekanina
z Domamyslic, František Štrygl a Jan
Pácl z Plumlova, který umřel až na
následky zranění o pět dní později
7. července.
Ř eknete si možná 100 let, je to
strašně dávno, ale je docela dobře
možné, že bez hrdinství i našich
prarodičů bychom zde dnes nebyli
my. V době, kdy se na národní hrdinství a vlastenectví velice rádo
zapomíná, je dobré si ho čím dál
více připomínat a mít před našimi
předky velkou úctu. Byli to oni,
kdo opravdu pozvedli zbraň a bojovali za nějakou ideu, a to v nelehkých
podmínkách. A tak na ně nikdy nezapomeňme a berme si z nich příklad, těch dobrých není nikdy dost.

   




Protože se velmi dobře znám s majiteli několika obchodů či barů v centru města, musím zareagovat na
zprávu, podle které nový nájemce kavárny v prostějovském zámku bude magistrátu platit šest korun měsíčně nájemného. Co je to za směšnou cenu? Když si
vezmu, kolik peněz se za pronajaté prostory v centru
Prostějova platí městu a porovnám to s nájemným
v zámku, tak tomu prostě nemohu uvěřit. Vždyť za
daleko menší prostor se na náměstí platí až dvacet tisíc korun měsíčně! Nebo že by chtěl někdo z radnice
prospět svému známému a kavárnu v zámku mu takto pustil levně?
Michal Švec, Prostějov

 

Situace na křižovatce ulic E. Valenty a Olomoucké se rapidně zlepšila, auta jedoucí po
hlavní silnici dostala zřejmě díky úpravě semaforů delší prostor k jízdě. Chtěl bych ale
upozornit na velice nebezpečnou situaci při
vyjíždění právě z ulice E. Valenty, a to v případě, když semafory jsou vypnuty. Řidičům totiž
z levé strany brání ve výhledu vysoké keře, které jsou vysazeny naprosto nesmyslně v těsné
blízkosti křižovatky. Nemůže s tím něco město
udělat? Radil bych keře výrazně sestříhat nebo
nejlépe úplně odstranit!
Petr Brhel, Prostějov


 

Chtěla bych varovat Prostějovany před dvěma
staršími ženami snědého typu, které ve Wolkerově ulici nabízejí ke koupi zjevně kradené
zboží. Jde především o kosmetiku, kterou obě
dvě dámy podle mého názoru určitě nikde
nekoupily. Mám s nimi jednu nepříjemnou
zkušenost. Poté, co jsem odmítla koupit jimi
nabízenou voňavku a co jsem jim řekla, že jde
určitě o kradenou věc, mi obě začaly sprostě
nadávat a vyhrožovat smrtí. Lidi, buďte opatrní, jde o známé prostějovské figurky...
Leona Karásková, Prostějov
15101310983

17071410792
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Když už je město v tom rozjezdu s všelijakými rekonstrukcemi silnic ve městě, mohl by se někdo zodpovědný podívat na místo u přechodu pro chodce u bývalé školy v Rejskově ulici na Vápenici. Už zhruba dva roky tudy jako řidiči projíždíme ve vyjetých a hlubokých kolejích. Nezdá se mi, že by to dalo tolik práce
ony výmoly spravit.
Jiří Žák, Prostějov



Již dne 19. února 2017 přibližně
hodinu po půlnoci došlo v kulturním domě v Žárovicích k incidentu mezi dvěma muži. Osmadvacetiletý muž měl rukama
odstrčit pětatřicetiletého soka,
načež napadený následkem toho
ztratil rovnováhu a upadl na procházející pětapadesátiletou ženu.
Žena poté upadla na stůl a následně na podlahu. Při pádu si přivodila zranění hlavy a krční páteře,
které si vyžádalo několikaměsíční
pracovní neschopnost. Policisté
minulý týden ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu těžké ublížení na zdraví
z nedbalosti. Ve věci je konáno
zkrácené přípravné řízení. Podezřelému osmadvacetiletému
muži, v případě prokázání viny
a odsouzení, za tento skutek hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky.

Při zábavě zranil ženu

Přes noc z neděle 9. na pondělí 10.
července se dosud nezjištěný pachatel vloupal do objektu sportovního
zařízení v obci na Konicku, kam
vnikl po překonání ocelové mříže
oknem. Zevnitř odcizil finanční
hotovost tří tisíc korun a sadu čtyř
klíčů. Poškozením zařízení a vybavení objektu a vozidla na přilehlém
parkovišti pak způsobil škodu vyčíslenou na 2 200 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže.
Za ten pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Okradli sportovce

Uplynulý čtvrtek 13. července policisté na Prostějovsku přijali dvě
oznámení o nálezu vojenské munice. Před polednem se na obvodní
oddělení v Konici dostavil osmašedesátiletý muž, který policistům
sdělil, že v lesním prostoru v katastru mezi obcemi Konice a Březsko
nalezl dělostřeleckou střelu z období druhé světové války. Policisté
po příjezdu na místo potvrdili, že
by se mohlo jednat o granát, a na
místo přivolali pyrotechnika. Ten
předmět klasifikoval skutečně jako
německý dělostřelecký granát ráže
88 milimetrů z období druhé světové války. Následně předmět zajistil
a odvezl k odborné likvidaci. Podruhé policejní pyrotechnik jel na
Prostějovsko po sedmnácté hodině.
Na lince 158 bylo před sedmnáctou
hodinou přijato oznámení dvaačtyřicetiletého muže o nálezu dělostřeleckého granátu na břehu rybníka
v Hrdibořicích. V tomto případě
se jednalo o tříštivo-trhavý granát
s označením PSv ráže 85 milimetrů.
Také tuto munici pyrotechnik odvezl k odborné likvidaci.

Našly se dva granáty


PROSTĚJOV Letitá snaha zbavit se
ruiny ptenského zámku jde zřejmě
konečně do finále. A zdá se, že úspěšného. Na nedávné tiskové konferenci
rady města se Večerník dozvěděl, že
o zámek, který ovšem první náměstek primátorky Jiří Pospíšil nazývá
spíše hospodářským stavením, projevilo zájem hned několik kupců. Nemovitost by tak mohla brzy změnit
majitele, kteří mají s objektem různé
plány... Jednat o tom má dnes prostějovské zastupitelstvo.
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tárního města Prostějova.
Dosud je místní magistrát vlastníkem
zámku a pozemku
o výměře 5 762 metrů
čtverečných. V současné době nejsou
žádné prostory využívány. „Zámek jsme
již několikrát neúspěšně
nabízeli k prodeji. Nabídku převodu jsme dali také obci Ptení,
která možnost neakceptovala z důvodu
nedostatečných finančních prostředků
na rekonstrukci, provoz a údržbu. Obec
by případně měla zájem pouze o okolní
pozemky využité jako komunikace, které by směnila za své pozemky využité
jako přístupové komunikace k lesním
pozemkům ve vlastnictví statutárního
města Prostějova a ve správě společnosti
Lesy města Prostějova,“ objasnil zákulisí
náměstek Pospíšil s tím, že v loňském
roce nechal magistrát aktualizovat původní znalecký posudek se zjištěním, že
obvyklá cena předmětného objektu
zámku a všech přilehlých pozemků činí celkem 3,6 milionu korun.
„V roce 1938 proběhla přestavba části
vnitřních prostor, došlo ke zřízení celkem šesti bytových jednotek. V dalším
období už ovšem žádná zásadní rekon-

9

 "
 
608 960 042

Pondělí 17. července 2017
www.vecernikpv.cz

saa

KBLÃCCZMBUSB
ZM BLUPSSJÃÃEBBWWFTUUÎOOBWˉ

usedli za volanty sedmnácti strojů
domácí výroby a osmnácti továrních
traktorů. Závody byly rozděleny do
dvou disciplín. Byly jimi jízda bahnem
a jízda po značně krkolomném okruhu, který pořadatelé postavili na místní

X
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TOVÁRNÍ VÝROBA:

1. Milan Žáček
2. Aleš Zatloukal
3. Roman Slaný

ALOJZOV Když se řidič k nabouranému autu vrátil, policisté už havárii šetřili! Minulé pondělí 10. července před
dvacátou hodinou došlo na silniční komunikaci ve směru z Alojzova do Určic
k havárii osobního automobilu značky
Škoda. Jeho šofér skončil v poli, než se
stačil k autu vrátit s „odtahovkou“, byli
na místě už dopravní policisté...
„Třiačtyřicetiletý řidič v hustém dešti před
prudkou levotočivou zatáčkou přibrzdil
a automobil na mokré vozovce dostal
smyk. Následkem toho vyjel vpravo mimo
komunikaci, kde porazil dopravní značku
a pokračoval dále do pole, kde se zastavil.
Po havárii řidič z místa odešel zajistit si
techniku k vytažení vozidla zpět na komunikaci. Během jeho nepřítomnosti si
vozidla všimli policisté konající hlídkovou
službu a na místo přivolali kolegy ze skupi-

ny dopravních nehod. Během šetření okolností havárie se na místo vrátil i majitel vozidla,“ řekl František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob při havárii nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody byla

předběžně vyčíslena na deset tisíc korun.
Alkohol u majitele vozidla policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění havárie
jsou předmětem dalšího šetření,“ přidal
mluvčí prostějovských strážců zákona.
(mik)
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kého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Provedením šetřením policisté dopravního inspektorátu řidiče vypátrali. „Byl jím jednadvacetiletý muž,
který se při podání vysvětlení přiznal a
uvedl, že osobně zná majitele poškozeného vozidla. Měl jej v úmyslu kontaktovat po jeho návratu ze zaměstnání. Pro
své jednání, tedy zejména opuštění místa dopravní nehody a její neoznámení,
je mladík podezřelý z přestupku podle
zákona o silničním provozu,“ vypočítal
Kořínek s tím, že v případě prokázání
viny hrozí chlapíkovi pokuta v rozmezí
od 2 500 do 5 000 korun.
Při dopravní nehodě došlo ke zranění
řidiče, se kterým vyhledal ošetření v prostějovské nemocnici. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena
na 30 000 korun.
(mik)

OFIPEV[BNMˁFM bourala na dálnici

DOBROMILICE Minulé úterý 11.
července po deváté hodině dopoledne došlo v Dobromilicích k dopravní
nehodě osobního automobilu. Mladý řidič naboural do jiného auta, nehodu však neoznámil a zraněný odjel
do nemocnice nechat se ošetřit. S majitelem poškozeného vozidla se chtěl
údajně vyrovnat později...
„Z dosud nezjištěných příčin řidič automobilu typu Opel Corsa při průjezdu
levotočivou zatáčkou nezvládl řízení a s
vozidlem vyjel vpravo mimo komunikaci. Zde havaroval do zaparkovaného automobilu značky Citroën. Po dopravní
nehodě řidič své vozidlo nechal odtáhnout za nedalekou prodejnu smíšeného
zboží a z místa odešel, aniž by ji oznámil,“
sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouc-

„Mohu potvrdit, že o převod zámku ve
Ptení projevilo zájem několik subjektů. V objektu zájemci plánují například
ubytovací kapacity penzionového typu,
prostory ke školení, provozování kurzů
a jiných vzdělávacích aktivit, pořádání
kulturních akcí, koncertů, jarmarků
a trhů, galerie, muzejní činnost, kino,
minipivovar s restaurací, veterinární ordinace, školicí a tréninkové středisko pro
odbornou výuku a praktickou přípravu
specializovaných ošetřovatelů, a to zejména pro zajištění kvalifikované péče
o seniory postižené Alzheimerovou
nemocí a mnoho dalšího,“ vyjmenoval
všechny možnosti využití Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek primátorky Statu-

Michal KADLEC
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Jak už bylo zmíněno, samotné Ptení
o zámek zájem nemá. „Máme strach,
aby se pro naši obec nestal ´Danajským
darem´... Uvědomujeme si, že se jedná
o jednu z hlavních dominant Ptení, na
druhou stranu do jeho rekonstrukce
by bylo třeba investovat minimálně sto
milionů korun. A ty v obecní kase nemáme,“ vyjádřil se exkluzivně pro Večerník starosta Jiří Porteš s tím, že obec by
v rámci svých možnosti určitě ráda podpořila každého, kdo by měl chuť zámek
odkoupit, opravit a vybudovat v něm
například domov důchodců.
Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne.
Třeba bude jasno už dnes...

OTINOVES Hodně podezřelý
byl čtyřiasedmdesátiletý senior,
který se s puškou toulal po lese
v okolí Otinovsi. Místní myslivci
na něj okamžitě upozornili policii.
Plumlovští strážci zákona domnělého pytláka zadrželi. Na zbraň skutečně neměl povolení, za což mu
hrozí až dva roky vězení a její propadnutí. Zda je však opravdu pytlákem, to policisté teprve vyšetřují.
„V pondělí třetího července před
třiadvacátou hodinou kontaktoval
v centru Otinovsi hospodář místního
mysliveckého sdružení hlídku policistů z obvodního oddělení v Plumlově.
Policistům oznámil, že jeho kolega
v lesním prostoru za obcí přistihl
muže s dlouhou střelnou zbraní a má
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strukce nebo modernizace neproběhla.
Teprve v letech 1994 až 1998 nechalo
město Prostějov vyměnit střešní konstrukci, klempířské prvky, krytinu, zpevněn a vyrovnán byl věnec obvodového
zdiva a byly opraveny stávající komíny
tohoto hospodářského stavení,“ doplnil
k minulosti Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek prostějovské primátorky.
Podle slov obou náměstků se nyní radní
co nejdříve rozhodnou, komu zámek
prodají. „Nabídku bychom chtěli předložit na nejbližším řádném zastupitelstvu,“ potvrdil Pospíšil. A tak se i stane.
Právě dnes, tj. 17. července, bude o celé
transakci jednat mimořádné zasedání.
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Na konci června 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 také knihu a pamětní list s první velkou jedničkou. Nechyběl tanec s rodiči,
PROSTĚJOVSKO Předminulou nepřípitek a celé odpoledne završil humorným programem Klaun Hubert. Pak už náděli 9. července po čtrnácté hodině dosledoval program a noční spaní pro odvážné... Věříme, že příjemné odpoledne bylo
šlo na devatenáctém kilometru dálnice
hezkým zakončením školního roku a že děti, které odchází do první třídy, budou mít
D46 ve směru od Vyškova na Prostějov
na naši školku pěkné vzpomínky.
k dopravní nehodě, kdy osobní autoZa kolektiv MŠ Klenovice na Hané Miroslava Zapletalová
<
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mobil narazil do dopravního značení
a následně do autobusu. Seniorka za @  A   # ' 
volantem totiž nezvládla zúžení provo-          #:    
 
! "#
zu do jednoho pruhu...
Jednasedmdesátiletá řidička automobilu kový mluvčí Krajského ředitelství Policie
značky Volkswagen jela v levém jízdním Olomouckého kraje pro Územní odbor
pruhu. „V mírné levotočivé zatáčce ne- Prostějov.
stihla včas zareagovat na dopravní znače- Výše způsobené hmotné škody na voní uzavírající levý jízdní pruh a do značení zidlech a dopravním značení byla přednarazila. Poté strhla řízení vpravo, kde běžně vyčíslena na 230 000 korun. „Alse bočně střetla s jedoucím autobusem kohol u řidičů obou vozidel byl vyloučen
značky Scania. Následně se vrátila do provedenými dechovými zkouškami. Přeuzavřeného levého jízdního pruhu, kde stupek řidičky policisté vyřešili uložením
zastavila. Ke zranění osob při nedošlo,“ pokuty v příkazním řízení,“ dodal mluvčí
(mik) <       @  !A
popsal karambol František Kořínek, tis- prostějovské policie.
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1. Miroslav Žítek
Hačky
2. Roman Lindovský Skřípov
3. Pavel Lindovský Hrabství

DOMÁCÍ VÝROBA:

VÝSLEDKY TRAKTORIÁDY

jem a v plné rychlosti to napálil do jiFOTOGALERIE
ného traktoru. Řidič přitom vypadl
klikni na
z kabiny a praštil se hlavou do lemu
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
střechy. Byl z toho v šoku a z hlavy
U TOHO
mu po tváři stékala krev. Na vážnější
zranění to sice nevypadalo, přesto
mu organizátoři raději zavolali sanitku,“ popsal Večerníku dramatické
okamžiky při první z disciplín jeden
z diváků.
Celkově lze říci, že jezdci i jejich stroje
na náročné trati předváděli skutečně
nadlidské výkony, při jejichž sledování
se divákům tajil dech. Přestože konkurence byla obrovská a snaha všech startujících skutečně maximální, konečné
výsledky se od těch loňských příliš
U  #  =<'  *    $   : 
nelišily. V traktorech domácí výroby ví# $## 
Foto: Martin Zaoral
tězství obhájil Miroslav Žítek z Haček,
bratři Pavel a Roman Lindovští si pak místě. Větších změn zaznamenala ka- zorbing, s nímž do Stínavy dorazil Joprohodili pořadí na druhém a třetím tegorie traktorů tovární výroby. Loňský náš Proser, který tuto atrakci provozuje
vítěz Aleš Zatloukal z Vícova se musel v prostějovském aquaparku. Celou akci
spokojit s druhým místem, když jej zakončila zábava se skupinou Funny
3x foto: Martin Zaoral
předstihl Milan Žáček.
band. „Příští rok se tu snad sejdeme
Traktoriáda byla především o zá- zase, ale jistý si tím v tuto chvíli úplně
vodech traktorů. Přesto ji vhodně nejsem,“ uzavřel notně unavený stínavdoplňovaly i další atrakce, na nichž ský starosta Pavel Bokůvka, na němž
se vyřádily zejména děti. Jednalo se bylo patrné, že mu náročná organizace
o velký řetízkový kolotoč a také aqua- celé akce dává řádně zabrat.
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Věhlas Traktoriády ve Stínavě stále roste. Svědčí o tom nejen vzrůstající počet
diváků, ale i startujících. Letos jich
do areálu na okraji malé vesničky
dorazilo rekordních pětatřicet, což
je o osm více jako loni. Jejich řidiči

STÍNAVA „Tý jo, tak tohle mě stojí tak pět let života,“ prohlásila jedna z přihlížejících divaček při pohledu na jízdu svého syna za volantem traktoru domácí výroby. Její potomek v tu chvíli předváděl
strhující a bravurní jízdu na velmi náročné trati jedenáctého ročníku
Traktoriády ve Stínavě. Navzdory proměnlivému počasí si i díky němu zhruba tisícovka diváků skutečně přišla na své. Hojně se mezi
nimi přitom probírala zejména bouračka jednoho z účastníků, pro
něhož musela dorazit sanitka! Večerník byl u toho!

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

louce. „Měli jsme připravenou i třetí
disciplínu, kterou bylo tahání břemene,
nicméně k té jsme se vzhledem k vysokému počtu traktorů i časovém skluzu
nedostali,“ objasnil pro Večerník Pavel
Bokůvka, starosta Stínavy.
Coby předjezdec se představil obecní traktor, který řídil zdejší zastupitel
Jan Blata. „Máme ho asi dva roky, je
to japonský stroj značky Shibaura, ten
zvládne všechno,“ pochvaloval si Bokůvka. Velmi brzy se však ukázalo, že
trať ve Stínavě je natolik náročná, že i japonská kvalita je na ni krátká. „Do motoru nejde nafta, nevím proč,“ konstatoval Blata smutně bezprostředně poté,
co i s „Japoncem“ zůstal stát na trati.
Shibaura však nebyl jediný traktor,
jemuž se nepodařilo dostat až do
cíle. „Jeden z řidičů ztratil během jízdy bahnem kontrolu nad svým stro-

Akce ve Stínavě zaznamenala rekordní počet účastníků i diváků, přijet ale musela sanitka

TRAKTORIÁDA NABÍDLA ÚŽASNÉ VÝKONY I DRAMA NA TRATI .ˉTUPLPOFˁOˉQSPEÃ[ÃNFLWF1UFOÎ
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letos slavíme jubileum...
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podezření, že se jedná o pytláka. Policisté hospodáře následovali do lesa,
kde zadrželi čtyřiasedmdesátiletého
muže z nedaleké obce. Ten měl u sebe
dlouhou střelnou zbraň zabalenou
v textilním pytli, ke které však neměl
příslušné doklady a oprávnění,“ popsal případ František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. „Pro své jednání je nyní
senior podezřelý ze spáchání přečinu
nedovoleného ozbrojování. Za ten mu
v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí mimo jiné i trest odnětí svobody až na dva roky a propadnutí věci.
Podezření z přečinu pytláctví je v současné době stále ve fázi prověřování,“
sdělil Kořínek.
(mik)

Konice (mls) - Nové trasy pro pěší
turisty vzniknou v okolí Konice. Obě
začínají u zdejšího nádraží. Žlutě
značená trasa je dovede přes Runářov do Stražiska, druhá pak povede
kolem konických rybníků rovněž do
Runářova.

9 % 

Němčice nad Hanou (mls) - Turistické informační centrum Němčice
nad Hanou je zahrnuto do soutěže
o Informační centrum roku 2017.
Zdejší infocentrum se každoročně
snaží přicházet s novinkami, které by
obohatily a podpořily cestovní ruch ve
městě. Jedná se například o cyklomapu
„Cykloprůvodce okolím Němčic nad
Hanou“, mapu „Poznejte Němčice nad
Hanou“, soupravu na opravu jízdních
kol a další. Pokud budete chtít centrum
podpořit, můžete hlasovat na www.
kampocesku.cz.
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Mostkovice (mls) - Přestože hygienici
deklarovali, že se k plumlovské přehradě budou vracet každé dva týdny,
výsledky měření, které mělo dle harmonogramu proběhnout v pondělí
10. července, dosud nebyly zveřejněny.
Odpověď na otázku, jak je na tom přehrada se sinicemi, vám tak tentokrát
přinést nemůžeme...

  % #&

Smržice (mls) - Dnešním dnem, tj.
pondělí 17. července 2017, začala
úplná uzavírka silnice ve Smržicích,
a to od železničního přejezdu „u veteriny“ po křižovatku u sokolovny.
Smržice budou průjezdné od Držovic po ulici Blíšťka, Trávníky a kolem
sokolovny. Pro autobusovou dopravu bude platit výlukový jízdní řád.
Náhradní zastávka ve Smržicích pro
směr z Držovic do Čelechovic bude
u sokolovny. Náhradní zastávka pro
směr z Čelechovic do Držovic bude
u sadu v ulici Trávníky. Tyto zastávky
nahradí tři stávající zastávky ve Smržicích.

$ ""#
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 17. července 2017
www.vecernikpv.cz

„SMLOUVA
ŘÍKÁ,
ŽE
JSEM
NEONACISTU
HRÁL...“
Hájí se Dalibor Krupička před možným trestním stíháním, nebo byl nástrojem v rukou režiséra?
selhalo. Jinak i spoty, které měly
působit vážně, jsem záměrně parodoval, nebo se snažil, aby vypadala
komicky. V současné době ovšem
už videa netočím. Věnuji se jiným
věcem.“
ƔƔ Jak jste se seznámil s režisérem Vítem Klusákem?

není nikdy dost, navíc jsem
v té době zas tolik nevydělával. Tak jsem řekl, že ano. Samozřejmě že jsem si tyto peníze nakonec ve skutečnosti

Cokoliv v tom filmu ode mě zaznělo,
bylo z hlavy režiséra. Tak ať nevykládá,
že je to něco re
reálného! Pokud by sledovali
můj reálný život, byla by to nudná podívaná.

v rámci
původních
vyjádření
složil interview
view
pro Večerník
ík

Martin
ZAORAL

17071010778

ƔƔ Než vznikl film, tak jste
te se
objevil i na vlastních videích
deích
odie,
z YouTube. Byla to parodie,
nebo jste to bral vážně?
„Moje videa, co jsem tenkrátt natáčel, nebyla myšlena vážně.. Šlo
le, že
pouze o zábavu. Přiznávám ale,
zrovna video s obuškem byloo mimořádně hloupé, jako vtipnýý pokus o předvedení teleskopu zcela

„Objevil se u mě s jednou svojí kamarádkou
novinářkou a snažil se mě
přesvědčit, jestli bych s ním
natočil film. Dovezli mně
Odmítal
Becherovku.
jsem to. Pak na mě ale
vytáhl peníze, že bych si
mohl vydělat až sto padesát tisíc korun. Peněz

nevydělal, spíš jsem
byl placený jako nějaký komparzista.“
ƔƔ Jak konkrétně
natáčení probíhalo?
„Jedna z prvních scén
byla o tom, že jsem se
v baru měl s barmankou bavit o míšení ras.
Abych se jí třeba ptal,
jestli by se vyspala
s černochem. Pak se
Foto: internet
tohle téma stupňovalo. Vít chtěl, abych
pózoval s německou
vlajkou nebo abych se bavil o Hitlerovi. Ve filmu je scéna, kdy jsem
v práci a sedím s kamarády. Vít mi
řekl: ´Bav se o plynových komorách a o tom, že neexistovaly! Pak
řekl akce, jedem a už to bylo. Také
zaplatil dvěma borcům, aby se vydávali za nacionalisty. Řekl jim,
aby mě začal jeden z nich slovně
a fyzicky napadat, což se pak i natočilo. Chtěl, aby si matka a její přítel namazali Nutellu na obličej a já
je pak měl honit s baseballkou. Tohle byl vyloženě jeho nápad. Jedna
ze scén měla být třeba o tom, že

kam
kamarád
Marek měl hrát Žida. Sehna pásky z mopu, které mu nahnali
lepi na hlavu, že to jako má pejzy.
lepili
On měl obtěžovat nějakou holku
a já ho pak honil po dílně, řval na
n Žiďáku, svázal ho a odvezl
něj
d pece. To byl také jeden z Vído
t
tových
nápadů. Něco takového
j
jsem
v životě nikdy nedělal.
T
Taky
jsme natočili scénu, kdy
m dal banán do ruky a posami
d mě před notebook a řekl:
dil
m
masturbuj!
Obě tyhle scény
o
ovšem
nakonec nepoužil...“
ƔƔ To je v přímém kontrastu
Ɣ
s tím,
t že podle Víta Klusáka jste
po celou dobu byl sám sebou!
„M
„My jsme nebyli sami sebou. Celou dobu jsme poslouchali jeho
inst
instrukce. To se týkalo třeba i nadáv
dávání u televizních novin na
upr
uprchlíky. Také to byl jeho nápad.
Nik
Nikdy jsme takhle u televize nesed
seděli a nenadávali. Já ani televizi
nem
nemám, anténu mám odpojenou
rok
roky. Cokoliv v tom filmu ode mě
zaz
zaznělo, bylo z jeho hlavy. Tak ať
nev
nevykládá, že je to něco reálného!
Pok
Pokud by sledovali můj reálný život
vot, tak by to byla dosti nudná podív
dívaná. Chodím akorát do práce,
přij
přijdu utahaný domů, osprchuju
se, najím, udělám si kafe, kouknu
se na nějaký film, zahraju si videohru nebo jdu někam s přítelkyní.
Takhle se to opakuje každý den.
Nikdy jsem nebyl na žádné akci, na
nějakém koncertě či demonstraci.
Jsem úplně obyčejný, pro někoho
celkem nudný člověk. Pokud mě
nyní Vít prezentuje jako někoho,
kdo nenávidí všechno a všechny,
tak to není pravda!“
ƔƔ Proč jste souhlasil s tímto
stylem natáčení?
„Ze začátku jsem nevěděl vůbec,
co mě čeká a do čeho jdu. Později,
když se po mě chtělo, aby tam bylo
téma nacismu či politiky, tak jsem

to odmítal. Nicméně jsem byl Vítem přesvědčen, že je to v pořádku
a ve filmu to být musí, aby byl kontroverzní i upoutal diváky. Říkal mi,
že jsem herec, tak ať hraju. Ale stále
jsem s tím měl problémy, protože
vím, co je trestné a co se může a nemůže... Abych i nadále spolupracoval, tak mi později dodal papír od
dramaturga České televize s potvrzením, že jde o film, který si neklade
za cíl věrně zachycovat realitu.“
ƔƔ Vít Klusák se zmiňuje, že se
nyní svým tvrzením snažíte hájit
před případným trestním stíháním. Kontaktoval vás někdo od
policie?
„Zatím nikdo. Případného vyšetřování se ale nebojím.“
ƔƔ A když jste film viděl na projekci, co jste na něj říkal?
„Myslím, že je to velmi zdařilé,
dramatické, komediální, filmové a zábavné dílko. Je to pěkný
film, u kterého se člověk nenudí.
(úsměv) Je pak na každém člověku, co si z něj vezme. Dokument
to podle mě určitě není, ale pokud
ho chce někdo takto brát, ať ho tak
bere. Všichni na tom filmu udělali
kus práce, jak štáb, tak herci. Jestliže někoho uspokojí, když mě bude
urážet, kritizovat či soudit, tak si
může posloužit... Je fajn mít svůj
vlastní snímek, je to zkušenost do
života. Vždycky jsem byl filmový
fanoušek a jako takový jsem tohle
skutečně ocenil.“
Rozhovor s režisérem Vítem
Klusákem si můžete přečíst
v příštím čísle!

vizitka
DALIBOR KRUPIČKA

17071370786

PROSTĚJOV V rámci možností přistupuje Dalibor Krupička
ke své roli s nadhledem. Z jeho
autentických vyjádření, která
u, je
jsou dostupná na internetu,
vým
patrné, že určitě není takovým
„blbem“, za něhož by ho mohli
někteří diváci považovat. Stále však nechápe, jak mohll být
tický
snímek vydáván za „autentický
ostal
dokument“, když on sám dostal
smlouvu na hraný film! Na druáčení
hou stranu je rád, že se natáčení
nout
mohl zúčastnit a nahlédnout
filmařům pod pokličku. Sám
žuuznává, že to vše celé považua,
je za zábavnou pasáž života,
ou
která mu přinesla nečekanou
ně
popularitu, o níž se většině
ednešních dělníků může jenom zdát... Co vše ještě osekl
matřicetiletý Prostějovan řekl
ní
a co jsme zachytili při úterní
me
předpremiéře vám přinášíme
v přepisu rozhovoru.

✓ narodil se roku 1979 v Prostějově
✓ je vyučený, pracuje jako lakýrník
✓ veřejně se hlásil ke hnutí
skinheads, koketoval i s neonacismem. Na základě informací
získaných z internetu zpochybňoval holocaust. V současnosti
se údajně zajímá o buddhismus
✓ jako své zájmy uvádí herní
konzoly Playstation 3, hororové filmy, metalovou hudbu
a masturbaci
✓ je svobodný, bezdětný, dlouho
byl „single“, v současnosti má
přítelkyni
✓ žije nadále se svojí maminkou
Kristýnou
✓ ve facebookové skupině Prostějov Bez Cenzury vystupuje pod
přezdívkou Poslední mohykán
zajímavost: jako Destruktor666 natočil několik komediálně laděných hororových filmů,
ve kterých v roli oběti vystupuje
jeho maminka, přičemž na internetu jej proslavilo „instruktážní“ video, na kterém představil teleskopický obušek.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 17. července 2017
www.vecernikpv.cz

zpravodajství
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Nevládní organizace zjistila, že lidé nesplácí převážně po souhře více nepříznivých okolností

➢ Z TITULNÍ STRANY

PROSTĚJOV Z nedávno zveřejněné Mapy exekucí vyplývá,
že dluhy jednotlivých obyvatel přímo ve městě převýšily už celou miliardu korun. Konkrétně se vyšplhaly na částku 1 064 994
430 korun. Celkem exekutoři na Prostějovsku vymáhají dokonce 2 293 755 908 korun. Právě na toto téma se Večerník v probíhajícím létě zaměřil.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Pozoruhodná webová aplikace, která
zpřístupňuje údaje o počtu exekucí po
jednotlivých krajích, okresech i obcích,
byla začátkem dubna zveřejněna na
www.mapaexekuci.cz. Z jejich údajů vyplývá, že téměř každý desátý
občan má zkušenost s exekucí, konkrétně jde o 7,96 % žijících na Prostějovsku starších 15 let, přímo ve
městě pak dokonce 9,26 %. „Mapu
exekucí jsme zpracovali jako odpověď
na kritický nedostatek relevantních
dat o předluženosti velkého množství
obyvatel České republiky a jako první
podobný počin v tomto směru chceme
inspirovat další,“ objasnil koordinátor
projektu Radek Hábl z nevládní organizace Otevřená společnost, která má
internetovou stránku společně s Ekumenickou akademií na svědomí.
Výsledkem podrobné analýzy je
i zpochybnění obecně přijímaných mýtů o předlužených lidech.

V okrese Prostějov postihla exekuce celkem 7 340 lidí. V samotném
městě je to pak 3 465 lidí, kteří dluží 1 064 994 430 korun. Magistrát
města Prostějova zavedl již v roce
2013 bezplatné poradenství občanům, kteří jsou ve svízelné situaci,
nemohou platit své dluhy a hrozí jim
exekuce. Poradnu mohou najít v sídle úřadu ve Školní ulici. „Poskytuje
bezplatné poradenství, a to zejména
v situaci, kdy lidé v důsledku změny
své životní situace nemohou řádně
platit své dluhy. Také poradí občanům, jak se lze zadlužit zodpovědně,

průměrná jistina
na exekuci 62 030 Kč

počet obyvatel nad 15 let 92 189
počet obyvatel v exekuci 7 340
7,96 %

) *%%%&' & (
počet exekucí

36 978

$  

 
DOBROMILICE

OKRES PROSTÌJOV V KOSTCE

podíl obyvatel v exekuci

Nové mlatové
chodníky

„Z výzkumu vyplývá, že příčinou neschopnosti dluhy splácet není ani tak
nízká finanční gramotnost zadlužených, ale mnohem častěji jde o souhru
více nepříznivých okolností v životě lidí,
jako je ztráta zaměstnání, rozpad manželství, onemocnění nebo úmrtí blízké
osoby. Kromě dluhů se navíc zadlužení
lidé musejí často potýkat se stresem,
strachem a nedostatkem prostředků na
zajištění základních životních potřeb,“
upozornil Hábl.



exekučně vymáhaná
jistina 2 293 755 908 Kč

DNES se schází MIMOŘÁDNÉ
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a tím předejít problémům s řádným
1. Dobromilice
26,65 %
186
25 377 079
a včasným splácením dluhů,“ uvedla
2. [ 
21,72 %
48
prostějovská primátorka Alena Raš3. E ?' 
15,95 %
37
ková (ČSSD).
4. I
1,78 %
4
Do Prostějova si mohou zajet například
5. 
1,83 %
5
i občané Kostelce na Hané či Plumlo6. E 
2,03 %
17
va. V těchto městech je relativně nízká
7. E
9,26 %
3 465
1 064 994 430
zadluženost. To samé platí i o Konici,
8. ? C
7,14 %
171
76 793 494
kde čas od času pořádají dokonce se9. ? 
6,26 %
150
38 430 777
mináře na téma finanční gramotnosti. 10. E
5,36 %
108
34 114 209
Naopak nadprůměrná zadluženost 11. # C 
8,27 %
140
198 790 499
se týká občanů Němčic nad Hanou,
zdroj: www.mapaexekuci.cz
kde 140 lidí dluží hrozivých 198 790
499 korun.
Poradna pøi finanèní tísni Prostìjov
Vůbec nejvíce zadlužených na počet
obyvatel pak najdeme v Dobromilicích, Tuto službu najdete na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Proskde žije početná romská komunita. tějova, Školní ulice č. 4 (2. poschodí, dveře č. 328 v zasedací místnosti).
„Problémy s exekucemi jsou osobní Poradna probíhá vždy ve středu od 13:30 do 16:00 hodin. Je nutné se
věcí každého občana, o kterých já sám předem objednat na telefonním čísle 595 532 740.
NÁSLEDUJÍCÍ TERMÍNY BUDOU:
nemám žádné informace,“ reagoval ex18. října 2017
kluzivně pro Večerník Pavel Drnovský, 26. července 2017
15. listopadu 2017
starosta Dobromilic. Podobně mluvili 23. srpna 2017
20. září 2017
13. prosince 2017
i jiní nejvyšší představitelé obcí, které
jsme oslovili. Konkrétní však nechtěl Exekuce mohou skončit i dražbou dům v Lipové, chata ve Ptení a pobýt nikdo. „Je to citlivá otázka,“ pokrčil domu či pozemku. Aktuálně jsou zemky v Seloutkách, Otinovsi a Vrv regionu v dražbě k mání například choslavicích.
rameny jeden z nich.

Patnáctiletý klučina

ZASTUPITELSVO se „napíchl“

PROSTĚJOV Nebývá zvykem, aby se v době letních prázdnin a dovolenek scházelo k jednání prostějovské zastupitelstvo. Letošní rok je ale
výjimkou. Primátorka Statutárního města Prostějov Alena Rašková
svolala na dnešek, tj. pondělí 17. července, mimořádné jednání tohoto
vrcholného orgánu města. K tomuto kroku ji donutila potřeba schválit
některé potřebné a urgentní investiční akce.
Z programu jednání je ale zřejmé, že radní chtějí zasedání využít i ke schválení bodů, jejichž projednávání dopadlo v červnu fiaskem! „Na program jsme
vrátili schválení účetní závěrky města za rok 2016 a také výstavbu nového
komunitního domu v Sušilově ulici,“ potvrdila Večerníku Alena Rašková
(ČSSD), první žena radnice. Jen pro připomenutí, jak účetní závěrka, tak
výstavba domu pro seniory nebyly schváleny kvůli jedinému chybějícímu
hlasu...
Dalšími body jsou například změna vyhlášky města o nočním klidu, výměna výtahu z roku 1998 v domě v Norské ulici, schválení peněz na výstavbu
chodníků na sídlišti Hloučela, výstavba příjezdové komunikace do průmyslové zóny a jednat se bude také o možném prodeji zámku ve Ptení.
Dnešní jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova je mimořádné
také v tom, že oproti minulým zvyklostem začíná už v deset hodin dopoledne! Zůstává ale veřejně přístupné a sledovat jej budete moci prostřednictvím živého přenosu na internetových stránkách prostejov.eu.
(mik)

RYCHLÝ


na zábradlí
PROSTĚJOV Nezkušenost velmi nezralého mládí? Nejspíš...
Předminulý pátek 7. července
krátce před půlnocí došlo v křižovatce ulic Komenského
a Palackého a Žižkova
náměstí k dopravní nehodě čtyřkolého motocyklu značky
Aixam. Ten řídil
teprve patnáctiletý hoch! Ve velké rychlosti nevybral zatáčku a „napíchl“
se na zábradlí.
„Patnáctiletý řidič čtyřkolky při projíždění levotočivou zatáčkou zřejmě
nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky i schopnostem svým,
když na mokré silnici dostal smyk. Následkem toho vyjel vpravo mimo
komunikaci, kde se levou přední částí vozidla střetl s kovovým
zábradlím.
Při nárazu vozidlo toto zábradlí utrhlo a následně porazilo dopravní
\ $   $'   
značku,“ popsal šílenou jízdu velmi mladého šoféra František Kořínek,
    '  
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
    
! "#
Územní odbor Prostějov.
Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo ke zranění osob a výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na osmnáct tisíc korun. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Jeho přestupek vyřešili v příkazním řízení uložením pokuty,“ doplnil Kořínek.
(mik)

Prostějov (red) - Vyšlapané cestičky,
kterými si obyvatelé sídliště krátí cestu, magistrát zachová. Pouze je upraví
tak, aby lidé nechodili po blátivém
povrchu. Konkrétně jde o investiční
akci s názvem ´Chodníky sídliště
Hloučela (Kpt. Jaroše a J. Zrzavého)
- mlatové chodníky´. Rozhodnutím
Zastupitelstva města Prostějova, konaného koncem minulého roku, se
do rozpočtu dostala investiční akce,
kterou vyvolalo přání tamních obyvatel. V ulicích Kpt. Jaroše a J. Zrzavého
budou vybudovány nové mlatové
chodníčky. „Na základě položkového rozpočtu je cena na realizaci díla
odhadována ve výši tři sta šedesát tisíc
korun,“ uvedl první náměstek primátorky Statutárního města Prostějov
Zdeněk Fišer (ČSSD) a doplnil, že
práce by měly začít ještě v tomto roce.
Lidé tak budou moci dále využívat vyšlapané cestičky s tím rozdílem, že se
změní jejich povrch. Za deštivého počasí tak zmizí blátivé stezky a průchod
bude podstatně příjemnější.

Biokoridor Hlouèela
se bude rozšiøovat
Prostějov (red) - Město Prostějov
zahájí tento měsíc realizaci první
etapy projektu Rozšíření biokoridoru Hloučela. V blízkosti stávajícího
biokoridoru bude na ploše zhruba
2,7 hektaru vytvořen nový krajinný
prvek - zelená plocha, která bude mít
charakter volné parkové kompozice.
Budou vysazeny geograficky původní listnaté stromy a keřové porosty
a založen trávník. Současně bude realizována cestní síť a pořízen mobiliář.
Na realizaci projektu získalo město
Prostějov dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši až 1,6
milionu korun. Žádost o podporu
byla podána v prioritní ose zaměřené
na ochranu a péči o přírodu a krajinu,
ve specifickém cíli pro posilování přirozené funkce krajiny. Celkové náklady projektu se očekávají ve výši asi pět
milionů korun. Práce budou ukončeny v listopadu tohoto roku.

Dìti se èinily
Prostějov (red) - Celkem osm základních a jedna mateřská škola
se zapojily do letošního již dvanáctého ročníku soutěže
ve sběru separovaného
papíru organizovaného
městem Prostějov a společností FCC Prostějov. „Letos děti
odevzdaly k recyklaci přes dvě
stě dvacet pět tun separovaného
papíru, což je vynikající výsledek,“
pochválil snahu dětí náměstek
prostějovské primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že čtyři
vítězné školy obdržely od města
jednak finanční dar a jednak věcné
ceny. Ve sběrové soutěži zvítězily
děti ze ZŠ v ulici Majakovského
ve Vrahovicích. Dále bylo oceněno stejně jako v loňském roce
prvních deset žáků z každé školy podle umístění. Odměny
financované ze zdrojů města
pro školy a žáky činí celkem
89 600 korun.

Prioritou má být severní obchvat
➢

ze strany 3

PROSTĚJOV Dopravní komise rovněž radním doporučuje schválit zadání zpracování hlukové studie
i návrhu opatření ke zprůjezdnění jižního kvadrantu
pro nákladní automobily a další investice.
Daleko emotivnější však bylo rokování o současném stavu jednání představitelů města s kompetentními politiky
a úředníky Krajského úřadu Olomouckého kraje.
„Vedení prostějovského magistrátu tato jednání podceňuje
nebo se jim dokonce vyhýbá. Není proto divu, že v minulých

dvou letech směřovaly investice kraje do jiných měst a Prostějov zůstával v pozadí. Toto chceme co nejdříve změnit,“ láteří
jeden ze členů dopravní komise města.
Komisaři z oblasti dopravy vidí jasné priority
v Prostějově v tomto pořadí: výstavba severního obchvatu Prostějova, dále rekonstrukce ulic
Vrahovická, poté Plumlovská, Wolkerova a Brněnská, úprava křižovatky ulic Olomoucká, Vápenice a Svatoplukova a další prioritou i nadále
zůstává výstavba dvou kruhových křižovatek na
Poděbradově náměstí.
Jak se Večerník dále dozvěděl, dopravní komise doporučuje

také v rámci rekonstrukce Plumlovské ulice vybudovat také
rondel na křižovatce s ulicemi Palackého a Blahoslavova.
A co se týká rekonstrukce Wolkerovy ulice, zde je zajímavý
návrh společnosti FTL na vybudování autobusových zastávek v této lokalitě, které tady Prostějovanům chybí.
Komise radě hodlá iniciovat jednání s vrcholnými
představiteli kraje, především s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem a jeho náměstkem pro dopravu Janem
Zahradníčkem a nabídnout kraji spoluúčast města na
zhotovení projektové dokumentace jednotlivých akcí,
vše v zájmu urychlení připravenosti výše uvedených
akcí. „Za nejvyšší prioritu města považujeme severní

obchvat, ostatní akce pak v závislosti na stavu připravenosti. Upřednostnit bychom doporučovali rekonstrukci
Poděbradova náměstí a Vrahovické ulice,“ uvádí Petr
Kousal, předseda dopravní komise města Prostějova.
Na jednání byl přítomný i náměstek primátorky Pavel
Smetana, který informoval členy o schůzce s náměstkem
hejtmana Janem Zahradníčkem, který údajně přislíbil
návštěvu Prostějova a projednání výše uvedených priorit
s ohledem na záměry kraje. „Rovněž tak budu prosazovat,
aby se těmito prioritami intenzivněji zabývala i rada města.
Plně se ztotožňuji se závěry dopravní komise,“ uvedl SmetaBlýská se konečně na lepší časy?
na.
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řádková inzerce / vzpomínky
FINANCE

Hledám podnájem 1+kk v PV, bez RK,
kauce respektuji. Tel.: 728 964 127
Koupím byt 2+1. Spěchá. Ne RK.
Tel. i SMS 792 273 285
Prostějovská společnost hledá do
pronájmu byty v Prostějově 2+1
(13 tisíc vč. ink.) a 3+1 (18 tis. vč.
ink.), seriózní jednání a záruka.
Tel.: 723 538 963 sl. Kučerová
Pronajmu byt 1+1 v PV, telefon:
607 919 040

17060820611

Prodám cihlový byt 3+1 v osobním
vlastnictví, 73 m2, v centru města
v klidné ulici Pod Kosířem. Plastová
okna, nová lodžie, zateplení, dobrý
stav, parkety, ihned k nastěhování.
Cena 1.850.000 Kč. Tel.: 603 726 417,
bytprostejov.wz.cz
Hledám na dlouhodobý pronájem byt
3+1, popř. 2+1. Nabídky prosím na telefon 792 236 664.

JE V PÁTEK 21. ÈERVENCE
V 10.00 HODIN

KOUPÍM dům se zahradou.
Tel.: 731 083 931

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESS- Banka Vám nepůjčila? Obraťte se nás!
CASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330 Vyřizujeme úvěry až 200 tisíc korun
bez zástavy a ručení zaměstnancům,
REALITY
Půjčka až 200 000 Kč opravdu pro OSVČ, důchodcům. Rychlé jednání,
Stavební firma hledá pozemek pro každého. Minimální dokladovost, žádné vyplacení do 24 hodin od schválení.
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 registry, bez poplatků s bonusy za řádné Možnost předčasného splacení bez nasplácení. Půjčka je vhodná pro zaměst- výšení. Volejte: 605 948 676
Sháním ke koupi CHATU, bez RK. nance, OSVČ, důchodce, rentiéry, osoby
<<< www.vecernikpv.cz
792 273 313
na MD i brigádníky. Tel.: 607 967 834

Koupím dům nebo chalupu do 20 km
od PV. 792 273 313

letos slavíme jubileum...
Jak zapomenout,
když v mysli tě stále máme,
kytičku květů na hrob Ti dáme,
se slzou v oku a láskou v srdci
na Tebe stále vzpomínáme.

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

Dne 19. července 2017
vzpomeneme již 13. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná dceruška, sestřička
a vnučka
Petruška HRAZDILOVÁ
z Laškova
a dne 26. července
vzpomeneme její
nedožité 29. narozeniny.
S bolestí v srdci stále
vzpomínají rodiče, sourozenci,
dědeček a babička.

Sháním ke koupi byt 1+1 nebo 2+1.
Mobil 792 273 285

Kdo žije v srdcích svých blízkých,
ten nezemřel, jen spí, aby se k nám
vrátil v hezkých vzpomínkách a snech.

Dne 21. července 2017
uplynou 3 smutné roky od úmrtí
paní Květoslavy MAZALOVÉ
z Biskupic.
Za tichou vzpomínku
děkuje Láďa a dcery
s rodinami.

Kdo měl rád, vzpomíná,
kdo miloval, nezapomíná.

Tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal a nám jen
vzpomínky zanechal.

Dne 14. července 2017
uplynulo 13 roků,
co nás navždy opustil
pan Jan MIČKA
z Čechovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkujeme, synové,
sestry a rodina.

Dne 18. července 2017
vzpomeneme 13. smutné
výročí úmrtí
pana Vincence KOUDELKY
z Brodku u Konice.
Stále vzpomíná
manželka.

Koupím parcelu 600 m2 v Prostějově.
731 083 931

Dne 20. července 2017
uplyne druhé smutné výročí od úmrtí
pana Vratislava HORÁKA.
S láskou v srdci vzpomínají
maminka, sestra Hana
a synové Ivo a Jan.

Pondělí 17. července 2017
www.vecernikpv.cz

Dnes, tj. 17. července 2017
jsou tomu právě tři roky,
kdy nás opustila
paní Jiřina ŽÁČKOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel s rodinou.

KOUPÍM

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

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

17070420760

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.

SLUŽBY
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-17:00 h
Provádíme také zcelování
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

16011421482

Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské a zednické práce. Výroba a montáž pergol,
altánů, zimních zahrad a selských
konstrukcí. Tel.: 733 465 777

Dne 18. července 2017
uplynou 3 roky, kdy nás opustil
pan Zdeněk LUŽNÝ
z Přemyslovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje družka, rodiče
a bratr s rodinou.

Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti
sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně
prací s plošinou. Tel.: 606 422 018
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
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

Dne 11. července 2017
jsme vzpomenuli
nedožité 57. narozeniny
paní Anny BJALONČÍKOVÉ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje rodina.

Kanalizační přípojky, zemní práce,
demolice. Tel.: 606 422 018
Kompletní pokládka zámkové
dlažby, žulových kostek, obruby
palisád a další. Rychle a kvalitně.
Tel.: 606 422 018

17071420791

Provádíme dokonalé strojové číštění čal.
sedacích souprav. M. Revay. www.revay.
cz, tel.: 604 439 302, 582 382 325

PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ
hasičským sborům z Horního
Štěpánova, Konice a Brodku
u Konice za bleskový zásah proti
rozšíření lesního požáru, čímž
nevznikla žádná škoda.
Děkuje Josef Komárek.

Dne 16. července 2017
oslavila 85. narozeniny
paní Štěpánka STODOLOVÁ
z Biskupic.
Mamince do dalších roků přejí
hodně zdraví, štěstí a Božího
požehnání dcera a syn s rodinami.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál. Roky plynou,
jak tiché řeky proud, jen bolest
nedá zapomenout.

Dne 21. července 2017
vzpomeneme 32. výročí od úmrtí
naší maminky
paní Ludmily KUBOVÉ
z Jesence.
Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

Dne 19. července 2017
vzpomeneme nedožité
60. narozeniny
pana Jaroslava VŠETIČKY.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

SVATEBNÍ KOLÁČKY
Peču podle valašské receptury. Svatby, pohřby, rauty, rodinné oslavy.
Kdo ochutná, nebude chtít jiné! Tel.:
736 798 932

Dne 12. července 2017
tomu bylo 65 let, kdy si naši rodiče
Jan a Jarmila TYLŠAROVI
řekli své ANO.
Za lásku a péči děkují a hodně
zdraví do dalších společných let
přejí synové Jiří a Jaroslav
a dcera Jana s rodinami.

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

Stavby betonových plotů drátěného
i průmyslového oplocení, materiál
přímo od výrobce za super ceny.
Tel.: 606 422 018

Pronajmu reklamní plochu na domě. Tel.:
737 144 501

GRATULACE

Dne 15. července 2017
uplynulo 2. smutné výročí od úmrtí
paní Zdenky BALUŠÍKOVÉ
ze Srbec.
S láskou vzpomíná manžel Josef,
syn Roman s rodinou
a dcera Martina.

Děkujeme personálu Domova
seniorů SOBĚSUKY za více jak
dvouletou vzornou péči o
pana Bruno BAZAROVSKÉHO
a současně děkujeme
pohřební službě paní
Václavkové za profesionální
přístup důstojného rozloučení.
Syn a dcera s rodinou.

Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o., Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098
Pohřební služba Pavel Makový
    
Ludmila Crhonková 1921 Držovice
Marie Gančevová 1935
Čechy pod Kosířem
Anna Linhartová 1923
Držovice
Libuše Daňková 1929
Prostějov
Zbyněk Doležel 1950
Prostějov

Poslední rozlouèení
Úterý 18. července 2017
Zdeňka Pešáková 1933 Kralice na Hané 12:00 Obřadní síň Brněnská ul.
Vojtěška Karásková 1927 Prostějovičky 14:00 kaple Prostějovičky
Dana Růžičková 1959
Prostějov Hynek Grepl 1946
Ing. Pavel Palička 1953
Pěnčín Věra Grmelová 1933
Marie Sedláčková 1943
Bedihošť
Ludmila Malinková 1938 Otaslavice

Suchdol
Radslavice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
  
Markéta Hrudová 1934
Jiří Strašák 1946
Alois Kýr 1934
Bruno Bazarovský 1921
Ludmila Zaťková 1946


Prostějov
Prostějov
Prostějov
Soběsuky
Prostějov

Poslední rozlouèení
Úterý 18. července 2017
Zdeňka Pešáková 1933 Kralice na Hané 12:00 Obřadní síň Brněnská ul.
Vojtěška Karásková 1927 Prostějovičky 14:00 kaple Prostějovičky

Pohřební služba FCC Prostějov
Pavla Janošíková 1980

   
Slaný Jan Uchytil 1955 Prostějov

Emilie Sedláčková 1918 Prostějov

letos slavíme jubileum...

nabídka pracovních míst

Prostějov má nezaměstnanost nižší,

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

1707140793

bez práce 2 728 lidí, z toho je 1 558 žen.
Je zde hlášeno 1 659 volných pracovních
míst a podíl nezaměstnanosti zde činí
rekordních 2,9 %. „Jde o nejnižší podíl
nezaměstnaných, okres Prostějov navíc
jako jediný vykazuje nezaměstnanost nižší než celá Česká republika,“ konstatoval
s úsměvem Jaroslav Mikšaník.
(red)

) *+,)  "#

1706120587

OLOMOUCKÝ KRAJ Během června
se celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji snížil o pět
procent na 19 902 osob, počet hlášených volných pracovních míst naopak
o pět procent vzrostl na 8 672. Podíl
nezaměstnaných osob klesl v celém
kraji na 4,4 procenta. Jde tak o další
velmi optimistický vývoj nezaměstnanosti. Samotný Prostějov je pak na tom
ještě lépe.
K 30. červnu 2017 evidoval Úřad práce
ČR, Krajská pobočka v Olomouci celkem 19 902 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 1 043 nižší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl nižší
o 5 499 osob. „Z tohoto čísla bylo 17 962
dosažitelných uchazečů o zaměstnání
ve věku od 15 do 64 let. Bylo to o 1 058
méně než na konci předchozího měsíce.
Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 5 738,“
prozradil Jaroslav Mikšaník, analytik trhu
práce z Úřadu práce ČR, krajské pobočky
v Olomouci.
V průběhu června bylo nově zaevidováno 2 316 osob. Ve srovnání s minulým
měsícem je to o 114 osob méně a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku dokonce o 446 osob. Z evidence
odešlo celkem 3 359 uchazečů. „Bylo
to o 621 osob méně než v předchozím
měsíci a o 36 osob méně než ve stejném
měsíci minulého roku. Do zaměstnání
z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo
2 001, což je o 537 méně než v předchozím měsíci a o 118 méně než ve stejném
měsíci minulého roku; 624 uchazečů
o zaměstnání bylo umístěno prostřed-

17063010744

než je celorepublikový 2 jen
,9%!
PRŮMĚR
nictvím úřadu práce. Je to o 139 méně
než v předchozím měsíci a o 145 méně
než ve stejném období minulého roku,
1 358 uchazečů pak bylo vyřazeno bez
umístění,“ poskytl Mikšaník další vyčerpávající informace z aktuální statistiky
nezaměstnanosti.
Ve všech okresech Olomouckého kraje
došlo meziměsíčně k poklesu nezaměstnanosti - nejvíce na Jesenicku (o 9,4 %),
naopak nejméně na Přerovsku (o 2,7 %).
Co se týká Prostějova, tady je aktuálně
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17071320785
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nabídka pracovních míst

letos slavíme jubileum...

Hledám tesaře na zhotovení vazby, září-říjen.
Platba denně. Tel.: 602 719 273

PRÁCI NABÍZÍ
Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
- uklízečku ranní směny + 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

Pondělí 17. července 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

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

 $ $ ^^^

Nabídka brigády, obsluha v letním občerstvení, pomocné a úklidové práce, zkušenost
s obsluhou vítána. Vhodné od 18 let. Tel.:
777 099 406

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

8

Přijmu zedníky. Tel.: 704 458 607 Čundrla

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

Přijmu důchodkyni do sběrny opravy oděvů v Pv. Více info na telefon: Nabízím dlouhodobou brigádu – jednoduché šití na průmyslovém stroji, drobné
702 870 751
ručné práce. Zkušenost s šitím vítána.
Restaurace Arkada Caffe přijme kuchaře Pracovní doba dohodou. Místo výkonu
na HPP. Dobré platové podmínky. Tel.: práce Kostelec na Hané. Více informací na
telefonním čísle 773 234 016.
777 011 191

Pozice

Plat (Kè)

Konstruktéři
35 000 Kč
Obsluha CNC strojů
110 Kč/hod.
Referent/-ka ochrany přírody a lesnictví
odboru životního prostředí 23 730 Kč
Staniční sestry
25 000 Kč
Stavěč pecí
15 000 Kč
Učitel/-ka mateřské školy
21 750 Kč
Uklízeč/-ka
8 500 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

jednosměnný
třísměnný

ÚSO s maturitou
střední odborné

KITTEC Vranovice-Kelčice
Mürdter Dvořák Olšany u Prostějova

pružná prac. doba
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný

bakalářské
ÚSO
střední odborné
ÚSO s maturitou
základní+praktická

Statutární město Prostějov
ADP-SANCO Vrahovice
KITTEC Vranovice-Kelčice
MŠ Vícov
BEXIM PALETTEN Kostelec n.H.

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

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

17070720764
17070420756

17060920615

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

Statutární město Prostějov
hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovní pozice:

17040720401

17070720761

REFERENT OCHRANY
 $# 
$&'()*,-/(:;<=(>)(?:@&<
GQ-?:)W:*X[?:G)(?:[\(/G
Veškeré informace a požadavky
na tuto pracovní pozici naleznete
na internetové adrese: www.prostejov.eu
v rubrice Občan – Magistrát - Volná místa na MMPv

17032310321

17071210783

17071310790

Přihlášky je možné podávat do 25. 7. 2017

17071010782

Informace podá rovněž personalistka MMPv – tel.: 582 329 162

Pondělí 17. července 2017
www.vecernikpv.cz
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I devětadvacáté 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,
ježjegrafickymírně"poupravena",námizachycenýobjektzměstaProstějova,nechybístáleoblíbenějšíbádánísčísly,anihrátkyspísmenky
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 20. 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




 

Vrahovická ul. Ludmila KOČAŘOVÁ, sídl. Svornosti 2/5, Vrahovice
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...




 

Ludvík Šulda Ludmila ČERNOCHOVÁ, Šárka 11, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 598 Kč na akci

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA




 

CELÁŘADA
Alena ŠTĚPÁNKOVÁ, Kotěrova 1, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY a občerstvení
v hodnotě 400 Kč na akci.

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

SU
DO
KU





SUDOKU

 

5,6,2,2
Petr TRAJER, E. Beneše 10/16, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY
v hodnotě 400 Kč na akci.
KŘÍŽOVKA
17063060750

 

Výherce získává &(/2'(11Ë967831e
    

 

Ponožky od Marušky heboučké jsou na tvé nožky
Emilie HRUBANOVÁ, Dobrovského 14, Prostějov
Výherce získává: 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

ALONŽ, STOIK, IDIOMY, ŘIDIČ, HMOTA, BLAHO, HRDINA, IDYLA, ASTER,
PLESO, ULEVIT, SVAHY, PACKA, PASÁŽ, LORDI, POMOC, METLA, DOMOV,
OVČÍNY, POVĚRA, FREON, PYROP, TŘPYTY, BODLO, ŘVOUN

Výherce získává 7ě,96783(1.<
    

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă

16070712278

17071460798

K DOBRÉ HUDBĚ PATŘÍ JEŠTĚ LEPŠÍ .........

Výherce získává 'È5.29é%$/Ëý(.

     

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17062960739

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
jednu z nových posil prostějovských hokejistů,
která dlouhé roky působila v extralize...

17062360727

Výherce získá 52',11é96783
   !

Výherce získá '9ċ96783(1.<
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TIPku

KELTSKÁ NOC
Mezinárodní estival se koná v plumlovském kempu Žralok a pořadatelé
jsou hrdí, že svou nezaměnitelnou atmosférou je jednoznačně označován za jeden z nejlepších svého žánru v celém Česku a má již své pevné
místo na kulturní mapě Evropy.
Nezbývá tedy než se naladit do dobré nálady a vyrazit! A pokud jste
soutěžili s Večerníkem o vstupenky, můžete se na straně 19 přesvědčit, jestli jste třeba nevyhráli...

Na jubilejním Josefkolu
přivítají kardinála Troyera
dvě stovky lidí v kostýmech

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 17. července
17:30 Mimi šéf
animovaná komedie USA
20:00 Pěkně blbě
americká romantická komedie
úterý 18. července
14:00 Loupež ve velkém stylu
krimi-komedie USA
17:30 Já, Padouch 3
animovaný akční film USA
20:00 Válka o planetu opic
americký akční film
středa 19. července
17:30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
animovaný dobrodružný film USA
20:00 Svět podle Daliborka
český dokument
čtvrtek 20. července
17:30 Valerian a město tisíce planet
francouzský akční film
20:00 Dunkerk
historické akční drama USA
pátek 21. července
17:30 Valerian a město tisíce planet
20:00 Dunkerk
sobota 22. července
15:30 Letíme!
norský animovaný film
17:30 Valerian a město tisíce planet
20:00 Dunkerk
neděle 23. července
15:30 Já, Padouch 3
17:30 Valerian a město tisíce planet
20:00 Milovník po přechodu
americká komedie

Letní kino
Mostkovice

středa 19. července
21:30 I dva jsou rodina
francouzská komedie
pátek 21. července
21:30 Logan: Wolverine
americké akční drama
sobota 22. července
21:30 Příchozí
vědeckofantastický thriller
neděle 23. července
21:30 Zpívej
americká animovaná komedie

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
do 31. července
PROČ NE PLAKÁT
nová generace v grafickém designu aneb
výstava tištěných prací studentů prostějovské Střední školy designu a módy, přehled toho nejlepšího z předmětu ´Počítačová grafika´ napříč ročníky
(Galerie Na Půdě)

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 20. července
STOLETÍ FOTOAPARÁTŮ
výstava unikátních fotografických přístrojů vyrobených v období od roku
1900 až po přelom 20. a 21. století byla
připravena ve spolupráci se členy Spolku přátel historické techniky ve Velkém
Oseku, prohlídka historických kousků
jistě zaujme nejen „staré“ fajnšmekry,
kteří zavzpomínají na obrazovou kvalitu
oblíbených analogových fotoaparátů, ale
také současnou generaci digitálních fanatiků
(výstava potrvá do 3. září)
KŘEHKÁ KRÁSA
výstava fotografií motýlů Stanislavy
Víznerové (výstava potrvá do 3. září)
do 30. července
SMĚJEME SE S NEPRAKTOU
Přehlídka kresleného humoru gurmána, vášnivého sběratele a cestovatele
Jiřího Wintera Neprakty, jehož téměř
čtyřicet tisíc kreslených vtipů mu vyneslo zápis v Guinessově knize rekordů.
Nepraktovy obrázky obsahují široký
výběr témat od historie přes sex, zvířata,
až po strašidla. Široké veřejnosti je znám
především jako dlouholetý kolega spisovatele Miloslava Švanderlíka. Kromě
vtipů ilustroval desítky Švanderlíkových
knih, včetně slavných Černých baronů.
Při svých cestách se snažil navštěvovat
muzea, která byla další z jeho vášní,
zvláště pak jejich depozitáře.

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 27. srpna
PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
výstava, kterou tvoří soubor nádherných
fotografií krajin, živočichů a především
úchvatných rostlin Jihoafrické republiky,
Namibie a Lesotha, jak je během svých
cest v letech 2005-2014 zachytili pražští
botanici

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

Galerie Cyril
věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská ulice, Prostějov
do 20. srpna
SKENOVAT - VINU
výstava Niny Grúňové a Františka Fekete

ECHO
Kostelecká 39, Prostějov
středa 19. července
PIRÁTI ZE SALÉ
ZÁZRAČNÉ DÍTE INTERNETU:
PŘÍBĚH AARONA SWARTZE
letní KINO v rámci projektu Promítej i Ty

Galerie BAŠTA
U hradeb, Školní ulice
do 26. srpna
MEDVĚDÁRIUM V BAŠTĚ
výstava plyšových medvídků
místních majitelů a několika sbírek

GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
do 15. září
KAŽDODENNOST ŽIVOTA
výstava fotografií Antonína Mikšíka

ČECHY POD KOSÍŘEM „Historie se vrací, aby obohatila současnost.“ Takové je
výstižné motto desátého ročníku mezinárodního srazu mistrů řemesel kolářského,
kočárnického a mistrů opratí Josefkol. Letos to bude opravdu velké. Odpolední program, který po oba víkendové dny zcela zaplní zámecký park v Čechách pod Kosířem,
skutečně nedá divákům ani na chvíli vydechnout.
Po 270 letech letos do Čech pod Kosířem opět zavítá kardinál Ferdinand Julius Troyer z Troyersteinu, jehož slavnou pouť do Olomouce celá akce připomíná. „Díky němu se zachovaly hned
tři nádherné zlaté kočáry. Jeden z nich je umístěný i v našem muzeu a zahrál si mimo jiné ve
filmu o císařovně Sissi. V těchto kočárech má celý Olomoucký kraj poklad, který nám závidí
i Vídeň,“ prohlásil Václav Obr. Ten společně se svým týmem celou akci opět připravuje jako poctu řemeslníkům po většinu roku zavřeným v jejich dílnách. „Jsou to pro ně velká čest i odměna,
pokud se na ně přijde podívat takové množství lidí,“ poznamenal Obr.
Program po oba víkendové dny začne vždy od 12:00 hodin, zámecký park však bude
otevřený již od 9:00 hodin. „Pokud si rodiny s dětmi budou chtít parkem v klidu projít, doporučuji již dopolední návštěvu. Odpolední program bude opravdu nabitý a stále se bude na
co koukat či co dělat,“ zmínil se Václav Obr. Kromě řemeslníků pracujících s nejrůznějšími
materiály tak bude k vidění i přehlídka kočárů a koní, ukázka javornické dělostřelecké gardy,
výmlat obilí mlátičkou v podání Větřáku z Pivína či Hulánská jízda. O hudební doprovod se
postará Richard Pachman či cimbálovka Malá Rusava. „Rád bych zmínil také kavalíry z dob
Marie Terezie, kteří se představí v podání Štvanců. Jedná se o jednu z nejlepších historicko-kaskadérských společností u nás,“ upozornil Obr, jehož sehraný tým v současnosti pracuje
na plné obrátky, aby vše zvládl připravit.
Vrcholem celého Josefkolu nepochybně bude příjezd kardinála Troyera doprovázeného pěší gardou. „Spočítali jsme, že celkem se na Josefkolu představí dvě stovky účinkujících v historických kostýmech. To je zatím určitě nejvíc v jeho desetileté historii,“ zdůraznil Václav Obr z Muzea kočárů, které akci pořádá ve spolupráci s Olomouckým krajem,
Vlastivědným muzeem v Olomouci, zámkem v Čechách pod Kosířem a obcí Čechy pod
Kosířem.
Záštitu nad akcí převzali hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a ministr kultury ČR Daniel Herman. Mediálním partnerem je tradičně PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
(mls)

akce v regionu...
Pohádkový les Hrochov

Hody v Němčicích

SDH Hrochov za podpory obce Lipová zve všechny děti i dospělé na VI. ročník Z pohádky do pohádky aneb Hurá do cirkusu. Akce se koná tuto sobotu 22. července od 14:00 hodin na návsi v Hrochově.
Připravena bude dobrodružná cesta lesem plná her a úkolů, kde potkáte staré kamarády, ale i nové pohádkové bytosti. Po celé odpoledne se můžete těšit na kejklířskou dílnu a vystoupení v podání seskupení Cascabel. Les bude uzavřen v 17:00 hodin, vyhlášena bude Miss pohádka. Doprovodný program nabídne skákací hrad,
bláznivé účesy, malování na obličej, kreslení křídami či koloběžky.

O nadcházejícím víkendu se budou v Němčicích nad Hanou konat hody. V sobotu
22. července program nabízí tradiční posezení na faře. K tanci i poslechu bude hrát muzika
Srdíčko z Hranic na Moravě a okolí. Zazní písničky lidové, staropražské, hašlerky, řemeslnické, kramářské, country a další, které si návštěvníci budou moci zazpívat. Následovat bude
hodová zábava se skupinou Funny. V neděli
23. července se budou konat krojovaný průvod, folklorní odpoledne i tradiční výstavy
a připravenou novinkou je letos promítání
dokumentu o hanácké svatbě. Na odpoledne
je plánováno hodové posezení u cimbálu se
skupinou Primáš z Přerova.

Filmový festival Tvorovice 2017

Rockové rybník v Čehovicích

Od pátku 21. do neděle 23. července se na
hřišti v Tvorovicích bude konat už šestý
ročník nejmenšího filmového festivalu
pod širým nebem.

Tuto sobotu 22. července od 19:30 hodin
se bude u rybníka v Čehovicích konat
první ročník Rockového rybníka. Můžete
se těšit na kapely Route to the other side
a Groups of cocks.

www.vecernikpv.cz

CO, KDY, KDE aneb informace
úterý 18. července
PŘÍRODNÍ PARK KLADECKO
vycházka částí naučné stezky
Kladečko spojená s prací pro přírodu
čtvrtek 20. července
16:30 SETKÁNÍ VŠECH
GENERACÍ
představení prostějovských
neziskových organizací
18:00 JIŘÍ DRTIL
vystoupení acoustic
20:00 VOXEL
český folk-popový zpěvák a písničkář
(nám. T. G. Masaryka)

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)

|{^{ ]
sobota 22. července:
8:00 Copa Vrbátky (11. ročník turnaje
za účasti 10 družstev, fotbalové hřiště ve
Vrbátkách).
9:00 O pohár starosty obce Hluchov
(11. ročník turnaje za účasti 6 až 8 družstev, fotbalové hřiště v Hluchově).

17071320788

Ve „Žraloku“ to nadcházející víkend zase ožije! Keltská noc jako už tradičně nabídne pestrou směsici kapel
různých národností a žánrů, které spojuje jediné - právě
keltská hudba. Své umění předvedou skupiny z České
republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska
nebo třeba Kanady. Letos proběhne tento mezinárodní
hudební festival již pošestnácté a určitě se bude na co
těšit. V pátek 21. července se startuje v patnáct hodin,
o den později už půl hodiny před polednem.
Až na zdraví Slovan napije se s Keltem, a starý Viking zvolá:
„Hello everybody“, až Ray a jeho „pííííívo…“ zazní kempem,
to je znamení, že Keltská noc je zase tady. Tak zní část básně,
jíž Tom Somr, starý Viking a jeden z iniciátorů Keltské noci,
uvádí její další, v pořadí už šestnáctý ročník. Jeho největším
lákadlem kanadská kapela Clan Hannigan, která do kempu
přijede znovu po několika letech. Nově se pak představí soubor irských tanců z Polska Eriu, česká skupina Isara a nakonec také brněnská kapela Wolfarian. V pátek budete moct
také zapařit se stálicemi, jako jsou oceňovaný Tomáš Kočko
s Orchestrem nebo známá skupina České srdce. V sobotu
zase zahraje známý Isara, Poitín, večer přijde na řadu Bran,
transylvánský irský Sliotar a vše zakončí Wolfarian.
A kdo neholduje hudbě a tanci, má možnost vstřebat i něco
z keltské historie, tradičních řemesel či výroby zbraní a ukázek
bojů, které na festivalu nemohou stejně jako výuka keltských
tanců chybět. I letos se můžete těšit na tradiční pravý keltský tábor v provedení skupiny Latenart a druida Lunwera, s ukázkami pečení chleba, ražby mincí, tkaní oděvů, výroby zbraní a podobně. Ti, kdo mají rádi spiritualistická sezení s naší keltskou
čarodějkou Erikou, se mohou těšit na nová zajímavá témata.

Jízdní øád festivalu
najdete na
www.vecernikpv.cz!

17071420791

KDY: PÁTEK 21. ÈERVENCE OD 15:00 HODIN
A SOBOTA 22. ÈERVENCE OD 11:30 HODIN
^_`]q{|' }~{^$|

Bar na Vápenici 29
zve všechny v sobotu 22. července
na PYŽAMOVOU PARTY
od 21:00 hod., hudba na přání.
Převléknout se můžete
až na místě.
Více info v baru.

a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
RÙZNÉ...
Raisova 1159, Prostějov
Prohlídky Radniční věže v Prostějově,
* V červenci budou probíhat pouze ponděl- které zajišťují zaměstnanci informační
ní kluby rodičů a dětí.
služby Magistrátu města Prostějova,
jsou na programu v sobotu 22. a v neděli
ICM
23. července ve 13:00, 14:00, 15:00.
informační centrum pro mládež,Pv Historické centrum města se prohlíží ve
* Prázdninové herní úterky - do 14:00 hodin téhož dne od sochy T.G.M.,
18. července a od 15. srpna do 22. srpna v neposlední řadě začne prohlídka kosbudou probíhat herní odpoledne, a to vždy tela Povýšení sv. Kříže v 15:30 hodin.
od 13:00 do 16:00 hodin. Přijďte si zahrát Prohlídky Historického centra měshry, které znáte, a naučit se ty, které neznáte. ta a Kostela Povýšení sv. Kříže zajišťují
studenti Střední odborné školy podniMC Cipísek
kání a obchodu .
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let
probíhají vždy v pondělí od 15:00 do LAZARIÁNSKÝ SERVIS - Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
17:00 hodin
* individuální právní poradenství s Mgr. Prostějov Hacarova 2 nabízí k zapůjčení
A. Hálkovou dle objednání, korespondenč- polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, fr. hole, WC křesla a další.
ní poradenství zdarma-hrazeno z dotací
* Podpůrná ženská skupina „Prostějovský Informace na tel. č. 776 054 299 pouze
Polokruh“ je otevřena nastávajícím ma- pondělí až čtvrtek 15:00 - 18:00 hodin
minkám, maminkám po porodu i s dětmi, nebo na e-mail:
Vladimira.Zapletalova@seznam.cz
každé sudé pondělí od 17:00 hodin.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15, Pv.
I v roce 2017 nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství také zajištění baterií
do sluchadel a drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí). Zároveň vás
upozorňujeme na změnu telefonního čísla
poradenského zařízení: 775 549 777.



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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NECKYÁDA
V BRODKU

ƔƔ Tradiční akce přilákala do obce na Prostějovsku i přes nepřízeň
počasí opět řadu návštěvníků
strana 22

Foto: internet

PÍCHAL
SE VRACÍ

ƔƔ Talentovaný útočník odehraje
po testech ve Zlíně podzimní část
v MSFL za 1.SK Prostějov
strana 27

Marek SONNEVEND
Foto:Michal Kadlec

Prostìjovské rockery
nezastavilo pøi
desátém roèníku
ani chladnìjší poèasí

JEDNOU

ƔƔ Volejbalistka VK Prostějov Lucie
Nová absolvovala s univerzitní reprezentací ČR týdenní soustředění v chorvatské Pule coby součást přípravy na Světovou letní univerziádu 2017 v srpnu.
ƔƔ V Prostějově se maká! V Kostelecké ulici byly zahájeny práce na
cyklostezce, pokračují rekonstrukce
náměstí Spojenců i revitalizace Šárky.

NOVÝ

strana 18

PROSTĚJOV Dnešek je pro celý český tenis opravdu historickým dnem.
A to díky hráčce TK AGROFERT Prostějov. Jako každé pondělí vychází
nové pořadí světových žebříčků a v tom čerstvém ženském bude na
nejvyšší příčce figurovat jméno: Karolína Plíšková! Její planetární prvenství je přitom tím cennější, že se takový kousek žádné jiné plejerce
s občanstvím ČR ještě nepodařil!

ČTĚTE NA STRANĚ 31

na Újezdì
otevírá právì

ƔƔ Tenistka TK AGROFERT Prostějov Barbora Strýcová vypadla ve
wimbledonské čtyřhře v osmifinále,
když společně s Görgesovou podlehly rovněž česko-německému páru Peschkeová, Grönefeldová 3:6, 7:6, 2:6.
ƔƔ Celkem 1,5 milionu korun rozdělí
olomoucké hejtmanství mezi osmnáct
úspěšných žadatelů o finanční prostředky na podporu prevence kriminality. Rozhodli o tom krajští zastupitelé
na svém posledním jednání.
Přehled úspěšných žadatelů
najdete na www.vecernikpv.cz!
ƔƔ Fotbalové kluby prostějovského
regionu všech výkonnostních úrovní
postupně zahajují přípravu na novou
sezónu 2017/18. Tomuto tématu se
Večerník bude blíže věnovat příště.
ƔƔ Chystá se druhý ročník soutěže
Babička Olomouckého kraje. Řádně vyplněnou přihlášku mohou zájemci zaslat nebo osobně donést na
hejtmanství do 25. srpna 2017.

2x foto: www.lidl.cz a Michal Kadlec

DNES

PROSTĚJOV Právě dnes, tj. v pondělí 17. července, budou moci lidé po několikaměsíční pauze
opět vyrazit za nákupy do Lidlu v prostějovské ulici Újezd. Zrekonstruovaná prodejna přinese
zákazníkům i zaměstnancům moderní prostředí šetrné k životnímu prostředí. Zajímavé je,
že část peněz utracených během pondělních nákupů poputuje Základní škole Dr. Horáka.
„Z částky nad tři sta korun to bude rovná padesátikoruna. Darované finance budou využity na
pořízení nového školního nábytku,“ prozradila Zuzana Holá, mluvčí společnosti.
(mls)

➢

BOJ O
POHÁRY

ƔƔ V Otaslavicích se uskutečnil
letos největší turnaj v malé kopané,
v Kostelci zápolily fotbalistky
strana 31

ŠLÁGR VEČERNÍKU - MALÁ KOPANÁ
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OBHAJOVAT NEBUDE

HLUCHOV Před deseti lety se začala v Hluchově psát historie
letního turnaje v malé kopané O pohár starosty obce. Letos tedy
přijde na řadu již jedenáctý ročník, konkrétně se tak stane tuto
sobotu 22. července. Začátek je naplánován na devátou hodinu
a aktuálně pořadatelé hlásí šestici přihlášených.
„Bohužel i náš turnaj se potýká s drobným nedostatkem účastníků, ale žádné drama to není. Z několikaletých tradičních týmů,
samozřejmě kromě domácího FC Juniors Semos Hluchov, potvrdili účast Medvědi Prostějov, Graphic Prostějov, Hegeš Team
a Béci Prostějov, premiéru by si u nás měla odbýt Lhota pod
Kosířem,“ vyjmenoval za organizátory Tomáš Smékal. Již nyní
je naopak jisté, že v přírodním areálu nepředstaví Kostelec na
Hané ani několikanásobného vítěze Všehochuť. Tím se nyní otvírá větší šance pro všechny ostatní. Nepotvrzený zatím zůstává
start loňského nováčka z Čech pod Kosířem a dvě startovní místa tak stále zůstávají volná.
„V poslední době býval turnaj s osmi celky a hrací dobou jedenkrát sedmnáct minut. Pokud se již nikdo další nepřihlásí, uzavřeme turnaj s šesti účastníky a hrací doba bude dvakrát patnáct
minut. Systém každý s každým zůstává,“ podotkl Smékal s tím,
že vyhlášení vítěze a předání ceny z rukou starosty obce Vladimíra Dvorského je v plánu přibližně na sedmnáctou hodinu.
(jim)

ROCK MEMORY OF
DAL VZPOMENOUT...

kultura

teprve nyní dokončujeme její instalaci. A bohužel navíc ještě nepřijela
kapela Minami, jejíž členové zůstali
v nějaké dopravní zácpě u Zlína.
A k tomu všemu to nevyzpytatelné
počasí...,“ podíval se s obavami nahoru k tmavým mrakům Petr Zlámal.
Naštěstí se vše v dobré obrátilo,
k většímu pódiu přibyly dvě velkoplošné obrazovky a mohlo se zašít.
Jako první se představili hosté z kapel Levhart a Penzistor, které na
plumlovské přehradě zahrály takzvaně na „divokou kartu“. „Pozvali
jsme je jako předskokany našim
tradičním regionálním kapelám
a udělali jsme dobře. Pro diváky je to

EX
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nává dobré víno. Maluje i v Praze, jen
projasněné barvy voňavé Provence se
tlumí zachmuřenými Čechami.
Obrazy Jana Kanyzy neznají jen
návštěvníci českých galerií, ale také
v USA, Německu, Francii a Švédsku.
V Muzeu a galerii v Prostějově se Jan
Kanyza představí kolekcí asi padesát
děl z tvorby posledních let. Výstava
u příležitosti umělcových 70. narozenin
je pořádána ve spolupráci s Galerií umění
Prostějov a jejím majitelem Jindřichem
Skácelem. Záštitu převzala primátorka
Statutárního města Prostějov Alena
Rašková.
Všichni, kteří se chtějí potěšit
nevšedními obrazy a setkat se s charismatickým umělcem, jsou zváni
na vernisáž ve čtvrtek 3. srpna od
17:00 hodin do hlavní budovy Muzea
a galerie v Prostějově. Ti, kteří si
chtějí výstavu vychutnat a prohlédnout v klidu, tak mohou přijít až do
neděle 3. září.
(red)

JAN KANYZA!

přijede jako malíř

Do Prostějova

PROSTĚJOV Hitem letošní letní
výstavní sezóny Muzea a galerie
v Prostějově je výstava obrazů herce,
malíře, básníka, muzikanta, vynikajícího vypravěče a dabéra Jana Kanyzy
pod názvem POZDNÍ SBĚR. A když
se děje něco opravdu zajímavého,
u toho nesmí jako mediální partner
chybět PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Nejinak tomu bude tentokrát, proto
přijměte následující pozvánku...
Jan Kanyza, malující herec nebo malíř,
který hraje, nedává na misky vah, co
v jeho životě převažuje. Dělá obojí.
A obojí dobře. Když zrovna nenatáčí
seriály nebo nehraje v divadle, utíká na
slunný jih Francie. Tady maluje nejraději
své pocity a dojmy a k tomu si vychut-

17071410799

Jubilejní ročník ROCK MEMORY
OF měl začít o půl čtvrté odpoledne,
první rocková kapela ovšem vystoupila až zhruba o hodinu později. „Nezakrývám, že jsem strašně nervózní,
začátek provázejí určité komplikace.
Zvuková aparatura dorazila kvůli dopravním problémům se zpožděním,

Michal
KADLEC

pro Večerník
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a stovky diváků, které přivážely
autobusy držovického starosty
Jaroslava Studeného. Postupně se
na pódiu vystřídaly kapely Quercus, Plus, Keks, Kontakt a ATD.

2x foto: Michal Kadlec

3x foto: Michal Kadlec

„Ježíšmarjá, vždyť já na tyhle chlapy
chodila na zábavy už v osmdesátých letech! Když to dneska vyprávím svým děckám, tak se mi smějí.
Pokud syn a dcera nemají nějaký

jaak se prožívval rocckový nářeez...

zpestření oproti minulým ročníkům
ROCK MEMORY OF,“ pochvaloval si vzápětí Petr Zlámal.
Postupem ubíhajícího času proudily na pláž U Vrbiček další stovky

Výborná muzika v podání prost÷jovských rockových kapel rozvášnila stovky fanouškč na plumlovské pąehrad÷.
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Na jubilejním roġníku

navštivte stále více oblíbenější inter
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás v rámci pokračujícího
projektu „20 LET PVV“ připravil ve spolupráci s TJ
SOKOL ČECHOVICE další SOUTĚŽ O VSTUPENKY.
Tentokrát jste se mohli pokoušet o štěstěnu u příležitosti
blížící se hodové zábavy v Čechovicích, kde každoročně
hraje skupina KONTAKT! Veselice vypukne TENTO
PÁTEK 21. ČERVENCE od 18:00 hodin ve venkovním
areálu za čechovickou sokolovnou. Hned PŮLTUCET
Z VÁS u toho může být díky Večerníku ZADARMO!
Soutěž probíhala od pondělí 10. do pátku 14. července. Stačilo
správně odpovědět na položenou otázku, kdy jsme se v minulém čísle ptali: JAK DLOUHO BUDE HODOVÁ ZÁBAVA
V ČECHOVICÍCH TRVAT? Správná odpověď byla: ŠEST
HODIN.
Z LOSOVACÍHO OSUDÍ JSME
VYLOSOVALI TUTO ŠESTICI:
Jaroslava PROCHÁZKOVÁ, Finská 9, Prostějov * Terezie
FRGALOVÁ, Sídl. svobody 21/76, Prostějov * Pavel JURÁŠ,
Dolní 16, Prostějov * Eva VYHLÍDALOVÁ, Studentská 3,
Prostějov * Libor BUŘT, J. Zrzavého 3975, Prostějov * Jitka
BLÁHOVÁ, Čechovická 39, Prostějov
Šťastné výherce čeká po předložení osobního dokladu
u organizázorů volný vstup na akci.

HODOVOU ZÁBAVU V ČECHOVICÍCH?
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás v rámci pokračujícího projektu „20
LET PVV“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát jste se
mohli pokoušet u příležitosti mezinárodního hudebního festivalu KELTSKÁ NOC! Ten se koná již TENTO PÁTEK 21. a SOBOTU 22. ČERVENCE
v plumlovském kempu ŹRALOK. A hned PŮLTUCET Z VÁS u toho může
být díky Večerníku ZADARMO!
Soutěž probíhala od pondělí 10. do pátku 14. července. Stačilo správně odpovědět
na položenou otázku, kdy jsme se v minulém čísle ptali: JAKÉ KOLIKÁTÝ
ROČNÍK NAPÍŠE LETOS TRADIČNÍ FESTIVAL? Ta zněla: ŠESTNÁCTÝ.
Z LOSOVACÍHO OSUDÍ JSME VYLOSOVALI TUTO ŠESTICI, KTERÁ
OD NÁS ZÁSKÁVÁ VOLNOU VSTUPENKU PRO JEDNU OSOBU:
Břetislav KRATOCHVÍL, J. Zrzavého 11, Prostějov * Pavla ŠEVČÍKOVÁ,
Určická 60, Prostějov * Hana STEJSKALOVÁ, Libušinka 4, Prostějov * Drahomír DUCHEK, Za Vodou 255, Mostkovice * Marián BOROVSKÝ, Francouzská 3, Prostějov * Eva HRUBANOVÁ, Tylova 34, Prostějov
Své vstupenky si budete moci vyzvednout v redakci Večerníku od středy 19. července.

KELTSKOU NOC?

VYHRÁLI JSTE
LÍSTKY NA...?

VYHRÁLI JSTE
LÍSTKY NA...?

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás v rámci pokračujícího projektu „20 LET
PVV“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát jste se mohli
pokoušet 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 o tomto víkendu 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!
Soutěž probíhala od pondělí 10. do pátku 14. července. Stačilo správně odpovědět
na položenou otázku, kdy jsme se v minulém čísle ptali: JAKÉ JE MOTTO
LETOŠNÍHO JUBILEJNÍHO ROČNÍKU AKCE JOSEFKOL? Správná
odpověď byla: „HISTORIE SE VRACÍ, ABY OBOHATILA SOUČASNOST“
Z LOSOVACÍHO OSUDÍ JSME VYLOSOVALI TUTO ŠESTICI:
Lukáš VINKLER, Brněnská 11/2000, Prostějov * David NAVRÁTIL, Dobrovského 16, Prostějov * Libor NAKLÁDAL, Ptení 256 * Leona BUKVOVÁ,
Šárka 38, Prostějov
Své vstupenky si budete moci vyzvednout v redakci Večerníku od středy 19. července.

JOSEFKOL?

VYHRÁLI JSTE
LÍSTKY NA...?

Desátý roéník ROCK MEMORY OF na plumlovské Pod koncertním pódiem došlo i k souboji generací. Tu Na sobotní rockový náąez dorazila také mladá generace,
pąehrad÷ zahájila skupina Penzistor.
starší vedl fotbalový trenér Petr Uliéný...
což samoząejm÷ pot÷šilo i poąadatele.

Fotoreportáž

PLUMLOV Více než tisícovka příznivců regionálních rockových legend zavítala uplynulou sobotu
na pláž U Vrbiček. Uskutečnil se zde totiž jubilejní desátý ročník festivalu ROCK MEMORY OF. Majitel
pořadatelské agentury HIT TRADE Petr Zlámal se před zahájením svěřil Večerníku s určitými komplikacemi a s nimi spojenými starostmi, které způsobily zhruba hodinové zpoždění začátku akce.
Nakonec se ale vše zdárně připravilo a festival mohl začít na plné pecky!
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letos slavíme jubileum...
sport
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sice není žádný enormní počet, ovšem
na druhou stranu ani ne nízký. V současnosti jde o maximum, co bychom sami
chtěli,“ vysvětlil Skalický.
Samotný průběh klání byl velice zajímavý, dramatický i plný překvapení,
jak je u podobných jednorázových
podniků zvykem. Základní část proběhla ve třech skupinách po pěti družstvech, přičemž do play-off postoupily
dva první z každé grupy plus dva s lepší
bilancí na třetích místech. Áčko suverénně ovládli obhájci trofeje Pobřeží
Kocoviny, čtvrtfinále si zajistily ještě výběry Držovic a Chop Pot. Naopak těsně
ostrouhal rovněž šestibodový Brodek
u Prostějova.
Ještě o něco vyrovnanější bitvy přineslo
béčko, kde devět získaných bodů zajistilo
prvenství domácím Otaslavicím. I tady
se radovali rovněž druhý a třetí v pořadí,
tedy AC Roma „A“ a Kobra. Smutek
naproti tomu zavládl u Plumlova, ačkoliv
byl na tom o skóre lépe než dva postupující z áčka. Leč ke své smůle skončil
až čtvrtý. Nejvíc vyrovnaně pak vyzněla
skupina C, v níž vítěze a posledního dělily pouhé tři bodíky! Načež prošli dál Ko-

houti s Plzeňkou, zatímco své vystoupení
ukončily s minimální ztrátou Litrpool
(loni stříbrný), AC Roma B i Smržice.
Ze čtyř čtvrtfinálových duelů přinesl obří
drama jediný, kterým bylo opakování
loňského utkání o bronz. A stejně jako
před rokem osvědčil pevnější nervy soubor Chop Pot, když udolal reprezentanty
pořádajícího oddílu TJ Sokol Otaslavice
o fous 2:1. Silná Plzeňka vyškolila AC
Roma 5:1, úřadující držitelé trofeje Pobřeží Kocoviny neměli vážnější starosti
s Kobrou 5:2 a Držovice rozjely svou
impozantní pouť vyřazovací fází překonáním Kohoutů 3:1.
S blížícím se koncem akce přitom rostla
jak kvalita jednotlivých střetnutí, tak jejich vyhecovanost. „Je pravda, že některé
zápasy byly ostřejší a rozhodčí museli
udělit několik červených karet v zájmu
udržení pořádku na hřišti. Nic ale nepřesáhlo únosnou mez a podstatné je, že
turnaj proběhl vcelku hladce, bez větších
problémů a myslím, že na poměrně vysoké úrovni. Všechny zúčastněné týmy
měly ve svém středu fotbalisty hrající oficiální soutěže a řada z nich působí v dost
kvalitních oddílech. Myslím, že jako

pořadatelé můžeme být s druhým ročníkem Metle Cupu spokojeni a děkujeme
všem, kteří se na jeho zdárném uskutečnění podíleli,“ zdůraznil Pavel Skalický za
celý organizační štáb.
Pokud se vrátíme k vyvrcholení bojů na
krásném otaslavickém trávníku, v semifinále si ekipa nesoucí nezvyklý název
Chop Pot zopakovala drama z předchozího kola, leč s opačným výsledkovým
vyzněním. Jasným poměrem 2:1 totiž
uspěla Plzeňka. Ve druhém semifinálovém mači naopak nebylo co řešit a pohodu hýřící Držovice nečekaně vypráskaly obhájce zlata Pobřeží Kocoviny 5:0!
Ansámbl tvořený fotbalisty Dobromilic
si náladu spravil v utkání o třetí příčku,
kde zdolal Chop Pot složený z hráčů
1.SK Prostějov, Čechovic i Otaslavic
výsledkem 3:1. Načež v závěrečném
finále předvedly rozjeté Držovice další
působivou demolici a Plzeňka v sestavě
s prostějovskými plejery nenašla žádnou protizbraň. Metle Cup 2017 tudíž
poznal svého překvapivě suverénního
triumfátora!
„Skoro všichni pocházíme z Držovic,
žádné podobné turnaje v malé kopané

Turnaj Metle Cup 2017 v malé kopané organizovaný TJ Sokol Otaslavice ovládlo mužstvo Držovic.
Foto: Marek Sonnevend
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však neobjíždíme. Na tenhle jsme se dali
dohromady poté, co mi zavolal jeden
z hlavních pořadatelů Michal Kaláb, že
mu vypadla dvě mužstva a jestli nechceme přijet. Tak jsme sestavili mančaft a nakonec vyhráli. Což jsme určitě nečekali,
chtěli jsme aspoň postup ze skupiny. To
se povedlo a pak se nám s každým dalším
utkáním víc a víc dařilo. Máme samozřej-

mě velkou radost, protože konkurence
se sem sjela velice dobrá a bylo tady několik fakt silných týmů, kvalitní úroveň,“
shrnul Petr Krčmář, kapitán držovické
ekipy. Ta letošním Otaslavicím kralovala v následující sestavě: David Pokorný,
Petr Krčmář, Petr Zahradníček, Marcel
Zabloudil, Michal Štěpánek, Marek Valenta, Václav Maška a Michal Vymazal.

Základní skupina A
Pobřeží Kocoviny – Držovice 3:2, - Chop Pot 6:1, - Brodek u Prostějova
3:2, - Otaslavice B 6:5.
Držovice – Chop Pot 6:1, - Brodek u Prostějova 1:2, - Otaslavice B 8:0.
Chop Pot – Brodek u Prostějova 5:1, - Otaslavice B 10:1.
Brodek u Prostějova – Otaslavice B 7:0.
1. P. Kocoviny
4
0
0
18:10
12
2. Držovice
2
0
2
17:6
6
3. Chop Pot
2
0
2
17:14
6
4. Brodek u Pv
2
0
2
12:9
6
5. Otaslavice „B“
0
0
4
6:31
0
Základní skupina B
Otaslavice A – AC Roma A 3:1, - Kobra 4:5, - Plumlov 4:3, - Šunka sýr 8:1.
AC Roma A – Kobra 1:1, - Plumlov 2:0, - Šunka sýr 7:2.
Kobra – Plumlov 0:5, - Šunka sýr 3:2.
Plumlov – Šunka sýr 4:2.
1. Otaslavice „A“
3
0
1
19:10
9
2. AC Roma „A“
2
1
1
11:6
7
3. Kobra
2
1
1
9:12
7
4. Plumlov
2
0
2
12:8
6
5. Šunka sýr
0
0
4
7:22
0
Základní skupina C
Kohouti – Plzeňka 2:4, - Litrpool 3:2, - AC Roma B 1:0, - Smržice B 2:2.
Plzeňka – Litrpool 0:1, - AC Roma B 5:2, - Smržice B 1:4.
Litrpool – AC Roma B 2:3, - Smržice B 2:0.
AC Roma B – Smržice B 4:1.
1. Kohouti
2
1
1
8:8
7
2. Plzeňka
2
0
2
10:9
6
3. Litrpool
2
0
2
7:6
6
4. AC Roma „B“
2
0
2
9:9
6
5. Smržice „B“
1
1
2
7:9
4
Čtvrtfinále: Otaslavice „A“ - Chop Pot 1:2, AC Roma A – Plzeňka 1:5,
Kohouti – Držovice 1:3, Pobřeží Kocoviny – Kobra 5:2.
Semifinále: Chop Pot - Plzeňka 1:2, Držovice – Pobřeží Kocoviny 5:0.
O 3. místo: Chop Pot – Pobřeží Kocoviny 1:3.
Finále: Držovice – Plzeňka 5:0.
Nejlepší střelec: Petr Zahradníček (Držovice) 11 gólů
Nejlepší brankář: David Pokorný (Držovice)
Cena fair play: tým Otaslavice „B“
Rozhodčí: Krátký starší, Krátký mladší, Weisser, Antoníček

VÝSLEDKOVÝ SERVIS METLE CUP 2017 V OTASLAVICÍCH

Předchozí ročníky se pyšnily jak velmi
početnou, tak i kvalitní účastí s mezinárodním přesahem. Pravidelně startovaly
kolektivy z České republiky a dokonce
též ze Slovenska, na což tentokrát museli
pořadatelé zapomenout. Zájem ze strany vzdálenějších oddílů bohužel opadl.
„Proto chci moc poděkovat všem, kteří
k nám přece jen dorazili a podíleli se na
zdárném uskutečnění letošního turnaje,“
uvedl hlavní pořadatel Hanácké kopačky
2017 Stanislav Píchal.
Původně hrozila dost nízká účast, posléze to vypadalo na sedm kolektivů
a hrací systém každý s každým. Nakonec ale FC Vsetín ochotně postavil
hned dva své celky, čímž se definitivní
počet mančaftů rozrostl na osm. Logicky tedy byly rozděleny do dvou základních skupin, ze kterých postupovaly
úplně všechny a šlo tak vlastně jen o určení
čtvrtfinálových dvojic. Zároveň se tím otevřel prostor k případným překvapením ve
vyřazovací části, která se opravdu urodila.

Marek
ND
D
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Například domácí Morgan Team vyhrál
grupu A, leč v úvodním kole play-off nestačil poslednímu z béčka Štramberku
vysoko 2:5. Nebo Držovice jakožto druhé z áčka po vyrovnané bitvě podlehly
třetímu týmu skupiny B z Nových Sadů
těsně 2:3. Tím pádem do semifinále
postoupily všechny soubory z béčkové
grupy, neboť roli favoritek splnily holky
oranžového Vsetína (v klubovém derby
přemohly kamarádky bílého Vsetína
4:2) i Spartaku Bukvice (smetly Komety
Brno 6:1).
V závěru pak celý podnik správně gradoval jak fotbalovou úrovní, tak zápasovou
dramatičností. Už první semifinále bylo
nadmíru rovnocenné, přičemž Vsetín
Orange udolal Nové Sady 2:1. Druhý
semifinálový mač dokonce dospěl až
k penaltám, když spoustu šancí Bukvic
složených převážně z kosteleckých odchovankyň skvěle vychytala štramberská
brankářka. Po remíze 1:1 si na ni favoritky přišly až v rozhodujícím rozstřelu, což
je poslalo do bitvy o zlato.
Závěrečnému duelu ještě předcházelo
utkání o třetí pozici, ve kterém nepadl
žádný gól, a vítěze tedy musela znovu
určit teprve penaltová loterie. Štramberk
přitom ani napodruhé z bílého puntíku
neuspěl, takže bronz urvala novosadská
družina. Načež finálové střetnutí se před
osmou hodinou večerní stalo skuteč-

KOSTELEC NA HANÉ Skromnější časy zasáhly vedle mužských turnajů v malé kopané také dívčí kategorii. Tradiční klání
Hanácká kopačka organizované oddílem FC Kostelec na Hané
se skrz malý zájem z dvoudenní akce smrsklo do jediného dne
při aktuálním šestém ročníku. Ten si všechny aktérky přesto náramně užily, přičemž v sobotu 15. července nakonec vítězně
uspělo částečně domácí družstvo TJ Spartak Bukvice. Večerník,
jakožto tradiční mediální partner, u toho nemohl chybět.

dobré fotbalistky naše družstvo tvoří a že
na konečný triumf zkrátka mají. Holkám
jsem věřil a zůstával docela klidný, byť
to v semifinále i ve finále bylo pořádné
drama. Celý mančaft zaslouží pochvalu,
že všechno zvládl,“ dával kouč průchod
zasloužené radosti plejerek nesoucích
originální název Spartak Bukvice. Hrály
v této sestavě: Kristýna Pikartová,
Věra Smičková, Eliška Živilová, Lucie Šenková, Tereza Tichá, Tereza
Strouhalová, Lucie Tomešová, Sabina
Pavková, Kristýna Lokajová a Denisa
Břenková.
Spokojenost po celodenním soupeření zavládla nejen u dalších medailistek
Hanácké kopačky 2017, ale sympaticky
také u všech ostatních účastnic a rovněž
u hlavního pořadatele akce. „Myslím,
že v rámci možností se turnaj nakonec
vydařil velice dobře. Tradičně v našem
areálu panovala mezi veškerými přítom-

1. Vsetín o.
3
0
0
9:3
9
2. Bukvice
2
0
1
12:4 6
3. Nové Sady 1
0
2
6:12 3
4. Štramberk 0
0
3
1:9
0
Čtvrtfinále
TJ SK Držovice - FK Nové Sady 2:3, TJ Spartak
Bukvice - Komety Brno 6:1, Morgan Team - Kotouč Štramberk 2:5, FC Vsetín oranžový - FC
Vsetín bílý 4:2
Semifinále
FC Vsetín oranžový - FK Nové Sady 2:1, TJ
Spartak Bukvice - Kotouč Štramberk 1:1 (na peZákladní skupina B
FC Vsetín oranžový – TJ Spartak Bukvice 3:1, - nalty 3:2)
O 7. místo: Komety Brno - FC Vsetín bílý 6:3
FK Nové Sady 4:2, - Kotouč Štramberk 2:0.
TJ Spartak Bukvice – FK Nové Sady 7:1, - Ko- O 5. místo: Morgan Team - TJ SK Držovice 8:2
O 3. místo: FK Nové Sady - Kotouč Štramberk
touč Štramberk 4:0.
0:0 (na penalty 2:0)
FK Nové Sady – Kotouč Štramberk 3:1.

Základní skupina A

Morgan Team – TJ SK Držovice 1:0, - Komety
Brno 4:2, - FC Vsetín bílá 1:3.
TJ SK Držovice – Komety Brno 6:2, - FC Vsetín
bílá 5:2.
Komety Brno – FC Vsetín bílá 3:2.
1. Morgan Team 2 0 1
6:5
6
2. Držovice
2 0 1
11:5
6
3. K. Brno
1 0 2
7:12
3
4. Vsetín b.
1 0 2
7:9
3

BYLI JSME
U TOHO

na přípravách turnaje i jeho bezproblémovém průběhu. Za rok jsme tu zase již
se sedmým ročníkem,“ uzavřel Stanislav
Píchal za organizátory z FC Kostelec na
Hané.

Vítznému týmu Hanácké kopa#ky 2017 TJ Spartak Bukvice gratulovala v Kostelci na Hané i senátorka Božena Sekaninová.
Foto: Marek Sonnevend

nými výborná atmosféra i nálada, za což
jsem dvojnásob rád. Hrál se kvalitní ženský a dívčí fotbal, každý si to tady mohl
dosyta užít. Především chci ještě jednou
poděkovat všem těm, kdo měli zásluhu

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Nejlepší hráčka: Věra Smičková (TJ Spartak
Bukvice)
Nejlepší brankářka: Kristýna Hegrová (Morgan Team)
Nejlepší střelkyně: Lucie Tomešová (TJ Spartak Bukvice) 9 gólů

INDIVIDUÁLNÍ OCENÌNÍ

FINÁLE: TJ Spartak Bukvice – FC Vsetín oranžový 3:2
Rozhodčí: Bašný, Petrásek, Somr

HANÁCKÁ KOPAÈKA 2017 V KOSTELCI NA HANÉ – VÝSLEDKY

ným vrcholem turnaje. Spartak bleskově
odskočil do náskoku 2:0, když dokázal
využít mdlého nástupu soupeře včetně
jedné dost kuriózní vlastní trefy. Vsetín
se však postupně zvednul, ještě do přestávky vyrovnal na 2:2 a během druhého
poločasu se rozpoutal vskutku krásný
souboj o celkový triumf. S přibývajícím
časem bylo stále jasnější, že kdo skóruje,
ten velmi pravděpodobně zvítězí. Příležitosti se střídaly na obou stranách, ovšem
dlouho nic. Až minutu před koncem se
ofenzivní tahounka Bukvic Lucie Tomešová umně obtočila kolem obránkyně
a přesnou ranou k tyči podél vyběhnuvší
brankářky nádherně rozetnula vyrovnané finále. 3:2 a trofej pro TJ!
Ještě v průběhu základních skupin přitom trenér pozdějších premiantek Marek Jelínek neochvějně tvrdil, že jeho
svěřenky vyhrají. „Asi jsem měl nějakou
předtuchu. Ale hlavně jsem věděl, jak

Hanácká kopačka v moci týmu složeného z odchovankyň pořádajícího Kostelce na Hané

ŽENSKÝ TURNAJ PRO BUKVICE!

Při loňské premiéře otaslavickým pořadatelům avizovalo účast dvanáct celků,
z nichž ale nakonec přijelo pouze devět.
Tentokrát při ještě početnějším startovním poli (15 týmů) žádný takový odpad
nenastal. „Chybami se člověk učí. Na rozdíl od minulého roku jsme letos zvolili
zaplacení startovného předem, což přihlášené mančafty určitě víc motivovalo,
aby u nás opravdu hrály. Uhrazené peníze
nechtěl nikdo nechat propadnout,“ pousmál se Pavel Skalický, jeden z početného
štábu organizátorů Metle Cupu.
Ten zažívá boom na rozdíl od Krumsínského Haná Cupu, Bedihošť Cupu
či Veteran Cupu Vícov, jejichž letošní
ročníky se z různých důvodů (hlavně
pro nezájem o účast) vůbec neuskutečnily. „Proč se nám naopak daří? To
fakt nevím, ale je možné, že hraje roli,
kolik se nás o přípravy turnaje stará. Tvoříme s klukama vícečlenný tým, každý
osloví své kamarády nebo známé a často
zásluhou těchto osobních kontaktů se
podařilo zajistit patnáct kolektivů. Což

Marek
SONNEVEND
ND
D

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

OTASLAVICE V letošním roce
největší turnaj v malé kopané
na Prostějovsku tohoto roku?
Jednoznačně Metle Cup 2017!
Do Otaslavic na druhý ročník
progresivní akce se přihlásilo patnáct mužstev, všechna skutečně
dorazila a číselně symbolicky
v sobotu 15. července svedla na
tamním fotbalovém hřišti líté
boje dost vysoké úrovně.Vítězně
z nich vzešel tým Držovic především díky výbornému závěru.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník sledoval celé klání pěkně zblízka.

Druhý ročník turnaje v malé kopané v Otaslavicích měl kvalitní pole

DRŽOVICE VYMETLY „METLE“

Pondělí 17. července 2017
www.vecernikpv.cz

sport

letos

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Že je mladá hráčka českého beachvolejbalu, to ukazo- průběhu této sezóny. A potvrzení
VK AGEL Prostějov Šarlota Svo- valy dosažené výsledky už v minu- přišlo také na mistrovství republibodová možnou budoucí hvězdou lých letech i během předchozího ky 2017 do osmnácti let v Opavě,
kde Šarlota společně s Karin Žolnerčíkovou obsadila druhé místo.
MÈR JUNIOREK U18 - OPAVA
Holky patřily mezi největší favoritky
Výsledky – 1. kolo: Svobodová, Žolnerčíková – Harrisová, Brunclíková šampionátu, dokonce byly nejvýše na2:0 (12, 10). 2. kolo: Svobodová, Žolnerčíková - Zezulová, Indrová 1:2 sazenou dvojicí. Jenže po vstupním hlad(-18, 12, -12). Opravy: Svobodová, Žolnerčíková - Příhodová, Součková kém vítězství nečekaně klopýtly hned ve
2:0 (15, 18), Svobodová, Žolnerčíková - Bukvaldová, Lepková 2:0 (14, druhém kole a musely do oprav. Tam se
13), Svobodová, Žolnerčíková – Kinclová, Kinská 2:0 (16, 15). Semifi- znovu rozjely, tři přesvědčivé výhry přenále: Svobodová, Žolnerčíková - Zezulová, Indrová 2:0 (14, 18). Finále: ce jen znamenaly postup do semifinále.
Svobodová, Žolnerčíková – Svozilová, Tezzele 1:2 (-14, 19, -14).
A v něm duo Svobodová, Žolnerčíková
Konečné pořadí: 1. Svozilová, Tezzele, 2. Svobodová, Žolnerčíková, 3. oplatilo Zezulové s Indrovou vzájemnou
Honzovičová, Šulcová, 4. Zezulová, Indrová, 5. Kinclová, Kinská a Domi- porážku zkraje turnaje i s úroky. Ve finále
niková, Skopová, 7. Makovcová, Žůrková a Bukvaldová, Lepková
se pak rozpoutala velká bitva, která nakonec těsně patřila páru Svozilová, Tezzele
LP ŽEN - DRAHOTUŠE
zásluhou lépe zvládnutého závěru draVýsledky - 2. kolo: Svobodová, Žolnerčíková – Holišová, Mukařovská 0:2 matického tiebreaku poměrem 16:14.
(-24, -19). Opravy: Svobodová, Žolnerčíková - Makovcová, Žůrková 2:0 Šarlotě a Karin tedy pověsili na krk stříbr(17, 18), Svobodová, Žolnerčíková - Dunárová, Šikralová 2:0 skreč. Semi- né medaile, načež děvčata o tři dny pozfinále: Svobodová, Žolnerčíková - Lojková, Tučková 0:2 (-12, -20). O 3. ději zkusila štěstí na Letním poháru žen
místo: Svobodová, Žolnerčíková – Němcová, Zelová 2:0 skreč.
v beachvolejbalu v Drahotuších. A byl
Konečné pořadí: 1. Holišová, Mukařovská, 2. Lojková, Tučková, 3. Svobo- z toho další zisk cenného kovu, tentokrát
dová, Žolnerčíková, 4. Němcová, Zelová, 5. Sedlatá, Adenubiová a Dunáro- bronzové hodnoty. Rok 2017 zatím na
vá, Šikralová, 7. Makovcová, Žůrková a Šimanicová, Kováčiková
písku vychází velice dobře.
(son)

EX

NA
MČR
U18!
A přidala ještě bronz na Letním poháru žen

SKUPINA II – ZÁKLADNÍ ČÁST
První turnaj – Peru (Chiclayo)
Česko – Kolumbie 3:0 (23, 21, 20). Andrea Kossányiová nenastoupila.
Česko – Portoriko 3:1 (20, -26, 21, 18). Andrea Kossányiová 14 bodů (10 útoků při úspěšnosti 33 procent + 3 bloky + 1 eso).
Peru – Česko 1:3 (-24, 21, -22, -23). Andrea Kossányiová 8 bodů (6 útoků při
úspěšnosti 25 procent + 1 blok + 1 eso).
Průběžné pořadí skupiny II: 1. Polsko 9, 2. Česko 9, 3. Jižní Korea 7, 4. Peru 6,
5. Bulharsko 6, 6. Kanada 6, 7. Německo 5, 8. Kolumbie 3, 9. Chorvatsko 2, 10.
Argentina 1, 11. Portoriko 0, 12. Kazachstán 0.

WORLD GRAND PRIX 2017 – VÝSLEDKY ŽEN ÈR

přidala osm a její aktivní
zapojení
p j do bojů
j národního výběru ČR dělá trenérovi Agelek Miroslavu
Čadovi jistě velkou radost.
Jak okomentoval vydařený start do letošní WGP reprezentační kouč Češek?
„Tento zápasový blok celkově hodnotím velmi pozitivně, protože jsme se
v těžkých chvílích podrželi jako mančaft
a předváděli útočnou hru založenou na
dobré obraně. Že si někdo vybral na
hřišti slabší chvíli, nevadilo, neboť jsme

stavě. A vydařil se jí především druhý duel,
v němž dosáhla
kvalitních čtrnácti bodů.
Ve třetím
střetnutí

přispěla ke dvěma
ma výhrám

CHICLAYO, PROSTĚJOV Snový
vstup do World Grand Prix 2017
mají za sebou volejbalistky České republiky. Během prvního turnaje této
prestižní celosvětové soutěže v peruánském Chiclayo porazily všechny
tři své soupeře, neztratily přitom
ani bod a usadily se na druhé pozici
výkonnostní skupiny II! To vše s vydatným přispěním hráčky VK AGEL
Prostějov Andrey Kossányiové.
Dá se říct, že národní reprezentantky
naší země využily vcelku příznivého
losu, když se v úvodních zápasech
vyhnuly favoritům dvanáctičlenné
prostřední grupy Grand Prix. Přesto
neměly vůbec jednoduchou situaci
vzhledem k dlouhému letu do Jižní
Ameriky i nutnosti rychlé aklimatizace.
Tyhle okolnosti však zvládly na jedničku a zdolaly jak Kolumbii, tak Portoriko
i domácí Peru.
Smečařka vékáčka s přezdívkou Kossy
do zahajovacího střetnutí nezasáhla, ale
potom dvakrát nechyběla v základní seto dotáhli týmovou bojovností. Holky
chválím za to, že se semkly a v klíčových
okamžicích se navzájem podržely. Jen
tak dál, touhle cestou chceme pokračovat,“ řekl Zdeněk Pommer před druhým turnajem soutěže v portorickém
San Juanu.
Ten začal o uplynulém víkendu.
České volejbalistky zdolaly na úvod
druhého turnaje Grand Prix druhé
divize v San Juanu Bulharsko 3:2.
Andrea Kossanyiová k tomu přispěla 6 body. Až v pátém zápase Grand
Prix našly první letošní přemožitelky.
Jejich vítěznou sérii ukončilo Portoriko, které na domácím turnaji vyhrálo
3:0. Kossanyiová zaznamenala pouhý
bod. Češky jsou v tabulce druhé divize na čtvrtém místě, coby pořadatel
mají účast na Final Four v Ostravě
jistou.
(son)

Foto:Internet

Vzhledem k faktu, že svěřenkyně trenéra Davida Kotyzy během nadcházející betonové túry v Americe obhajuje
spoustu bodů z loňska, na top postu
s velkou pravděpodobností dlouho nevydrží. Což ji však nijak netrápí, neboť
jejím ústředním životním cílem je vyhrát
někdy grandslamový turnaj. Ve svém současném postavení se každopádně ocitne
pod větším psychickým tlakem, kterému
bude muset čelit. „Být světovou jedničkou
je pro mě obrovská zodpovědnost. Cítím
velké odhodlání, budu dál tvrdě trénovat
a chci ukázat, že si tenhle status právem zasloužím,“ připojila Plíšková.
Připomeňme, že v profesionální éře
tenisu je teprve třiadvacátou hráčkou
na prvním místě žebříčku WTA Tour.
Krásný úspěch pro Karolínu Plíškovou
i její klub TK AGROFERT Prostějov!
„Kája po celých dvanáct posledních měsíců podávala konzistentní výkony na vysoké
úrovni. Oproti minulým letům přidala výsledky na grandslamech – finále US Open,
čtvrtfinále Australian Open, semifinále
French Open. A posbírala čtyři tituly. Udělala obrovský pokrok, má technicko-taktické předpoklady i výborné podání, zlepšila
se kondičně. A ze všech těchto střípků se
skládá vítězné puzzle,“ uzavřel kouč Kotyza.
(son)

v dìjiná

ÈEŠKA
ch!

Češky zářily na úvod Grand Prix v Peru,

VÝSLEDKY TOMÁŠE BERDYCHA NA WIMBLEDONU 2017
1. kolo: - Chardy (Francie) 6:3, 3:6, 7:6, 6:4.
2. kolo: - Harrison (USA) 6:4, 6:3, 6:7, 6:3
3. kolo: - Ferrer (Španělsko) 6:3, 6:4, 6:3
Osmifinále: - Thiem (8, Rakousko) 6:3, 6:7, 6:3, 4:6, 6:3
Čtvrtfinále: - Djokovič (2, Srbsko) 7:6, 2:0 skreč
Semifinále: - Federer (3, Švýcarsko) 6:7, 6:7, 4:6

Fotoreportáž

tuace rozhodl vyhraný tie-break a můj okamžitý
brejk v úvodu druhého setu. Vítězství po vzdání
soupeře pochopitelně nemůže nikoho příliš těšit, na druhou stranu jsem utkání já sám za sebe
zvládl velice dobře, z čehož mám radost. A trochu štěstí jsem si snad za smůlu, která mě v minulosti často stíhala, i docela zasloužil,“ shrnul Tom
pocity ze čtvrtfinálového triumfu.
j
Načež přišla zkouška nejtěžší:
semifinále proti
nezpochybnitelné jedničce tohoto roku. Žijící švýcarská legenda Federer ovládl od ledna
téměř všechna klání, do nichž zasáhl, včetně
Australian Open. A většina odborníků soudí,
že momentálně předvádí nejlepší tenis svého
života. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil i prostějovský borec. Hrál jako z partesu, opravdu
výtečně, a fenomén ze země helvétského kříže
dotlačil do dvou tiebreaků. Ve stěžejních momentech byl však famózní sok jistější, což vedlo
ke zdánlivě hladkému rezultátu 3:0. Který se
ale zrodil po obří, naprosto vyrovnané řežbě.
„Z výkonu mám dobrý pocit, z výsledku určitě
ne. V tie-breacích pro mě šance asi nebyly, spíš
jsem mohl využít některý z brejkbolů. Všechny sety byly vyrovnané, ale jakmile se objevila

nějaká příležitost, Roger výborně zaservíroval včetně řady es, nebo
se dostal z těžké výměny.
A tyhle míče rozhodují,“ hodnotil Berďa
smutně, leč vyrovnaně. Na svou produkci
mohl být vzdor
porážce skutečFoto: Internet
ně hrdý. „Celý
letošní Wimbledon jsem hrál vyrovnaně od začátku do konce
bez hluchých míst. Dařilo se mi soustředit, což
y na mých
ý výkonech
ý
bylo
vidět,“ těšilo dlouholetou jedničku ČR.
Díky obhájení loňské semifinálové účasti nevypadne z elitní dvacítky pořadí ATP Tour a měl
by zůstat těsně za top desítkou, kde byl dosud.
„Samozřejmě jsem věděl, že mi hrozí ztráta
bodů. Žebříček není úplně klíčový, ale udržet
se v šestnáctce je určitě fajn kvůli nasazení, které
může na US Open pomoct. A jestli jsem dvanáctý nebo čtrnáctý, to už je skoro jedno,“ odtušil Berdych. Ve druhé půlce roku teď obhajuje
minimum bodů, neboť loni marodil se střevním zánětem. „Wimbledonský úspěch pro mě
znamená velké povzbuzení, těším se na nejbližší měsíce. A rozhodně se pokusím o návrat do
první světové desítky, což by bylo nejideálnější
zakončení sezóny.“

tento sport miluje,“ uvedla Karolína v tiskovém prohlášení, z nějž radost přece jen
čišela.
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s
Martina
Navrátilová, ale ta tehdy
tehd
dy po své
emigraci už reprezentovareprezen
ntovaKvitovou
la USA. Petru Kvitov
vou
2011
na přelomu roků 201
1
a 2012 dělilo od dosednutí na pomyslný
trůn jen pár bodíků,
maximálně na druhé místo dosáhla takéé
Jana Novotná o generaci
generacci
dříve. A jiné dvě legendy
legen
ndy
Hana Mandlíková či Helena
H
Suková byly nejvýš třetí, respekk
tive čtvrtá. Na pátou pozici se pak
během předminulé sezóny dokázala
vyšplhat další členka prostějovského oddílu Lucie Šafářová.
První v obou významech tohoto slova bude
již navždy Plíšková, jež se číslem jedna na
světě v ženské kategorii stala tak trochu
paradoxně po brzkém vyřazení ve Wimbledonu. Nejprestižnější grandslam nečekaněě opustila
til užž ve ddruhém
hé kkole,
l načež
č ž svůj
ůj
možný posun do čela spojený s nutným vypadnutím dvou soupeřek v Londýně před
semifinále veřejně odmítala. „Radši bych
si to uhrála sama,“ řekla Karolína jasně, že
po obsazení piedestalu touhle cestou vůbec
netouží.
Leč dosavadní vládkyně Angelique Kerberová z Německa padla v osmifinále, její potenciální nástupkyně Simona Halepová z Rumunska ve čtvrtfinále. A výsostné označení
NUMBER ONE tudíž připadlo Plíškové,
která si v tu chvíli zrovna pinkala na dvorci
v Monaku s přítelem Michalem Hrdličkou.
„Ideální by bylo takovou významnou událost podpořit nějakým skvělým výsledkem
přímo na kurtu, ale stát se světovou jedničkou je ukazatelem dlouhodobé výkonnosti,
nejen jednoho povedeného turnaje. Jsem
nesmírně šťastná, splnil se mi sen. Vzpomínám na své první tenisové krůčky. Tohle je
meta, na kterou chce dosáhnout každý, kdo
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Prostějovská tenistka

slavíme jubileum...

Šarlota Svobodová stříbrná Agelka Kossányiová

Druhý
hý zápasový týden v britské metropoli
el jediný zbylý zástupce prostějovského
otevřel
klubuu minulé pondělí strhující osmifinálovou
bitvouu s rakouskou kometou Dominicem Thim. V souboji jedenáctého nasazeného proemem.
mému šel žebříčkově hůř postavený plejer
ti osmému
rát do vedení na sady, leč houževnatý
dvakrát
eř pokaždé vyrovnal. Hned zkraje rozhosoupeř
ího dějství ho však trpělivý Berdych rychle
dujícího
brejknul, aby další výhodu precizně dopodával
k vydřené výhře.
„Po celý zápas jsem měl víc šancí na to zlomit jej
ve svůj prospěch. Sice se hrálo na pět setů, ale
i tak šlo o super utkání. Hodně moc mi samozřejmě pomohl servis, který se mi perfektně dařil. A ze svého výkonu i postupu dál mám super
pocit. Daří se, to pak člověka jeho práce tím víc
těší,“ smál se Tomáš Berdych po průniku mezi
elitní osmičku nejslavnější tenisové akce světa.
Ve čtvrtfinále ho však čekal jeden z top favoritů
- dvojka mužského pavouka Novak Djokovič.
Člen TK Agrofert s ním měl před tímto duelem
vzájemnou bilanci 2:25 a zdálo se, že k jeho vyřazení bude potřebovat něco extrovního. Nakonec to ale nebylo potřeba, neboť Srb do střetnutí
nastoupil s viditelným zdravotním handicapem
a zkraje druhého setu pro silnou bolest v lokti
skrečoval. Ovšem teprve poté, co Berdych získal zahajovací sadu v klíčovém tiebreaku. „Když
jsme začali, tak už bylo vidět, že Novak není fit.
O to je pak ale někdy zápas složitější. Za dané si-

Marek SONNEVEND

LONDÝN, PROSTĚJOV Letošní tažení tenisty TK AGROFERT Prostějov Tomáše
Berdycha grandslamovým Wimbledonem 2017 bylo úchvatné a chybělo mu
jediné: vítězné zakončení. I tak je postup jednatřicetiletého borce do semifinále
vynikajícím počinem, když mu cestu za vysněnou trofejí z turnajů velké čtyřky
zatarasil až fenomenální Švýcar Roger Federer.

Za hru v Londýně zaslouží prostějovský tenista absolutorium,
byť vytoužený útok na titul z grandslamu opět nevyšel

ROCK MEMORY OF
DAL VZPOMENOUT...

do semifinále

ve Wimbledonu

Berdych došel

Tomáš

30

koncert na internetu, na který se
můžou podívat v pohodlí domova, tak s nimi není řeč. To ale přece
není ono, naše generace si libuje
ve starých rockových koncertech.
A pěkně naživo,“ svěřila se Večerníku na přehradě Libuše Charvátová,
která společně s manželem „trsala“
pod pódiem na písničku Suzi Quatro v podání zpěvačky prostějovské
skupiny Plus.
Přehlídka prostějovských rockových kapel se opravdu vydařila,
počasí vydrželo a návštěvníci desátého jubilejního ročníku ROCK
MEMORY OF byli velmi spokojeni. Muziku si opět užíval i bývalý vynikající fotbalový trenér Petr „John“
Uličný. „Chlapům na pódiu to jde
jako zamlada. Já tady tancuju opět
s manželkou, nezůstávám pozadu,“
řekla Večerníku viditelně dobře naladěná legenda.
Sobotní přehlídka rockových kapel
skončila vlastně až v neděli po půlnoci. „Všechno nakonec vyšlo dobře,
docela jsem si po počátečních problémech oddechl. Jsem rád, že diváci
zatleskali i našim bývalým kolegům
a kamarádům, kteří s námi za totality vystupovali v různých uskupeních
a které jsme před koncertem zmínili.
A právě těmto rockovým legendám,
které už bohužel nejsou mezi námi
a jsou v muzikantském nebi, byl určen tento desátý ročník festivalu,“
uzavřel Petr Zlámal, majitel pořádající agentury HITTRADE.
Dalším bonbónkem pro fanoušky rocku bude na plumlovské přehradě v sobotu 12. srpna GULÁŠ ROCK FEST.

masa

Film v Prostějově uvedl režisér snímku
Vít Klusák ve společnosti produkční
a kostýmní výtvarnice. Trojice tvůrců si na
jeviště nepřizvala protagonisty, nicméně
je alespoň pozdravila do publika. „Jsem
rád, že dorazili a že se necítí třeba uraženi,“
prohlásil na úvod Vít Klusák.
Samotný snímek byl zprvu celkem humorným vhledem do života prostějovského
lakýrníka žijícího s maminkou, která se
v průběhu natáčení seznámí se Slovákem
Vladimírem. Dalibor sám pak nesměle objevuje vzájemné sympatie u matky dvou
dětí. Nejpozoruhodnější na celém snímku
byly některé Daliborovy „hlášky“, které
vycházely z jeho smyslu pro černý humor.
V těchto místech bylo patrné, že se hlavní
hrdina při natáčení dobře bavil a jeho

Martin ZAORAL

Režisér Vít Klusák se po premiéąe filmu diskusi s diváky nebránil. Zveąejn÷ní smlouvy o hraném filmu však považoval za porušení dohody mezi ním a Daliborem.. Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Tak jste to mohli
vidět na vlastní oči... Premiéra
filmu Svět podle Daliborka o „něžném neonacistovi
z Prostějova“ v úterý podvečeru
zaplnila sál prostějovského kina
Metro 70 víc než leckterý horor.
Snímku se navíc v míře vrchovaté podařilo vyvolat mezi lidmi
diskusi. Ovšem poněkud na jiné
téma, než jeho tvůrci asi původně
zamýšleli. Více než o neonacismu
„obyčejných lidí“, popírání holocaustu, rasismu či slovních útocích
na uprchlíky, které snímek kromě
černého humoru rovněž obsahoval, diváci hovořili o možné manipulaci tvůrců s hlavními hrdiny
i s diváky samotnými... Večerník
mezi návštěvníky nemohl chybět.

„ZveŐejnĚní smlouvy považuji
za porušení naší vzájemné dohody,“
láteŐil po projekci režisér Vít Klusák

Pondělí 17. července 2016
www.vecernikpv.cz

Dokument,
nebo hraný film?

tvůrců s diváky vyzněl do ztracena.
Většinu diváků ovšem skutečně zaujal.
Důvody pro to měli různé. „Vůbec jsem
netušila, že lidé s takovými názory žijí
mezi námi. Zaujalo mě i to, jaká videa
zveřejňují na Facebooku,“ vyjádřila se
například starší divačka. Na druhou
stranu se opakovaně objevovaly námitky vůči možné manipulaci s hlavními
hrdiny. „Myslím, že je tvůrci využili pro
své vlastní záměry,“ vyjádřil se divák Petr.

Vnáslednévícejakhodinovédiskusidiváků
s tvůrci před budovou prostějovského
kina přišla na přetřes i otázka motivace,
jakou měli jednotliví hrdinové pro své
účinkování ve filmu. „Připouštím, že to
byly hlavně peníze. Daliborovi i ostatním
jsme od začátku za jejich účinkování ve
filmu platili. To je ovšem u dokumentů
Rozporuplné reakce
naprosto běžné. Samozřejmě že neměli
Po projekci se ozval rozpačitý potlesk, takový honorář jako třeba Karel Roden,
záměr fotografa ke společnému snímku mnoho peněz nedostali. Teprve v průběhu

záměrem bylo pobavit i publikum. Jiné
pasáže ovšem působily velmi inscenovaně
a hlavní protagonisté v nich připomínali
amatérské herce, kteří přehrávají scény „ze
života“.
Vše vyvrcholilo výletem do Osvětimi.
Zde se v jedné ze skutečně mála autentických a dokumentárně hodnotných
scén setkává Dalibor s paní, která
přežila Osvětim. Jeho „nacistické“
názory vyčtené z internetu, jimiž si
sám není příliš jist, naráží na hráz
přímé svědkyně zvěrstev druhé světové
války... Scénu, která jako by vypadla
z docela jiného filmu, přerušuje režisér Vít
Klusák, který svého hrdinu před kamerou
okázale „umravňuje“. „Celou dobu to vypadalo, že se jedná o jednu velkou parodii.
Až na konci jsem si uvědomil, že Dalibor
něco z toho, co říká, snad i myslí vážně,“
všiml si jeden z diváků.

natáčení za námi Dalibor přišel s tím, že
prý slyšel, že může být za své názory stíhán
policií. Proto jsme mu nabídli smlouvu, ve
které je označován jako herec účinkující
v hraném filmu. To ovšem bylo pouze
pro policii, ve skutečnosti se jednalo
o autentický dokument. Dalibor je ve
filmu přesně takový, jaký je i ve skutečnosti.
Zveřejnění smlouvy považuji za porušení
naší vzájemné dohody,“ vyjádřil se dosti
rozporuplně režisér snímku Vít Klusák
s tím, že s Daliborem a jeho rodinou
strávil ještě před natáčením mnoho času,
přičemž zaznamenával jejich vzájemné
dialogy. „Následně jsme provedli rekonstrukci a požádali účastníky, aby danou
scénu zopakovali před kamerou,“ nastínil
svoji metodu, která je dle něj „na západě“
zcela běžná.
Snímek Svět podle Daliborka bude
po festivalovém uvedení v Karlových Varech a předpremiérách
v Prostějově a v Praze nyní k vidění
v síti kin po celé České republice.
Rozhovor s Daliborem Krupičkou
najdete na straně 10 dnešního vydání.

Hlavní hrdina dokumentu Dalibor Krupiéka vstupuje po éerveném koberci do kina Metro 70 ve spoleénosti své maminky a pąítelkyn÷.
Foto: Martin Zaoral
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„trsala“ ProstĨjovské kino zaplnila premiéra
snímku o místním „NáCKOVI“

netové stránky www.vecernikpv.cz

sport

letos

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Že je mladá hráčka českého beachvolejbalu, to ukazo- průběhu této sezóny. A potvrzení
VK AGEL Prostějov Šarlota Svo- valy dosažené výsledky už v minu- přišlo také na mistrovství republibodová možnou budoucí hvězdou lých letech i během předchozího ky 2017 do osmnácti let v Opavě,
kde Šarlota společně s Karin Žolnerčíkovou obsadila druhé místo.
MÈR JUNIOREK U18 - OPAVA
Holky patřily mezi největší favoritky
Výsledky – 1. kolo: Svobodová, Žolnerčíková – Harrisová, Brunclíková šampionátu, dokonce byly nejvýše na2:0 (12, 10). 2. kolo: Svobodová, Žolnerčíková - Zezulová, Indrová 1:2 sazenou dvojicí. Jenže po vstupním hlad(-18, 12, -12). Opravy: Svobodová, Žolnerčíková - Příhodová, Součková kém vítězství nečekaně klopýtly hned ve
2:0 (15, 18), Svobodová, Žolnerčíková - Bukvaldová, Lepková 2:0 (14, druhém kole a musely do oprav. Tam se
13), Svobodová, Žolnerčíková – Kinclová, Kinská 2:0 (16, 15). Semifi- znovu rozjely, tři přesvědčivé výhry přenále: Svobodová, Žolnerčíková - Zezulová, Indrová 2:0 (14, 18). Finále: ce jen znamenaly postup do semifinále.
Svobodová, Žolnerčíková – Svozilová, Tezzele 1:2 (-14, 19, -14).
A v něm duo Svobodová, Žolnerčíková
Konečné pořadí: 1. Svozilová, Tezzele, 2. Svobodová, Žolnerčíková, 3. oplatilo Zezulové s Indrovou vzájemnou
Honzovičová, Šulcová, 4. Zezulová, Indrová, 5. Kinclová, Kinská a Domi- porážku zkraje turnaje i s úroky. Ve finále
niková, Skopová, 7. Makovcová, Žůrková a Bukvaldová, Lepková
se pak rozpoutala velká bitva, která nakonec těsně patřila páru Svozilová, Tezzele
LP ŽEN - DRAHOTUŠE
zásluhou lépe zvládnutého závěru draVýsledky - 2. kolo: Svobodová, Žolnerčíková – Holišová, Mukařovská 0:2 matického tiebreaku poměrem 16:14.
(-24, -19). Opravy: Svobodová, Žolnerčíková - Makovcová, Žůrková 2:0 Šarlotě a Karin tedy pověsili na krk stříbr(17, 18), Svobodová, Žolnerčíková - Dunárová, Šikralová 2:0 skreč. Semi- né medaile, načež děvčata o tři dny pozfinále: Svobodová, Žolnerčíková - Lojková, Tučková 0:2 (-12, -20). O 3. ději zkusila štěstí na Letním poháru žen
místo: Svobodová, Žolnerčíková – Němcová, Zelová 2:0 skreč.
v beachvolejbalu v Drahotuších. A byl
Konečné pořadí: 1. Holišová, Mukařovská, 2. Lojková, Tučková, 3. Svobo- z toho další zisk cenného kovu, tentokrát
dová, Žolnerčíková, 4. Němcová, Zelová, 5. Sedlatá, Adenubiová a Dunáro- bronzové hodnoty. Rok 2017 zatím na
vá, Šikralová, 7. Makovcová, Žůrková a Šimanicová, Kováčiková
písku vychází velice dobře.
(son)

EX

NA
MČR
U18!
A přidala ještě bronz na Letním poháru žen

SKUPINA II – ZÁKLADNÍ ČÁST
První turnaj – Peru (Chiclayo)
Česko – Kolumbie 3:0 (23, 21, 20). Andrea Kossányiová nenastoupila.
Česko – Portoriko 3:1 (20, -26, 21, 18). Andrea Kossányiová 14 bodů (10 útoků při úspěšnosti 33 procent + 3 bloky + 1 eso).
Peru – Česko 1:3 (-24, 21, -22, -23). Andrea Kossányiová 8 bodů (6 útoků při
úspěšnosti 25 procent + 1 blok + 1 eso).
Průběžné pořadí skupiny II: 1. Polsko 9, 2. Česko 9, 3. Jižní Korea 7, 4. Peru 6,
5. Bulharsko 6, 6. Kanada 6, 7. Německo 5, 8. Kolumbie 3, 9. Chorvatsko 2, 10.
Argentina 1, 11. Portoriko 0, 12. Kazachstán 0.

WORLD GRAND PRIX 2017 – VÝSLEDKY ŽEN ÈR

přidala osm a její aktivní
zapojení
p j do bojů
j národního výběru ČR dělá trenérovi Agelek Miroslavu
Čadovi jistě velkou radost.
Jak okomentoval vydařený start do letošní WGP reprezentační kouč Češek?
„Tento zápasový blok celkově hodnotím velmi pozitivně, protože jsme se
v těžkých chvílích podrželi jako mančaft
a předváděli útočnou hru založenou na
dobré obraně. Že si někdo vybral na
hřišti slabší chvíli, nevadilo, neboť jsme

stavě. A vydařil se jí především druhý duel,
v němž dosáhla
kvalitních čtrnácti bodů.
Ve třetím
střetnutí

přispěla ke dvěma
ma výhrám

CHICLAYO, PROSTĚJOV Snový
vstup do World Grand Prix 2017
mají za sebou volejbalistky České republiky. Během prvního turnaje této
prestižní celosvětové soutěže v peruánském Chiclayo porazily všechny
tři své soupeře, neztratily přitom
ani bod a usadily se na druhé pozici
výkonnostní skupiny II! To vše s vydatným přispěním hráčky VK AGEL
Prostějov Andrey Kossányiové.
Dá se říct, že národní reprezentantky
naší země využily vcelku příznivého
losu, když se v úvodních zápasech
vyhnuly favoritům dvanáctičlenné
prostřední grupy Grand Prix. Přesto
neměly vůbec jednoduchou situaci
vzhledem k dlouhému letu do Jižní
Ameriky i nutnosti rychlé aklimatizace.
Tyhle okolnosti však zvládly na jedničku a zdolaly jak Kolumbii, tak Portoriko
i domácí Peru.
Smečařka vékáčka s přezdívkou Kossy
do zahajovacího střetnutí nezasáhla, ale
potom dvakrát nechyběla v základní seto dotáhli týmovou bojovností. Holky
chválím za to, že se semkly a v klíčových
okamžicích se navzájem podržely. Jen
tak dál, touhle cestou chceme pokračovat,“ řekl Zdeněk Pommer před druhým turnajem soutěže v portorickém
San Juanu.
Ten začal o uplynulém víkendu.
České volejbalistky zdolaly na úvod
druhého turnaje Grand Prix druhé
divize v San Juanu Bulharsko 3:2.
Andrea Kossanyiová k tomu přispěla 6 body. Až v pátém zápase Grand
Prix našly první letošní přemožitelky.
Jejich vítěznou sérii ukončilo Portoriko, které na domácím turnaji vyhrálo
3:0. Kossanyiová zaznamenala pouhý
bod. Češky jsou v tabulce druhé divize na čtvrtém místě, coby pořadatel
mají účast na Final Four v Ostravě
jistou.
(son)

Foto:Internet

Vzhledem k faktu, že svěřenkyně trenéra Davida Kotyzy během nadcházející betonové túry v Americe obhajuje
spoustu bodů z loňska, na top postu
s velkou pravděpodobností dlouho nevydrží. Což ji však nijak netrápí, neboť
jejím ústředním životním cílem je vyhrát
někdy grandslamový turnaj. Ve svém současném postavení se každopádně ocitne
pod větším psychickým tlakem, kterému
bude muset čelit. „Být světovou jedničkou
je pro mě obrovská zodpovědnost. Cítím
velké odhodlání, budu dál tvrdě trénovat
a chci ukázat, že si tenhle status právem zasloužím,“ připojila Plíšková.
Připomeňme, že v profesionální éře
tenisu je teprve třiadvacátou hráčkou
na prvním místě žebříčku WTA Tour.
Krásný úspěch pro Karolínu Plíškovou
i její klub TK AGROFERT Prostějov!
„Kája po celých dvanáct posledních měsíců podávala konzistentní výkony na vysoké
úrovni. Oproti minulým letům přidala výsledky na grandslamech – finále US Open,
čtvrtfinále Australian Open, semifinále
French Open. A posbírala čtyři tituly. Udělala obrovský pokrok, má technicko-taktické předpoklady i výborné podání, zlepšila
se kondičně. A ze všech těchto střípků se
skládá vítězné puzzle,“ uzavřel kouč Kotyza.
(son)

v dìjiná

ÈEŠKA
ch!

Češky zářily na úvod Grand Prix v Peru,

VÝSLEDKY TOMÁŠE BERDYCHA NA WIMBLEDONU 2017
1. kolo: - Chardy (Francie) 6:3, 3:6, 7:6, 6:4.
2. kolo: - Harrison (USA) 6:4, 6:3, 6:7, 6:3
3. kolo: - Ferrer (Španělsko) 6:3, 6:4, 6:3
Osmifinále: - Thiem (8, Rakousko) 6:3, 6:7, 6:3, 4:6, 6:3
Čtvrtfinále: - Djokovič (2, Srbsko) 7:6, 2:0 skreč
Semifinále: - Federer (3, Švýcarsko) 6:7, 6:7, 4:6

Fotoreportáž

tuace rozhodl vyhraný tie-break a můj okamžitý
brejk v úvodu druhého setu. Vítězství po vzdání
soupeře pochopitelně nemůže nikoho příliš těšit, na druhou stranu jsem utkání já sám za sebe
zvládl velice dobře, z čehož mám radost. A trochu štěstí jsem si snad za smůlu, která mě v minulosti často stíhala, i docela zasloužil,“ shrnul Tom
pocity ze čtvrtfinálového triumfu.
j
Načež přišla zkouška nejtěžší:
semifinále proti
nezpochybnitelné jedničce tohoto roku. Žijící švýcarská legenda Federer ovládl od ledna
téměř všechna klání, do nichž zasáhl, včetně
Australian Open. A většina odborníků soudí,
že momentálně předvádí nejlepší tenis svého
života. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil i prostějovský borec. Hrál jako z partesu, opravdu
výtečně, a fenomén ze země helvétského kříže
dotlačil do dvou tiebreaků. Ve stěžejních momentech byl však famózní sok jistější, což vedlo
ke zdánlivě hladkému rezultátu 3:0. Který se
ale zrodil po obří, naprosto vyrovnané řežbě.
„Z výkonu mám dobrý pocit, z výsledku určitě
ne. V tie-breacích pro mě šance asi nebyly, spíš
jsem mohl využít některý z brejkbolů. Všechny sety byly vyrovnané, ale jakmile se objevila

nějaká příležitost, Roger výborně zaservíroval včetně řady es, nebo
se dostal z těžké výměny.
A tyhle míče rozhodují,“ hodnotil Berďa
smutně, leč vyrovnaně. Na svou produkci
mohl být vzdor
porážce skutečFoto: Internet
ně hrdý. „Celý
letošní Wimbledon jsem hrál vyrovnaně od začátku do konce
bez hluchých míst. Dařilo se mi soustředit, což
y na mých
ý výkonech
ý
bylo
vidět,“ těšilo dlouholetou jedničku ČR.
Díky obhájení loňské semifinálové účasti nevypadne z elitní dvacítky pořadí ATP Tour a měl
by zůstat těsně za top desítkou, kde byl dosud.
„Samozřejmě jsem věděl, že mi hrozí ztráta
bodů. Žebříček není úplně klíčový, ale udržet
se v šestnáctce je určitě fajn kvůli nasazení, které
může na US Open pomoct. A jestli jsem dvanáctý nebo čtrnáctý, to už je skoro jedno,“ odtušil Berdych. Ve druhé půlce roku teď obhajuje
minimum bodů, neboť loni marodil se střevním zánětem. „Wimbledonský úspěch pro mě
znamená velké povzbuzení, těším se na nejbližší měsíce. A rozhodně se pokusím o návrat do
první světové desítky, což by bylo nejideálnější
zakončení sezóny.“

tento sport miluje,“ uvedla Karolína v tiskovém prohlášení, z nějž radost přece jen
čišela.

vní
Jako pr

PROSTĚJOV
V Před téměř
éměř čtyřiceti
lety se sice jedničkou stala
s
Martina
Navrátilová, ale ta tehdy
tehd
dy po své
emigraci už reprezentovareprezen
ntovaKvitovou
la USA. Petru Kvitov
vou
2011
na přelomu roků 201
1
a 2012 dělilo od dosednutí na pomyslný
trůn jen pár bodíků,
maximálně na druhé místo dosáhla takéé
Jana Novotná o generaci
generacci
dříve. A jiné dvě legendy
legen
ndy
Hana Mandlíková či Helena
H
Suková byly nejvýš třetí, respekk
tive čtvrtá. Na pátou pozici se pak
během předminulé sezóny dokázala
vyšplhat další členka prostějovského oddílu Lucie Šafářová.
První v obou významech tohoto slova bude
již navždy Plíšková, jež se číslem jedna na
světě v ženské kategorii stala tak trochu
paradoxně po brzkém vyřazení ve Wimbledonu. Nejprestižnější grandslam nečekaněě opustila
til užž ve ddruhém
hé kkole,
l načež
č ž svůj
ůj
možný posun do čela spojený s nutným vypadnutím dvou soupeřek v Londýně před
semifinále veřejně odmítala. „Radši bych
si to uhrála sama,“ řekla Karolína jasně, že
po obsazení piedestalu touhle cestou vůbec
netouží.
Leč dosavadní vládkyně Angelique Kerberová z Německa padla v osmifinále, její potenciální nástupkyně Simona Halepová z Rumunska ve čtvrtfinále. A výsostné označení
NUMBER ONE tudíž připadlo Plíškové,
která si v tu chvíli zrovna pinkala na dvorci
v Monaku s přítelem Michalem Hrdličkou.
„Ideální by bylo takovou významnou událost podpořit nějakým skvělým výsledkem
přímo na kurtu, ale stát se světovou jedničkou je ukazatelem dlouhodobé výkonnosti,
nejen jednoho povedeného turnaje. Jsem
nesmírně šťastná, splnil se mi sen. Vzpomínám na své první tenisové krůčky. Tohle je
meta, na kterou chce dosáhnout každý, kdo
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Prostějovská tenistka

slavíme jubileum...

Šarlota Svobodová stříbrná Agelka Kossányiová

Druhý
hý zápasový týden v britské metropoli
el jediný zbylý zástupce prostějovského
otevřel
klubuu minulé pondělí strhující osmifinálovou
bitvouu s rakouskou kometou Dominicem Thim. V souboji jedenáctého nasazeného proemem.
mému šel žebříčkově hůř postavený plejer
ti osmému
rát do vedení na sady, leč houževnatý
dvakrát
eř pokaždé vyrovnal. Hned zkraje rozhosoupeř
ího dějství ho však trpělivý Berdych rychle
dujícího
brejknul, aby další výhodu precizně dopodával
k vydřené výhře.
„Po celý zápas jsem měl víc šancí na to zlomit jej
ve svůj prospěch. Sice se hrálo na pět setů, ale
i tak šlo o super utkání. Hodně moc mi samozřejmě pomohl servis, který se mi perfektně dařil. A ze svého výkonu i postupu dál mám super
pocit. Daří se, to pak člověka jeho práce tím víc
těší,“ smál se Tomáš Berdych po průniku mezi
elitní osmičku nejslavnější tenisové akce světa.
Ve čtvrtfinále ho však čekal jeden z top favoritů
- dvojka mužského pavouka Novak Djokovič.
Člen TK Agrofert s ním měl před tímto duelem
vzájemnou bilanci 2:25 a zdálo se, že k jeho vyřazení bude potřebovat něco extrovního. Nakonec to ale nebylo potřeba, neboť Srb do střetnutí
nastoupil s viditelným zdravotním handicapem
a zkraje druhého setu pro silnou bolest v lokti
skrečoval. Ovšem teprve poté, co Berdych získal zahajovací sadu v klíčovém tiebreaku. „Když
jsme začali, tak už bylo vidět, že Novak není fit.
O to je pak ale někdy zápas složitější. Za dané si-

Marek SONNEVEND

LONDÝN, PROSTĚJOV Letošní tažení tenisty TK AGROFERT Prostějov Tomáše
Berdycha grandslamovým Wimbledonem 2017 bylo úchvatné a chybělo mu
jediné: vítězné zakončení. I tak je postup jednatřicetiletého borce do semifinále
vynikajícím počinem, když mu cestu za vysněnou trofejí z turnajů velké čtyřky
zatarasil až fenomenální Švýcar Roger Federer.

Za hru v Londýně zaslouží prostějovský tenista absolutorium,
byť vytoužený útok na titul z grandslamu opět nevyšel

ROCK MEMORY OF
DAL VZPOMENOUT...

do semifinále

ve Wimbledonu

Berdych došel

Tomáš

30

koncert na internetu, na který se
můžou podívat v pohodlí domova, tak s nimi není řeč. To ale přece
není ono, naše generace si libuje
ve starých rockových koncertech.
A pěkně naživo,“ svěřila se Večerníku na přehradě Libuše Charvátová,
která společně s manželem „trsala“
pod pódiem na písničku Suzi Quatro v podání zpěvačky prostějovské
skupiny Plus.
Přehlídka prostějovských rockových kapel se opravdu vydařila,
počasí vydrželo a návštěvníci desátého jubilejního ročníku ROCK
MEMORY OF byli velmi spokojeni. Muziku si opět užíval i bývalý vynikající fotbalový trenér Petr „John“
Uličný. „Chlapům na pódiu to jde
jako zamlada. Já tady tancuju opět
s manželkou, nezůstávám pozadu,“
řekla Večerníku viditelně dobře naladěná legenda.
Sobotní přehlídka rockových kapel
skončila vlastně až v neděli po půlnoci. „Všechno nakonec vyšlo dobře,
docela jsem si po počátečních problémech oddechl. Jsem rád, že diváci
zatleskali i našim bývalým kolegům
a kamarádům, kteří s námi za totality vystupovali v různých uskupeních
a které jsme před koncertem zmínili.
A právě těmto rockovým legendám,
které už bohužel nejsou mezi námi
a jsou v muzikantském nebi, byl určen tento desátý ročník festivalu,“
uzavřel Petr Zlámal, majitel pořádající agentury HITTRADE.
Dalším bonbónkem pro fanoušky rocku bude na plumlovské přehradě v sobotu 12. srpna GULÁŠ ROCK FEST.

masa

Film v Prostějově uvedl režisér snímku
Vít Klusák ve společnosti produkční
a kostýmní výtvarnice. Trojice tvůrců si na
jeviště nepřizvala protagonisty, nicméně
je alespoň pozdravila do publika. „Jsem
rád, že dorazili a že se necítí třeba uraženi,“
prohlásil na úvod Vít Klusák.
Samotný snímek byl zprvu celkem humorným vhledem do života prostějovského
lakýrníka žijícího s maminkou, která se
v průběhu natáčení seznámí se Slovákem
Vladimírem. Dalibor sám pak nesměle objevuje vzájemné sympatie u matky dvou
dětí. Nejpozoruhodnější na celém snímku
byly některé Daliborovy „hlášky“, které
vycházely z jeho smyslu pro černý humor.
V těchto místech bylo patrné, že se hlavní
hrdina při natáčení dobře bavil a jeho

Martin ZAORAL

Režisér Vít Klusák se po premiéąe filmu diskusi s diváky nebránil. Zveąejn÷ní smlouvy o hraném filmu však považoval za porušení dohody mezi ním a Daliborem.. Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Tak jste to mohli
vidět na vlastní oči... Premiéra
filmu Svět podle Daliborka o „něžném neonacistovi
z Prostějova“ v úterý podvečeru
zaplnila sál prostějovského kina
Metro 70 víc než leckterý horor.
Snímku se navíc v míře vrchovaté podařilo vyvolat mezi lidmi
diskusi. Ovšem poněkud na jiné
téma, než jeho tvůrci asi původně
zamýšleli. Více než o neonacismu
„obyčejných lidí“, popírání holocaustu, rasismu či slovních útocích
na uprchlíky, které snímek kromě
černého humoru rovněž obsahoval, diváci hovořili o možné manipulaci tvůrců s hlavními hrdiny
i s diváky samotnými... Večerník
mezi návštěvníky nemohl chybět.

„ZveŐejnĚní smlouvy považuji
za porušení naší vzájemné dohody,“
láteŐil po projekci režisér Vít Klusák

Pondělí 17. července 2017
www.vecernikpv.cz

Dokument,
nebo hraný film?

tvůrců s diváky vyzněl do ztracena.
Většinu diváků ovšem skutečně zaujal.
Důvody pro to měli různé. „Vůbec jsem
netušila, že lidé s takovými názory žijí
mezi námi. Zaujalo mě i to, jaká videa
zveřejňují na Facebooku,“ vyjádřila se
například starší divačka. Na druhou
stranu se opakovaně objevovaly námitky vůči možné manipulaci s hlavními
hrdiny. „Myslím, že je tvůrci využili pro
své vlastní záměry,“ vyjádřil se divák Petr.

Vnáslednévícejakhodinovédiskusidiváků
s tvůrci před budovou prostějovského
kina přišla na přetřes i otázka motivace,
jakou měli jednotliví hrdinové pro své
účinkování ve filmu. „Připouštím, že to
byly hlavně peníze. Daliborovi i ostatním
jsme od začátku za jejich účinkování ve
filmu platili. To je ovšem u dokumentů
Rozporuplné reakce
naprosto běžné. Samozřejmě že neměli
Po projekci se ozval rozpačitý potlesk, takový honorář jako třeba Karel Roden,
záměr fotografa ke společnému snímku mnoho peněz nedostali. Teprve v průběhu

záměrem bylo pobavit i publikum. Jiné
pasáže ovšem působily velmi inscenovaně
a hlavní protagonisté v nich připomínali
amatérské herce, kteří přehrávají scény „ze
života“.
Vše vyvrcholilo výletem do Osvětimi.
Zde se v jedné ze skutečně mála autentických a dokumentárně hodnotných
scén setkává Dalibor s paní, která
přežila Osvětim. Jeho „nacistické“
názory vyčtené z internetu, jimiž si
sám není příliš jist, naráží na hráz
přímé svědkyně zvěrstev druhé světové
války... Scénu, která jako by vypadla
z docela jiného filmu, přerušuje režisér Vít
Klusák, který svého hrdinu před kamerou
okázale „umravňuje“. „Celou dobu to vypadalo, že se jedná o jednu velkou parodii.
Až na konci jsem si uvědomil, že Dalibor
něco z toho, co říká, snad i myslí vážně,“
všiml si jeden z diváků.

natáčení za námi Dalibor přišel s tím, že
prý slyšel, že může být za své názory stíhán
policií. Proto jsme mu nabídli smlouvu, ve
které je označován jako herec účinkující
v hraném filmu. To ovšem bylo pouze
pro policii, ve skutečnosti se jednalo
o autentický dokument. Dalibor je ve
filmu přesně takový, jaký je i ve skutečnosti.
Zveřejnění smlouvy považuji za porušení
naší vzájemné dohody,“ vyjádřil se dosti
rozporuplně režisér snímku Vít Klusák
s tím, že s Daliborem a jeho rodinou
strávil ještě před natáčením mnoho času,
přičemž zaznamenával jejich vzájemné
dialogy. „Následně jsme provedli rekonstrukci a požádali účastníky, aby danou
scénu zopakovali před kamerou,“ nastínil
svoji metodu, která je dle něj „na západě“
zcela běžná.
Snímek Svět podle Daliborka bude
po festivalovém uvedení v Karlových Varech a předpremiérách
v Prostějově a v Praze nyní k vidění
v síti kin po celé České republice.
Rozhovor s Daliborem Krupičkou
najdete na straně 10 dnešního vydání.

Hlavní hrdina dokumentu Dalibor Krupiéka vstupuje po éerveném koberci do kina Metro 70 ve spoleénosti své maminky a pąítelkyn÷.
Foto: Martin Zaoral
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„trsala“ ProstĨjovské kino zaplnila premiéra
snímku o místním „NáCKOVI“
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letos slavíme jubileum...
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Prostějova

Prostějované budou slibnými nápady jen hýřit, mnohé z nich pak budou realizovány k obecné spokojenosti. Obrovskou fantazií budou nyní obdarováni i ti,
kteří doposud stáli v pozadí a pouze se závistí pozorovali úspěchy jiných.
BERANI – 21.3. až 20.4. Budete
mít spoustu otázek, na které ovšem
nedostanete žádné odpovědi. Budete si tak muset ve vícero případech poradit sami a použít svůj rozum. Buďte ale rádi, proč být pořád
závislí na cizích!
BÝCI – 21.4. až 21.5. Chytit v
letních pařácích angínu, to je tedy
terno! Bohužel právě vy strávíte většinu týdne v posteli a budete se potit. Nemoc vás ale tentokrát nemusí
moc mrzet, odpočinete si a přijdete
na jiné myšlenky.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Nedávejte si na toto období příliš velké
cíle. Budete ve značném útlumu,
raději odpočívejte a nepouštějte se
do velkých akcí. Co ale rozhodně
udělat můžete, je zlepšení vztahů
uvnitř rodiny.
RACI – 22.6. až 22.7. Partner vám
nabídne zajímavé řešení rodinného
problému, které bude mít hlavu a
patu. Vám se ovšem tento způsob
zamlouvat nebude a přijdete se
svojí variantou. Logicky tak dojde k
četným hádkám.

LVI – 22.7. až 22.8. Obdržíte
pracovní nabídku, která se jen tak
neodmítá. Své další působiště ale
řešte až po dovolené, na které si vše
pečlivě zvažte a rozmyslete se. Ve
vašem případě totiž peníze nejsou
všechno, nepotřebujete je.
PANNY – 23.8. až 22.9. Nedávejte se do holportu s lidmi, které ani
neznáte. Kolem vás se to jen hemží
těmi, kteří nabízejí rychlé zbohatnutí. Ale pozor, nenaleťte jako naivní
dorostenci! Než něco podepíšete,
poraďte se s odborníky.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Z malicherností děláte až příliš velké bubliny. Nezveličujte problémy, které
vás ani nemusí zajímat a netýkají
se vás. Spíše se zaměřte na to, aby si
vaši potomci užili zbytku prázdnin.
Vytvořte jim podmínky.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Uprostřed týdne dojde k vašemu zranění,
doplatíte na chybu při jízdě na kole.
Co se dá dělat, nějaký čas budete
muset strpět sádru na ruce. Do práce ale chodit budete, doma vás nic
neudrží.

STŘELCI – 23.11. až 21.12. Díky
výraznému smyslu pro humor se
vám podaří čelit kritice. Během
tohoto týdne se dostanete mezi
mlýnské kameny svých kolegů.
Nenecháte se ale vykolejit, veškeré
narážky obrátíte v žert.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až
20.1. Za žádnou cenu se nesvěřujte
nikomu se svým tajemstvím, které
vás tíží v těchto dnech. I když budete mít sklony se s někým poradit,
nedělejte to. Vaší slabosti by mohla
využít konkurence.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Většinu času strávíte u vody nebo v lese
na houbách. Prožijete tak nádherné dny, které jen tak něco nezkazí.
Snad jenom menší průvan v peněžence, finance ale přesto vždycky
dokážete doplnit.
RYBY – 21.2. až 20.3. Čeká vás
velmi náročný týden. Musíte zastoupit kolegy, kteří jsou na dovolené. Najednou se na vás nahrne tolik
práce, že se často dostanete do úzkých. Úkoly zvládnete jen s vypětím
všech sil.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 
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Pro dobrou snídani či chutnou svačinku nám poslouží výrobky z ryb. Nejlevnější sardinky Giana jsme objevili shodně v Kauflandu a Tesku, pro makrely stejné značky a
Jadran sardinky Nekton doporučujeme navštívit Billu, kde společně s Lidlem mají
také sardinky Isabel. Pro tuňák od Giany se vyplatí navštívit Tesco. A oblíbené Rio
Mare Tonno má nejlevněji Kaufland.
Přejme dobrou chuť!
Průzkum proveden 12. července

jak šel čas s povodněmi?
PROSTĚJOVSKOTakový nápor během pár hodin místní hasiči nepamatují. Řešit museli
více jak stovku událostí, v terénu byly hned na počátku minulého týdne nasazeny dvě
profesionální jednotky a osmnáct jednotek sborů dobrovolných hasičů z Prostějovska.
„Takový počet bývá v Olomouckém kraji běžně za týden,“ konstatovala Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí krajských hasičů. Na vině byl přívalový déšť, který Prostějov
a okolí postihl v pondělí 10. července. Večerník přináší souhrn hlavních událostí.

➢

ze strany 3
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pondìlí 10. 7., 21:00

Hasiči začali čerpat vodu z prostějovských sklepů, a to v ulicích Nerudova, Vasila Škracha, Vrlova, Na
Splávku, Sportovní, Sladkovského,
Knihařská, Cyrila Boudy, Dr. Uhra,
Kostelní, Francouzská, Netušilova,
Pod Kosířem, Fanderlíkova, Jasanová, U Hřiště, nám. Edmunda
Husserla, dále pak ve Smržicích, ve
Vrbátkách a v Čechovicích.V Mostkovicích kroupy rozbily střechu ve
výšce asi sedm metrů, na místo
vyjeli hasiči s výškovou technikou.
V místním autokempu pak spadl
strom mezi stany, naštěstí nikoho
nezranil. Další strom v kempu hrozil pádem, proto jej hasiči pokáceli. V Domamyslicích, Slatinkách,
Kostelci na Hané i Mostkovicích
hasiči odstraňovali popadané stromy a větve na komunikacích.
pondìlí 10. 7., 21:00

Na dvě místa na Prostějovsku se
navážely pytle s pískem, ze kterých
hasiči chtěli stavět provizorní hráze.
Jednalo se o krasický rybník a Smržice.
pondìlí 10. 7., 22:00
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Dvě desítky jednotek hasičů byly
stále v terénu a řešily události spojené s odklízením následků silných

bouřek, které se regionem přehnaly. Na požární stanici v Prostějově
byla aktivována pracovní skupina
krizového štábu, která měla rozhodnout o dalším postupu. Na
některých místech začala voda
opadat, na jiných se stále držela
na vysoké hladině. Ve sklepech,
kotelnách a níže položených místnostech bylo někde deset až dvacet
centimetrů vody, například ve Smržicích hladina dosáhla výšky až jednoho metru. Na mnoha místech si
situaci vyřešili sami majitelé, vodu
si ze sklepů odčerpali, jinde kanalizací plynule odtekla pryč.
pondìlí 10. 7., 23:00

Hasiči na Prostějovsku stále odstraňovali následky řádění bouřek.
V Mostkovicích, kde kroupy rozbily střechu rodinného domu, hasiči
pomocí výškové techniky na dvou
místech provizorně položili záplaty
o rozměrech asi dvakrát jeden metr.
Ve Smržicích se situace postupně
stabilizovala, k uklidnění došlo i na
krasickém rybníku. Na požární stanici v Prostějově zasedala pracovní
skupina krizového štábu. Stále byl
sledován vývoj meteorologické situace.

čala opadat nebo ji hasiči odčerpali. Do půlnoci se podařilo vyřešit veškeré události, které byly
v průběhu podvečera oznámeny
na operační středisko HZS Olomouckého kraje. Ve Smržicích
hasiči nechali preventivně asi sto
pytlů s pískem proto, kdyby voda
stoupala. Pytle by se použily jako
hráze u rodinných domů. Voda
však postupně odtékala přirozenou cestou, kanály a příkopy
u silnice. Na místě přesto zůstaly
ještě čtyři jednotky hasičů, které
podle potřeby občanů prováděly
čerpání sklepů a kotelen. Také
v okolí krasického rybníka se situace stabilizovala, voda začala
odtékat korytem potoka a rybniční výpustí.
 ++<-<W+]*

V průběhu odpoledne zasahovali
hasiči ještě u pěti událostí, při kterých na Prostějovsku čerpali vodu
ze sklepů a zatopených objektů.
Jednou z nich bylo také čerpání
vody ze základů nově budované
mateřské školky ve Smržicích,
která bude stát v těsné blízkosti
základní školy. Obava, aby nedošlo
k sesunutí a zřícení budovy školy,
přivedla na místo i hasiče. Hasiči
ještě odpoledne pokáceli strom,
který zůstával opřený o rodinný
 ++<-<W-]**
dům v Prostějově v ulici Krátká
a hrozil pádem. Touto událostí byla
Od třiadvacáté hodiny až do úter- uzavřena likvidace následků řádění
ního rána se situace postupně pondělních bouřek na Prostějovstabilizovala. Voda ze sklepů za- sku.
(mls)

OD 17. DO 23. 7. 2017
Ɣ PŘEDNÁŠKA: Ing. Karel Trutnovský „ZÁKLADY SATELITNÍ NAVIGACE, ANEB JAK MĚŘIT
S GPS-KOU PŘESNĚ?“ - čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Spatříte protuberance
nad okrajem slunečního disku, filamenty, erupce i sluneční skvrny. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 hodin. Budeme pozorovat
planety Jupiter a Saturn i vzdálenější vesmírné objekty - klenoty letního hvězdného nebe (dvojhvězdy, mlhoviny, hvězdokupy). V případě špatného počasí je připraven náhradní program. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Čelechovice na Hané
Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Dne: 24. 7. 2017 od 7:30 do 15:30 Dne: 8. 8. 2017 od 7:30 do 16:00 Čechovice s ulicemi Čechovická od
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- hodin. Vypnutá oblast: odběratel- farmy po č. 128 a č. 73, celé ul. Ječná a
ně ulice Pod Kosířem od č. 341 a ská trafostanice Toray (č. 300038) Ovesná, dále celé ulice: Stroupežnické342 po č. 336 a 339
Obec: Prostějov
ho, E. Krásnohorské, G. Preissové, R.
Obec: Prostějov
Dne: 10. 08. 2017 od 7:30 do 15:30 Těsnohlídka, Na Brachlavě, garáž na ul.
Dne: 7. 8. 2017 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast: ul. Koste- K rybníku + OM za rybníkem, Duhohodin. Vypnutá oblast: ul. Blaho- lecká č. 6 - 14.
vá, Trnková, Esperantská, Hyacintová,
slavova s č. 2, 4, 6, 8
Obec: Prostějov - Čechovice
Tulipánová, J.B.Foerstra č. 31 až 41.
Dne:
11.
8.
2017
od
7:30
do
14:30
E.ON Česká republika, s.r.o.
<<< www.eon.cz

17050570483

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
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PROSTĚJOVSKO POSTIHLY BLESKOVÉ ZÁPLAVY

          
PROSTĚJOVSKO Tohle asi niz nás nepamatuje! Minulé
➢ ze strany 3 kdo
pondělí 10. července večer bylo
po přívalových deštích mimo řady ulic zaplaveno samotné hlavní
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. U muzea přitom voda dosahovala výšky kolem dvaceti centimetrů. Bouřka za sebou nechala i zaplavené rehabilitační oddělení v nemocnici, část Městského divadla
i Národního domu a řadu ulic. Déšť a kroupy potrápily také většinu
obcí v regionu, přičemž nejhorší byla zřejmě situace ve Smržicích.
Hasiči zaznamenali během pouhých pěti hodin rekordní počet 117
výjezdů, k nimž v úterý přidali ještě dalších pět...

Martin ZAORAL
Petr KOZÁK
Nemalé komplikace způsobila lidem
na Prostějovsku pondělní bouře
s průtrží mračen. Jednotky požárníků
se zapotily zejména při odčerpávání
vody ze sklepů či likvidaci spadlých
stromů. „V pondělí desátého července mezi půl sedmou večer a půlnocí
vyjeli hasiči v Olomouckém kraji
celkem k více než stovce událostí spojených s bouřkami a silným větrem,
který je doprovázel. Nejvíce případů
bylo na Prostějovsku,“ potvrdila Vladimíra Hacsiková, mluvčí HZS Olomouckého kraje.

Napilno však neměli jen hasiči či
majitelé domů... „Voda vyplavila
ambulantní část Centra léčebné rehabilitace, která se nachází v přízemí budovy. Ambulance proto v úterý
nebyly schopny přijímat pacienty
a několik dnů ještě trvá obnova provozu bazénu. Do prostor rehabilitace
totiž vnikla odpadní voda z kanálků,
která jej kontaminovala, a tak bazén
musel být znovu napuštěn,“ shrnula
děj ve špitálu Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov. Škody
napáchal přívalový déšť také v Národním domě. Voda vnikla nejen
pod střechu, ale také do prvního
patra. „Stávající svody nestačily za-

E; '  '# $   
chytit obrovské množství vody. Ta
se dostala až do interiéru Národního
domu. Zatekla například do Kyselova
salonku, či do salonku v prvním patře. V tuto chvíli probíhá odstraňování
škod a vysoušení,“ zmapoval první
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějov Zdeněk Fišer s tím,
že na finanční zmapování škod je
ještě brzy. „Voda se během průtrže
dostala do části divadla, konkrétně do
diváckých šaten a také Kyselových salonků - přednáškového a modrého,“

přidala Jana Maršálková, ředitelka
Městského divadla. Jak ale uklidňuje,
škody, byť značné, nejsou nenahraditelné. „Nic fatálního se naštěstí nestalo, i když počítám, že újmy dosáhnou
statisíců. Nedošlo však k žádnému
nenahraditelnému poškození. Na
jejich vyčíslení pracujeme, již jsme
hlásili pojistnou událost,“ prozradila
Maršálková. Nová sezóna podle jejích slov ohrožena určitě nebude.
Na Facebooku byly k vidění záběry
zaplaveného náměstí T. G. Masary-

5'60
ka. Problémy byly také na náměstí E.
Husserla, okolí krasického rybníka
či v řadě prostějovských ulic. Zaplavena byla například Kostelecká
ulice. Postiženy byly i okolní obce.
Ve Smržicích se vytvořila doslova laguna. „V některých objektech, jako jsou
sklepy, kotelny a níže položené místnosti, bylo deset až dvacet centimetrů vody,
jinde hladina dosáhla výšky až jednoho
metru. Na mnoha místech si situaci
vyřešili sami majitelé, kteří si vodu ze
sklepů
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BRODECKÁ NECKYÁDA:

OTUŽILCE

BYLI JSME
U TOHO

NEODRADIL

ANI DÉŠŤ
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BRODEK U KONICE Po roční pauze se v Brodku u Konice
uplynulou sobotu znovu dočkali neckyády. Již čtvrtý ročník
sice narušily dešťové přeháňky, kvůli nimž byl začátek akce
dokonce odložen, i přesto se však našli nadšenci, kteří s chutí
do studené vody vlezli. A to hned několikrát. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník sledoval celé klání naživo.
„Pořád nám tu prší, a to znamená, že
houby dobře porostou. Myslím, že
příští rok bychom mohli neckyádu
v Brodku přejmenovat na houbyádu.
pro Večerník
Účastníci nebudou plavat, ale obdrží
košíky, a místo večerní diskotéky se
Tereza
budou dělat smaženice,“ komentoval
MACHOVÁ
nevydařené počasí moderátor akce.
Déšť ani tak ale neodradil několik nadšenců, kteří se vydali na plavbu po rybníku, aby předvedli svá podomácku vyrobená plavidla. A že byla originální!
Horní Štěpánov odhalil, jak se vrtí Havajanky na své „ostrovní“ lodi, hasiči
dokázali, že i auta dokážou plout po vodě, a nechyběl ani vodník a jeho vor
ověnčený zelení. „Před třemi lety jsme zde měli kluky, kteří si postavili vor
i s vlekem. A i když se jim povedl, strávili víc času ve vodě než na voru. Pořád se
nemohli nalodit, a když už se na něj vyšplhali, zase spadli,“ zavzpomínal jeden
z organizátorů akce Josef Havelka.

" I NII L ? JII L N´´ Û saa

jaká bylaa broddeckká neckkyáda....
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Letos jako nejvtipnější a nejosobitější plavidlo vybrala porota bez váhání havajský plážový ostrůvek. „Organizujeme divadelní představení, kde
používáme různé kostýmy. Některé jsme tedy vzali, trochu upravili a vzniklo
z toho oblečení havajského stylu. Proto zde soutěžíme jako Havajanky,“ vysvětlovaly své převleky pozdější vítězky.
Kromě toho si někteří odvážlivci mohli poměřit své síly v celkem třech disciplínách. I když bylo nanejvýš pravděpodobné, že takřka všichni soutěžící
nakonec skončí ve studené vodě, nedali se odradit a tohle riziko podstoupili.

   # 

Nejdříve museli v připravené vaně s pádly plout po vyznačené trase, poté ještě někteří zkusili přeběhnout po lávce s trakařem v ruce nebo přes lávku přejet na kole.
Hned ze dvou disciplín si hlavní cenu odnášel místní rodák Martin Koudelka. Vítězství si vysloužil mimo nejlepších výsledků i nejvyšším počtem pádů do
rybníka. Spolu s dalšími ovšem sedící diváky přesvědčoval: „Klidně do té vody
běžte taky, je teplejší než vzduch!“ A přestože jsou občané v Brodku zvyklí na skutečně chladné počasí, žádný z nich se k nim tentokrát raději nepřidal. Snad na příští
neckyádě, až bude pěkně svítit slunce, se nadšenců najde ještě o to víc...

„Za rok vás chci vidět znovu,“
pronesla při oslavě 105. narozenin

Vysloužilová

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník
Michal
KADLEC
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* ' ~   +  '  
'$ ># '
Foto: Michal Kadlec

Ještě před slavnostním obědem si ale s oslavenkyní přiťukli hosté skleničkou šampaňského. Nechyběla ani starostka Čelechovic. „Jsme nesmírně hrdí, že v obci máme
tak váženého člověka, kterého navíc máme všichni rádi.
Nikdo jí neřekne jinak, než babička Vysloužilová. Je to
pro nás obrovské štěstíčko a poklad pro celé Čelechovice,“ svěřila se Jarmila Stawaritschová.
Na nedělní oslavě pochopitelně nemohla chybět
početná rodina včetně pravnuků i prapravnuků. „Ježíši, kéž bychom se tady sešli všichni i za rok,“ podotkla
s úsměvem oslavenkyně.

17071310787

Na oslavu narozenin Ludmily Vysloužilové se sjely desítky příbuzných i pozvaných hostů. A kde jinde slavit
než v sokolovně v Čelechovicích na Hané? „Jsme rádi,
že jste přijali naše pozvání a dorazili jste v tak hojném
počtu. Dneska je to podle mě nejenom oslava naší maminky, babičky, prababičky a praprababičky, nýbrž
oslava života. Když jsme slavili stoleté narozeniny mé
maminky, s nadsázkou jsem tehdy řekl, že bychom se
při stejné příležitosti mohli setkat třeba i za pět let. Byla
to tehdy ode mě možná troufalost, ale podívejte se, ono
to vyšlo,“ usmíval se při slavnostním proslovu syn oslavenkyně Karel Vysloužil. Bylo to těsně předtím, než se
hostům začala nalévat polévka a vzápětí byl připraven
vepřový řízek s bramborovým salátem. Právě toto jídlo
má Ludmila Vysloužilová nejraději. Chybět nesměl nesporně aperitiv v podobě šťopičky Becherovky. „Moje
maminka měla vždy optimistický přístup k životu, vždy
se ráda pohybovala a dodnes cvičí. Já jí za sebe přeji ještě
další roky mezi námi a byl bych moc rád, kdybychom její
narozeniny s ní slavili i v budoucnosti,“ dodal syn Karel.
Ludmile Vysloužilové samozřejmě poblahopřáli všichni účastníci velkolepé oslavy, na předání kytic a dárků
se stála dlouhá fronta. S přáním zdraví a štěstí do dalších let přišel s velkou kyticí i Večerník. „Děkuju moc.
Je tady spousta lidí, to mě potěšilo. A teď už se těším na
ten řízek se salátem,“ zašveholila čiperná stařenka.

15012210020

Ludmila

ČELECHOVICE NA HANÉ Podobná oslava se vidí
pouze jednou za sto pět let! Právě takové narozeniny
oslavila uplynulou neděli paní Ludmila Vysloužilová z Čelechovic na Hané. Narodila se 10. července
1912, pamatuje obě světové válka a Večerníku v nedávném rozhovoru přiznala, že nejraději vzpomíná
na osobní setkání s T. G. Masarykem při jeho návštěvě v Prostějově. Žena, která celý život zasvětila
sokolskému hnutí a ještě před pár lety chodila pravidelně cvičit do čelechovické sokolovny, se 105.
narozenin dožila ve zdraví a plné svěžesti. Patrně je
i nejstarší občankou prostějovského regionu. Nebo
víte o někom jiném?

letos slavíme jubileum...

Pondělí 17. července 2017
www.vecernikpv.cz
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NADĚJNÁ JACHTAŘKA SKONČILA

na váš
námět

NA DĚTSKÉ OLYMPIÁDĚ DRUHÁ
Martin ZAORAL

Dvanáctiletá Kristýna Pi%osová p$edvedla závre#nou jízdu
sn!.
Foto: Andrea Pi8osová

PROSTĚJOV Koncem června se v Brně konaly Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže s rekordní účastí téměř čtyř a půl tisíce sportovců a trenérů z celé ČR.
V jachtingu dokázala uspět nadějná jachtařka Kristýna Piňosová, která získala stříbro v kategorii Optimist dívky.
Kristýna Piňosová na jachtě závodí už od svých šesti let. Trénuje za Jachtařský klub Prostějov, jehož základna bohužel není právě široká. Dětské olympiády se
zúčastnila již podruhé.„V průběhu celé soutěže si Kristýna držela třetí pozici. V poslední rozjížďce však předvedla jízdu snů, předjela dívky o tři roky starší a tím
si vybojovala celkové druhé místo,“ napsala do redakce Večerníku její maminka a zároveň trenérka Andrea.

Konice ulovila Magistrát vyslal delegaci
mistra Evropy! NA HOKEJOVÝ SVAZ!

EX

zjistili jsme

EXKLUZIVNĚ
KONICE Před rokem se stal mistrem Evropy v malém fotbalu ve
věkové kategorii do jednadvaceti
let, když navíc jednou brankou
přispěl k drtivé finálové výhře
7:1 nad Maďarskem, nyní se český reprezentant Adam Širůček
přesouvá do Konice. Dosavadní
člen hranického kádru a někdejší
hráč Boskovic, Sigmy Olomouc,
1.HFK Olomouc či Vyškova tak
opouští divizní soutěž a z pracovních důvodů se dobrovolně přesouvá do I.A třídy Olomouckého
KFS, v níž by měl patřit k největším hvězdám.
„S klubem i hráčem jsme domluveni, jen to ještě administrativně doladíme, až se Adam vrátí z dovolené.
Prošel si i třetí ligou a jsem moc rád,
že se nám ho podařilo získat, může
naskočit uprostřed obrany i zálohy,
odkud nám odešli Zdena Kaprál
s Peťou Antlem,“ libuje si konický
lodivod Petr Ullmann.
Na příchodu jednadvacetiletého
fotbalisty má velký podíl jeho nový
spoluhráč Roman Kamený, oba totiž shodně pocházejí z nedalekých
Knínic. „Jsou kamarádi a Adam si
navíc našel práci poblíž, takže z časových důvodů by už Hranice nestíhal.
Zkontaktovali jsme se a pomůže nám
minimálně na podzim, možná po ce-

SONDA
JIÍHO
MOŽNÉHO

Foto: internet

lou sezónu. Je to velké jméno a velká
posila, očekáváme od něj hodně.
Jsme rádi, že dal přednost právě nám,
má zájem hrát o nejvyšší pozice,“
těší se Ullmann na vydařený ročník
v severní „A“ skupině druhé nejvyšší
krajské soutěže i výrazný přínos nové
tváře, která se poprvé představí na sobotním turnaji v Jesenci.
Dalšími novými tvářemi v konickém mužstvu jsou pětadvacetiletý Michal Drešr, který se vrací
po působení v Jesenci, a o šest let
mladší Martin Kořenek, jenž přišel z Přemyslovic a má už za sebou
mládežnické hostování v Čechovicích a Vyškově. „Martin se jeví
velice dobře a stejně tak i Michal, je
vidět, že se v Jesenci vyhrál, necháme si ho tady a může být nadstandardní na pravé straně. Bohužel se
nám ale zranil Laďa Blaha, natrhl si
zadní stehenní sval a bude nám tak
měsíc chybět,“ podělil se o novinky
konický kouč.
(jim)

PRAHA, PROSTĚJOV Situace
v prostějovském mládežnickém
hokeji je stále napjatá. SK Prostějov
1913 sice uzavřel v polovině června
smlouvu o převodu všech družstev
s LHK Jestřábi Prostějov, jehož část
vedení ovšem tvrdí, že je neplatná.
Večerník nyní zjistil, že radní vyslali
delegaci přímo do Prahy, aby zjistili,
co vše se může stát...
Minulé úterý zamířila na Český svaz
ledního hokeje náměstkyně primátorky Ivana Hemerková s právničkou
magistrátu Květou Olašákovou. „Obě
nás přijal generální sekretář Martin
Urban společně s právníkem ČSLH.
Chtěly jsme se informovat o tom, ja-

kým způsobem bude svaz postupovat
při řešení situace v Prostějově, kde stále ještě působí dva mládežnické kluby.
Denně nám volá dvacet rodičů, kteří si
nevědí rady v tom, v jakém klubu má
hrát jejich dítě. A to je hodně frustrující,
když nevíme, co jim máme vlastně odpovědět. Pro radu jsme si tedy zajely do
Prahy,“ zdůvodnila Večerníku služební
cestu do hlavního města Ivana Hemerková. „Rozřešení jsme se ale nedočkaly,
zástupci hokejového svazu nám sdělili,
že k oběma klubům, tedy SK Prostějov
1913 i LHK Prostějov spolek, budou
přistupovat úplně stejně, pokud splní
všechna kritéria a podmínky účasti
jednotlivých družstev v mládežnických
kategoriích. Bylo nám doporučeno, aby
rodiče jednali se zástupci obou klubů,
nikoliv s městem,“ dodala Hemerková
s tím, že samotní zástupci vedení ČSLH

považují situaci v prostějovském mládežnickém hokeji za patovou. „Nicméně nám bylo panem Urbanem řečeno,
že svaz ještě čeká na vyjádření LHK
Jestřábi Prostějov, zda přece jen nedojde ke sloučení s SK Prostějov 1913, což
by samozřejmě celou situaci vyřešilo.
Příští týden má zasedat Výkonný výbor
ČSLH, který k situaci v prostějovském
mládežnickém hokeji zaujme své stanovisko. Není ale vyloučeno, že do
nové sezóny vstoupí oba kluby,“ sdělila
náměstkyně primátorky, která ještě Večerníku potvrdila informaci, že hned
ve středu proběhla další schůzka mezi
představiteli SK Prostějov 1913 a LHK
Jestřábi spolek. „Hovořili spolu před
námi o dalších možných postupech
i případné dohodě. Ale jestli nejde zase
pouze o slova a nikoliv činy, to nikdo
neví,“ pokrčila rameny.
(mik)

Se zablokováním licence
město u soudu NEUSPĚLO

PROSTĚJOV Prvoligová hokejová licence je stále ohrožena! Jakmile nedávno Večerník zveřejnil zprávu o tom, že zástupci HK Jestřábi
Prostějov se snaží práva na účast
ve druhé nejvyšší hokejové soutěži
prodat do jiného města, obrátila
se primátorka Prostějova na soud,
aby vydal předběžné opatření na
zákaz jakékoliv manipulace s licencí. Bohužel neuspěla!
„Hokejovou licenci kdysi koupilo
město s tím, že s ní nikdo nesmí manipulovat bez svolení Magistrátu města

Prostějov. Tato podmínka podle našich právníků stále trvá, i když byla licence převedena dál,“ vysvětlila žádost
města směřovanou Okresnímu soudu
v Prostějově Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějov.
Justice sice jednala rychle, bohužel
však k nespokojenosti vedení radnice.
Minulý týden přišla zatím neoficiální
zpráva o tom, že soud magistrátu nevyhoví. „V této chvíli nemám k dispozici písemné vyjádření soudu, ale
podle jeho názoru už město do nakládání s licencí nemůže zasahovat. Vy-

dání předběžného soudního opatření
tak bylo zamítnuto,“ komentovala situaci exkluzivně pro Večerník minulý
pátek Alena Rašková.
Znamená to tedy, že současný vlastník prvoligové licence si s ní může
dělat, co chce? „V podstatě ano, ale
pokud vím, v současné době ji má na
základě platné smlouvy na dva roky
pronajatou pan Luňák, tudíž by se na
tom nic měnit nemělo,“ přidala Ivana
Hemerková, náměstkyně prostějovské primátorky pro sport, kulturu
a školství.
(mik)

BERDYCH JAKO ZAMLADA

KÁJA TO DOKÁZALA

DERBY, KAM SE PODÍVÁŠ

Roky sice přibývají a zřejmě dávno pryč jsou časy,
kdy Tomáš Berdych patřil mezi top pětku světového pořadí, v uplynulých dvou týdnech ale byla
radost sledovat jeho počínání. V tomto roce se mu
snad pouze s výjimkou nedávného turnaje v Lyonu a tamější finálové účasti příliš nedařilo, často
vypadával ve druhém nebo třetím kole a propadl
se tak „až“ do poloviny druhé desítky, to nejlepší si
však schoval pro nejslavnější tenisové klání na světě.
Právě v All England Clubu dosáhl před lety na své
jediné grandslamové finále a velice blízko k němu
měl i letos. Díky tomu, že se v nejužší světové špičce
pohybuje dlouhou řádku let, jsou jeho výkony posuzovány přísnějším měřítkem, v Londýně ale dokázal nadchnout i náročnější diváky. Po dvou spíše
neznámých soupeřích dokázal v souboji třicátníků
zdolat o čtyři roky staršího Ferrera, v napínavé podívané předčil i téměř o dekádu mladšího Thiema,
díky skreči přešel i přes Djokoviče a sehrál velice
vyrovnaný mač s Federerem. Taková vystoupení
neomrzí. A kéž by ještě přišla další!

Není důležité vyhrát na některém z grandslamů, ale
po dobu dvanácti po sobě následujících měsíců prokazovat stabilně vysokou výkonnost. Taková jsou
pravidla světového žebříčku, který sice zohledňuje
úroveň turnajů a podle jednotlivých kategorií přiděluje body, avšak jednorázový úspěch v porovnání
s dlouhodobějšími výsledky nestačí. A právě proto
se můžeme radovat z historického úspěchu, Karolína Plíšková totiž dotáhla svou pouť až na úplný
vrchol. Sama sice přiznává, že víc je pro ni titul na
nejvýznamnějších kláních, ale z mého pohledu je
tenisový trůn ještě vyšší metou, musíte totiž téměř
týden co týden přidávat nové body a následně obhajovat rok staré výsledky. Ženský tenis nyní čeká na
vládkyni, jakou byla naposledy Serena Williamsová,
a mladá Češka má naději ujmout se této role. Lídryní
by mohla zůstat minimálně do US Open, jejím sokyním v čele s Halepovou totiž hrozí větší bodový
odečet, než se rozehraje závěrečný grandslam sezóny. Nechme se tedy překvapit, jak dlouho bude česká
vlajka na vrcholu.

Bude to síla. V krajském přeboru jsme sice o derby
přišli a stejně tak v „B“ skupině I.B třídy zůstal jediný tým oproti dosavadním pěti, avšak o to nabitější
bude z okresního pohledu I.A třída. Díky sestupu Určic a současně postupu Němčic, Kostelce
i Protivanova se v „béčku“ potká hned osm celků
z regionu, a to ještě musela být Konice přeřazena
do severnější grupy „A“. Právě z této soutěže se tak
s trochou nadsázky stává pravý okresní přebor a víkend co víkend bude možné těšit se na prestižní
souboje. Hned na úvod začnou velkolepou podívanou Určice s Čechovicemi a Lipová s Plumlovem
a také v dalších kolech dojde zpravidla alespoň na
dvě okresní bitvy. Prostějovsko bude mít v soutěži
více než polovinu zástupců a čistě kvantitativně se
tak znatelně zvyšují jeho šance na postupové místo,
stejně tak lze ale očekávat i boj na opačném konci
tabulky a riziko sestupu. Do startu podzimní části
nové sezóny ještě zbývají necelé tři týdny, už nyní si
ale fanoušci mohou připravovat chuťové pohárky,
servírovat se budou skutečné delikatesy.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Výkony, které tenista TK AGROFERT Prostějov Tomáš Berdych
předvedl ve Wimbledonu 2017, byly
parádní a dovedly ho až do semifinále.
Skvělý počin, přičemž od vysněného
grandslamového triumfu jej odřízl teprve fenomenální Roger Federer.
DEBAKL:
Další letní turnaj v malé kopané zrušen! Tentokrát zůstaly oči pro pláč
fotbalovým veteránům, kteří se v posledních letech pravidelně utkávali ve
Vícově. Jenže letošní zájem se smrskl
na pouhý kvintet účastníků a to bylo
pro organizátory málo.
ÍSLO:

7
Posedmé se kouč volejbalistek VK
AGEL Prostějov Miroslav Čada
vydá pracovně na Kubu. Aktuální cestu do Karibiku plánuje na
polovinu srpna a jejím hlavním
cílem bude podpis smluv se dvěma
hráčkami.
VÝROK:

„UHRAZENÉ PENÍZE
NECHTL NIKDO
NECHAT
PROPADNOUT“
Pavel Skalický, jeden z početného
štábu organizátorů Metle Cupu,
si pochvaloval, že narozdíl od
premiérového ročníku se tentokrát
nikdo neodhlásil
KOMETA:

KAROLÍNA
PLÍŠKOVÁ
Tenistka prostějovského TK Agrofert nesehrála v uplynulém týdnu
žádné utkání,
kání, přesto se raduje z životního
votního úspěchu. Dnešní
ešní půlnocíí
totiž stanula
nula v čelee
světového žebříčku WTA Tour,
což se jí povedovedlo jako pprvní
ženě z České
republiky
ky
Foto: internet
v historii!
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TABULKA DOMA

FC Želatovice
FK Slavoj Kojetín-Koválovice
TJ Sokol Urice
SK Chválkovice
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16
20
21
23

V
4
8
8
9
13
14
15
15
15
15
14

Ústí
Zábeh
Velké Losiny
Šternberk
1. HFK „B“
Medlov
Hnvotín
Kralice
Rapotín
Lutín
Dolany
Kojetín
Ur+ice
Želatovice
Chválkovice

Z
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR MUŽÙ:

Mužstvo
TJ Sokol Ústí
TJ Sokol Velké Losiny
SK SULKO Zábeh
FC Šternberk
TJ Sigma Lutín
FK Medlov
1. HFK Olomouc „B“
FC Dolany
TJ JISKRA Rapotín
TJ FC Hnvotín
FC Kralice na Hané
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dených penaltových rozstřelů, bylo by
ještě mnohem hůř. Hned devětkrát totiž
Kraličtí remizovali a i díky stálému nacvičování penalt získali sedm bonusových bodů, takovou cifrou se nikdo jiný
chlubit nemůže.
V jednu chvíli to s tradičním účastníkem krajského přeboru nevypadalo
příliš dobře. Již podzimní část zachraňoval kralický tým výsledkově až v závěru, v zimě navíc krom příchodu spíše
už rozhodčího Jana Petráska nastaly
samé odchody. Atmosféra uvnitř zřejmě nebyla příliš dobrá a nepomohlo jí
ani překvapivé načasování trenérské
výměny. Výsledkově se sice mužstvo
chytilo, když si pomohlo již zmíněnými
penaltami, jinak to však s výjimkou obratu proti Rapotínu a brankostroji do
sítě Lutína nebylo ono, což jen potvrdilo
téměř nesejití se na poslední duel v Hněvotíně. Nelze se tak divit, že nyní dojde
k dalšímu oslabení, když bude nutné
nahradit kapitána, jehož poslední vývoj viditelně otrávil.
Druhý regionální vyslanec se poroučí
o soutěž níž. Příčin je více. Hlavní roli
sehrálo zúžení počtu účastníků na čtrnáct, jinak by nebylo co řešit a vedle
odhlášené Mohelnice „B“ by už padaly
jen Chválkovice, které jarní část úplně
vzdaly a jen třikrát remizovaly.
Citelně se na Určicích projevila absence obvyklých opor. V zimní přestávce se sice vrátil Bokůvka a v útoku
začal zářit Halouzka, avšak zranění
vyřadila Vaňka i Trajera, přitom
právě z nich měl jít hlavní strach.

••

na začátek, s jakými představami
jste přijímal určickou nabídku?
„Věděl jsem, že se kluci snažili hrát
dobrý fotbal. Složení mužstva a stav
jednotlivých hráčů jsem ale poznával
až postupem času.“
A nastal okamžik, kdy jste si
říkal, je to hrozné, neměl jsem do
Určic chodit?
„Ne, to vůbec ne. Ba naopak. Když

•• Když bychom se vrátili úplně

jsem byl osloven a rozhodl se, tak jsem
bral Určice jako výzvu a od té doby
začal pracovat na tom, abychom se
posouvali dál. Byly tu jak krátkodobé
cíle, to znamená zvednout klukům
hlavu, vytvořit dobrou náladu, pozitivní atmosféru, vrátit jim radost z fotbalu, tak i dlouhodobé cíle, abychom
se postupně zlepšovali, stabilizovali
kádr, byla tu návaznost a zapojovali
se kluci z dorostu. Aby pro ně fotbal
byl koníčkem a současně dával smysl.
Tuto výzvu jsem přijal a zjistil jsem, že
je tady dobrá parta kluků, fotbal hrát
nezapomněli, a jakmile se tady atmosféra odlehčila, tak jsem v žádném případě nelitoval a cítil jsem se tady velice
dobře.“
V jakém stavu jste mužstvo
a jednotlivé hráče našel?
„Od první chvíle jsem klukům říkal,
že tabulka je jen jednou částí a že nás
čeká ještě spousta zápasů. Přišel jsem
po druhém jarním kole, chtěli jsme si
zbylá utkání užít a postupnými kroky
v taktice i automatismech se posouvat.
Myslím, že se nám to dařilo, a přišly
zápasy, které byly překvapivé i pro
ostatní. Ale zároveň jsme měli k dispozici úzký kádr, a když nám někteří
hráči vypadli z pracovních či zdravotních důvodů, tak se to projevilo na
konsolidaci. A přestupy už byly uzavřené, tak jsme ve větší míře zapojovali kluky z dorostu, kteří získávali nové
zkušenosti.“

URČICE Během své hráčské kariéry se z Klenovic na Hané a přes OP
Prostějov prosadil až do nejvyšší domácí soutěže, kde za žižkovskou
Viktorku a olomouckou Sigmu odehrál téměř dvě stovky prvoligových střetnutí. Po druhém jarním kole vyslyšel Pavel Zbožínek (na
snímku) volání Určic a ujal se tamějšího „áčka“ nacházejícího se po
debaklu 1:9 i předešlých porážkách v mrzutém stavu. Pod jeho vedením se mužstvo zvedlo výsledkově i herně. Za první tři duely pod
jeho vedením získalo sedm bodů včetně výhry u suverénního Ústí,
ani toto vzepětí ale vlivem dalších porážek nestačilo na lepší než
čtrnácté místo. Uplynulé působení přesto hodnotí třiačtyřicetiletý
kouč pozitivně a těší se na další ročník, byť se bude jednat jen o I.A
třídu Olomouckého krajského fotbalového svazu.

branek. Lepším číslem se mohla
pyšnit jen šestice fotbalistů.
„Už jsem patřil mezi ty starší, hlavně
na jaře. Cítil jsem, že musím tvořit
hru, podpořit spoluhráče, naskakovala
s námi totiž spousta kluků z béčka i dorostu a snažil jsem se jim pomoct. A protože se mi dařilo, měl jsem chuť hrát,
okamžitě jsem šel dopředu, když jsem
dostal míč, dával jsem tolik branek,“
těšilo pětadvacetiletého kanonýra. Měl
tak radost, že dokázal vzít odpovědnost
na sebe a být oporou. „Cítil jsem, že se
ode mě čeká, že musím něco dokázat. Je
na mě trochu větší tlak, ale spíše mi to

pomůže, hecnu se a snažím se o to víc.
Když jsem dříve něco pokazil, tak jsem
si říkal, že to nepůjde, teď hraju dál a snažím se opět něco vytvořit. To mě posouvá dál. Říkám si, že musím, a snažím se,“
pozoruje na sobě rozdíl Halouzka. „Hlavně jsem myslel pozitivně, aby se vyhrávalo,
i když někdy se to nedařilo. Dostali jsme
jeden, dva, tři góly
a už se to s námi vezlo.
Osobně mě ale tato Dokonení
sezóna bavila, hlavně
tte
jaro. Podzim byl takona stran
vý slabší,“ porovnával
26
určický plejer.

nezastíral kanonýr Určic Petr Halouzka

VŠECHNO NÁS ZAČALO BAVIT,“ ••

URČICE Poměrně rozporuplnou
sezónu si během podzimní a jarní části krajského přeboru prožil
Petr Halouzka. Týmu se nedařilo,
body příliš nepřicházely a výsledkem je sestup o patro níž, naopak
z osobního pohledu prožil jednoznačně nejpovedenější ročník
mezi dospělými. Právě on se při
zdravotní absenci Radima Vaňka
i Michala Trajera stal hlavní útočnou zbraní Určic, když naskočil do
všech utkání, odehrál druhý nejvyšší počet minut z celého kádru
a hlavně zaznamenal hned třináct

Pro mladý a úzký kádr doplňovaný
řadou dorostenců se jednalo o citelnou ránu, počet vůdčích osobností,
které už něco zažily, se povážlivě snížil. Nepodařilo se také najít stabilní
gólmanskou jedničku, mezi tyčemi
se z nejrůznějších důvodů vystřídalo
hned pět mužů, dva na podzim a jiní
tři na jaře. Směrem dozadu to celko-

KOMENTÁØ

vě nebyla žádná sláva, průměr více
než tří gólů na zápas a finální číslo
osmdesát devět jsou bez přehánění
alarmující. Není to dáno pouze debaklem 1:9 s rezervou 1.HFK Olomouc,
prakticky pravidelně Určice inkasovaly tři a více gólů. S takovou bilancí
se jen obtížně sbírají body...
Bezesporu velice kladně zapůsobil
v tomto prostředí příchod Pavla Zbožínka. Okamžitý efekt byl až nečekaně
výrazný, body přibývaly a zavládla
pozitivnější i uvolněnější atmosféra.
Manko na lépe postavené soupeře se už
ukázalo příliš citelné a nesmazatelné,
kolektiv se ale rozhodl zůstat pohromadě a ani samotný sestup nemusí
znamenat pro klub další úpadek. Hráči
působí odhodlaným dojmem a touhou
dokázat sobě i ostatním, že na tom až
tak špatně nejsou. Mohou se navíc těšit na spoustu derby a právě „otevřený
okresní přebor“ jim může svědčit.
V nejvyšší krajské mužské soutěži tak
sice fanoušci přichází o atraktivní regionální mač, o to více jich však bude
k vidění v I.A třídě Olomouckého KFS.
O tom ale až příště...

Okresním derby v nejvyšší krajské soutži odzvonilo, obma souboj!m v uplynulé sezón kralovali hrá#i Kralic (v erveném .
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Podařilo se tedy dosáhnout
hnout vyů?
tčených krátkodobých cílů?
kleslá, cítil
„Atmosféra byla zpočátku skleslá,
jsem, že se vytratila radost z fotbalu
ačilo před
a jako těžký balvan se to tlačilo
hem krátké
sebou. Myslím si ale, že během
chle zveddoby se podařilo velice rychle
nout hlavy, balvan odstranitt a nastolit
pozitivní atmosféru v celém klubu. To
se projevilo i na hřišti.“
Jak se dařilo zmíněnéé začleňování mládežníků do „áčka“?
“?
„Myslím si, že se v Určicích klade velký
me to měli
důraz na mládež. Někdy jsme
složitější, když jsme hráli v jeden den
nu, ale ve
a pomalu ve stejnou hodinu,
ram dařilo
většině případů se nám program
zkombinovat. Někteří kluci si již mužskou kopanou osahali a zapojovali
m dobrý
se do tréninků. Z toho mám
pocit a v následující sezóně se nám
to určitě vrátí. S kluky, kteříí končí
sem se
v dorostu, počítám. Snažil jsem
jim dát načichnout mužské kopané
a dostali někdy delší, někdyy kratší
příležitost, byli ale pevnou součástíí
mužstva. Mají mou důvěru.“
Upínal jste se při svém
m příchodu k záchraně krajského přeboru?
„Samozřejmě dokud šance je, tak jsem
to vnímal a snažili se sportovní cestou
zachránit. Nechtěl jsem tím ale kluky
svazovat, spíše mi šlo o to, abychom se
zlepšovali, chodili v dostatečném počtu na tréninky a fotbal byl především
zábavou. Žádný balvan sestupu nebo
nesestupu jsme si nepřipouštěli. To
by asi byla špatná cesta, není to otázka
života a smrti a s vedením jsme byli zajedno, že stabilizace a dlouhodobý cíl
jsou také důležité.“
Váš předchůdce Radek Tomšic
si často posteskl, že jste dostávali
hodně laciné branky po zbytečných
chybách. Platilo to i za vašeho velení?
„Přišly zápasy, v nichž se vyskytly chyby, které nás stály příznivý výsledek,
ne vždy se vám ale podaří celá sezóna
v laufu. Některé zápasy nám vycházely

••
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působit. Když se tady parta zachová,
tak jsem ani já neváhal a věřím, že to
opět posuneme dál a budeme hrát
atraktivní fotbal, i když o soutěž níž.
Sestup může znamenat degradaci
a konec fotbalu, nebo se naopak klub
stabilizuje, přijme výzvu, bude hrát na
špici a rvát se soutěžní cestou být co
nejvýš. To je náš cíl, s ním půjdeme do
nové sezóny.“

„K některým změnám dojde, to ano.
Původní dohoda v Určicích zněla
do konce sezóny a už před koncem soutěže jsem byl osloven,
jestli bych nepokračoval.
Nechali jsme sezónu dojet
a potom jsme se k této otázce
vrátili. Chtěl jsem vědět názor
všech hráčů, chtěl jsem se všemi mluvit. Strašně pozitivní
bylo, že jsem cítil, že
tady chtějí dál

Atmosféra byla zpočátku skleslá.
Během krátké doby se nám
podařilo zvednout hlavy a nastolit
pozitivní atmosféru v celém klubu.
To se poté projevilo i na hřišti.

a hlavně tady panuje dobrá atmosféra.
Jednou ze zásadních věcí pro mě bylo,
jestli tady budou hráči dále pokračovat, se všemi jsem mluvil a všichni mi
jednoznačně řekli, že pokračovat chtějí, to bylo pozitivní. A příští sezóna
bude určitě dobrá.“
Po sestupu se mužstvo často hodně mění, ve vašem případě
tomu tak nebude?

herně a několikabrankový rozdíl nebyl
výsledkem předváděné hry, třeba
v Medlově jsme
do pětasedmdesáté minuty drželi
minimálně vyrovnaný zápas. Šlo mi
spíše o herní stránku,
v řadě věcí jsme
se posunuli

Pavel Zbožínek: „Určice jsem bral jako výzvu“

Jedni přes záchranu příliš neslaví, druzí
navzdory sestupu nesmutní. Nezvyklé
emoční rozpoložení vyplynulo u dvojice regionálních zástupců po skončení
krajského přeboru. Minimálně na nějaký čas jsou pryč doby, kdy patřily Kralice k tomu nejlepšímu v soutěži. Tentokrát se i vzhledem k dalším rozsáhlým
změnám v mužstvu smířily s mnohem
střízlivější metou v podobě záchrany,
Určicím se po loňském taktak úspěšném udržení nevedlo, avšak místo černého praporu vlaje optimismus.
Již loni v létě vsadil tehdejší kralický
realizační tým pod vedením Ivo Gottwalda na mladou krev přicházející
z dorostu 1.SK Prostějov, když přivedl kvarteto Blahoušek, Prokop, Makowski a Vincourek. Po několika letech
se navíc vrátil i Cibulka a do brány přišel Krejčímu krýt záda Števula. Právě
tento tah se ukázal jako majstrštyk,
neboť se po jednom slabším okamžiku
role obrátily. Števula se již v bráně plně
zabydlel, a nebýt jeho nuceného odchodu způsobeného armádními povinnosti, jen obtížně by ho někdo posadil na
lavičku.
Dále už to ovšem taková sláva nebyla.
Podařilo se sice oproti předešlému ročníku zvýšit počet vstřelených a výrazně
snížit počet obdržených branek, takže bylo skóre téměř vyrovnané, ale na
postavení v tabulce se tato skutečnost
nijak neprojevila. Ba právě naopak,
z osmé pozice přišel pokles až na jedenáctou. A přesně to vystihl jejich
kapitán Jan Dočkal, nebýt nově zave-
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Převládá ve výsledku spokojenost, nebo jste pomýšleli trochu
výš?
„Kdybychom to vzali úplně od začátku, tak jsme na startu podzimní části
věřili, že to bude trochu lepší... Na
druhou stranu ale bylo naším hlavním
záměrem se zachránit, což se podařilo.
Takže v podstatě byla sezóna úspěšná,
uhájili jsme krajský přebor.“ (úsměv)
Při pohledu do statistik je zřejmé, že jste neměli žádného ryzího
kanonýra. Stál vás právě tento faktor lepší umístění?
„V mnoha zápasech se měnilo složení
týmu, a než jsme si pořádně sedli, nedokázal nikdo vzít pořádně odpovědnost na sebe. Buďme rádi, že se kluci
postupně trefovali a dávali branky,
kdybychom ale našli ryzího střelce,
tak by nám to hodně ulehčilo situaci
a mohli bychom pomýšlet na vyšší
příčky.“
Má někdo ze současného kádru
potenciál zabijáka?
p
„„Věříme stále Marťovi Kováčovi, který
dával góly v žákovské i dorostenecké
kategorii. Je před ním ale ještě hodně
práce, stále je mladým hráčem, potřebbuje se zlepšovat a také se připravovat
na každý trénink i zápas. Příjemným
překvapením byl třeba Ondra Petržela.
A
Ačkoliv se s námi přes týden nepřipravvoval, tak dokázal d zápasů naskočit
a ukázat maximální možnou připravenost na každý zápas. Dal hodně gólů
na to, že má asi úplně nejméně minut.
(úsměv) Hodně na sobě ve volném
čase pracuje, posiluje, cvičí, dělá různé
anaerobní tréninky. Svou připraveností
převyšuje krajský přebor. V minulosti
mu chyběla kvalita na míči, ale tím, že
už také patří mezi starší hráče, tak zkušenosti získal a v každém zápase patřil
k pilířům. Chtěl sice zkusit něco jiného,
podařilo se nám ho ale přesvědčit a měl
bby v Kralicích pokračovat i dál, to je pro
nás také důležité.“
Koho dále by šlo v tomto ohledu zmínit?
„„Honza Petrásek dal snad čtyři góly ve
čtyřech zápasech. Škoda že se rozhodl
spíše pro dráhu rozhodčího, mohl být
tím, kdo by nás spasil. Také Pepa Cibulka zasáhl do statistik a spoléháme
na to, že se už trošičku srovnal a nemá
s krajským přeborem takové nervy, jaké
míval. Právě on byl se sedmi góly naším
druhým nejlepším střelcem.“
A jaká spokojenost panuje
s hrou dozadu?
„Myslím si, že se to trošku ustálilo
a gólů jsme moc nedostávali. Mezi
kluky vznikla větší součinnost a celý
tým se naučil bránit. Na každém postu
jsme pracovali na tom, aby hráči měli
zodpovědnost směrem dozadu, a obdržených branek nebylo až tolik. Defenziva pracovala slušně, od gólmana
počínaje a posledním hráčem konče
bránili všichni poctivě, oproti předešlým měsícům se tato činnost hodně
zlepšila.“

••

KRALICE NA HANÉ Do dvojrole hráče i asistenta se v Kralicích
obsadil Martin Neoral (na snímku). Třicetiletý důrazný středopolař nejprve vypomáhal Ivu
Gottwaldovi, po jeho odvolání se ujal mužstva společně
s Tomášem Vincourkem. Využít
mohl rovněž svých zkušeností u mládeže Sigmy Olomouc
a hlavní úlevu mu přinesla jistota záchrany kolo před koncem
ročníku. Ocenil zlepšení hry
směrem dozadu i rozprostření
branek mezi větší počet hráčů,
avšak skutečného kanonýra zatím vyhlížel marně.
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EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
S ODCHÁZEJÍCÍM
KAPITÁNEM DOČKALEM
NAJDETE NA STRANĚ 26

••

••

••

••

A jak jste si zahrál vy osobně?
„Od zápasu se Šternberkem jsem laboroval se svalem. S mládežníky jsme se tehdy
vraceli ze zápasu někde na Vysočině, jeli
asi tři hodiny po dálnici. Přijel jsem těsně
před rozcvičením, a jak jsem připravoval
kluky, tak jsem se málo protáhl a v deváté
minutě jsem musel ze hřiště. Pak už to pro
mě bylo smutné, musel jsem se dívat jen
z lavičky. Když jsem pak nastoupil v Medlově, ještě jsem nebyl stoprocentně fit
a pomohl aspoň gólem. Na hřišti jsem už
moc nebyl, mám ale dobrý pocit z toho,
že se nám podařil hlavní cíl v podobě
záchrany soutěže. Na hřišti bych byl rád
mnohem víc, ale zdraví neporučíte.“
Stal se z vás tedy spíše nehrající
trenér, jak jste měli rozdělené úlohy
s Tomášem Vincourkem?
„Já jsem byl s klukama v týdnu a tréňa
Vincourek přijel o víkendu na zápas.
Dokázali jsme se domluvit na sestavě,
prodiskutovat vše a během utkání se do
koučování zapojoval ten, kdo něco viděl.
Vzájemně jsme se respektovali a nikdo
se přes někoho nepotřeboval zviditelňovat. Společnými silami jsme to dokázali,
důležité bylo, že jsme oba táhli za jeden
provaz.
Už několik let trénujete mládež,
spatřoval jste rozdíl, když jste se ujal
mužů?
„Určitě. U mládežníků nejde o výsledek
a řešíme spíše individuální herní dovednosti a další věci, u mužů už je to o síle,
taktice, standardních situací a také psychika je trochu jiná než u dětí. Pro mě příjemná zkušenost vyzkoušet si souběžně
práci s mládežníky i muži, hráči se navíc
fotbalovým myšlením ani moc neliší
a v některých momentech překvapil spíše
žáček. (smích) Kolikrát je ale jejich myšlení hodně srovnatelné, tím nechci nikoho
urazit. Kluci u nás v áčku jsou takoví mladí dospělí a potřebují ještě dozrát, zbavit
se chyb.“
Takže by se vám do kádru hodil
nějaký další zkušený hráč?
„No, prospělo by nám to... (úsměv) Oslovovali jsme pár zkušených hráčů, ale krajský přebor je docela vysoká soutěž a takoví hráči nejsou popravdě úplně moc levní.
Takže spíše ještě omladíme odchodem
Dočkala, než že bychom získali zkušeného borce. Výhodou ale je, že díky Honzovi Nečasovi můžeme hráčům předat hodně zkušeností a oni nám to vše pak vrátí.“

V Rapotíně jsme prohrávali 0:3,
podařilo se nám srovnat a ještě
vyhrát na penalty. Tímto soubojem
se to celé zlomilo, tým zjistil,
že má sílu i vítězného ducha.

Jak výrazně se podle vás nyní
projeví výměna gólmana a odchod
Dočkala?
„Na postu gólmana věřím, že nový
klučina bude přínosem, ale náhradu za
Honzu Dočkala nemáme. Budeme pátrat v našich řadách, přijde někdo z dorostu, ale nevím, jestli ho bude schopen
adekvátně nahradit. Budeme hodně
pracovat na tom, abychom tam někoho
dosadili a jeho výkony byly přínosem.“
Letošní sezóna byla vzhledem
k reorganizaci hodně atypická
a Kralice se jednu chvíli pohybovaly hodně nízko. Zažívali jste trochu
i nervy, nebo jste zůstávali v klidu?
„Nervy to byly strašné, hlavně pro realizační tým... I kluci pociťovali, že jde
o hodně a musí pro to něco udělat, v zápasech se více obětovat. Bylo to docela
náročné na psychiku.“
Kdy jste si začali říkat, že to dobře dopadne?
„Hlavní zlom nastal po Lutínu. Předvedenou hrou i výsledkem všichni pochopili, že soutěž udržíme, a pak jsme
už nemuseli bojovat a měli jsme stoprocentní jistotu. Už zápas předtím to
vypadalo nadějně, ale teprve tam bylo
definitivně rozhodnuto.“
A představovala drtivá výhra 7:1
i herně nejpovedenější zápas?
„To určitě ne, měli jsme v něm spíše zajímavé pasáže co do pološancí
a branek. Za mě byl nejzajímavějším
zápasem hned ten první, kdy jsme s panem Vincourkem přebírali tým. Ještě
v sedmdesáté minutě to vypadalo na
propadák a v Rapotíně jsme prohrávali
0:3, pak se to ale nastartovalo, podařilo
se nám srovnat na 3:3 a ještě vyhrát na
penalty. Herně nám to celkem šlo, ale
bohužel jsme nedokázali dát dřív branky. Tímto soubojem se to celé tak nějak
otočilo, zlomilo, tým zjistil, že má sílu
i vítězného ducha, a další zápasy jsme
dokázali otočit, jako třeba s Holicí.
Nebo i s Ústím jsme do osmdesáté minuty dokázali soupeře zaskočit, pak už
nám docházely síly. Markantní to bylo
i ve Velkých Losinách, kde jsme dlouho
drželi krok, ale už jsme po prostřídání
neměli takovou sílu.“
Takže právě Rapotín řadíte úplně nejvýš?
„Jeli jsme tam v hodně oslabené sestavě
a ještě se nám po pár minutách zranil
Honza Novotný. Parádně nám pak pomohl Lojza Lexa, i když následně musel na operaci kolene. Ale musíme všem
hráčům i za tyto činy poděkovat, kluci
hráli na hranici sebeobětování a dokázali se pro Kralice obětovat.“

••

“

Hrající kou Kralic Martin Neoral:
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Vysvětlivky: Za jménem následuje počet zápasů, minut, vstřelených branek, žlutých a červených karet

Trenér: 1. až 18. kolo: Radek TOMŠIC,
19. až 30. kolo: Pavel ZBOŽÍNEK
Asistenti: Miroslav VLÁČIL, Miloslav MACHÁLEK Sekretář: Petr KOUŘIL
Vedoucí mužstva: František HÝBL Předseda oddílu: Květoslav PETRUŽELA

Petr HALOUZKA
Vladimír KRAJÍČEK
Milan MOHELNÍK
Radim ORDELT
Milan RAČANSKÝ
David TRAJER
Michal TRAJER
Radim VANĚK
Petr VODÁK

Roman BERČÁK
Dominik BOKŮVKA
Michal BUREŠ
Jaroslav DRAČKA
Dominik DRMOLA
Ondřej HALOUZKA
Jakub HANZELKA
Patrik HOŘAVA
Tomáš KVAPIL
Tomáš MENŠÍK
Richard PAUL
Vojtěch SLEZÁK
Jakub ŠLAJS

Jaroslav FREHAR
Matěj HATLE
Adam JOSIF
David NĚMČÍK
Martin NEUBAUER
František PLAJNER
Matěj ŠNAJDR
Lukáš ZELINA

Ondřej BĚHALÍK
Tomáš HOLÁSEK
Tomáš HÝBL
Ondřej KOSTELKA
Jan POKORNÝ
hráè

hráè

TJ Sokol Urèice – hráèské statistiky v roèníku 2016/2017

Trenér: 1. až 19. kolo: Ivo GOTTWALD
20. až 30. kolo: Tomáš VINCOUREK a Martin NEORAL
Vedoucí mužstva: Josef CIBULKA ST.
Předseda klubu: Jan NOVOTNÝ

Josef CIBULKA ML.
Petr DOSTÁL
Martin KOVÁČ
Jaroslav LEHKÝ
Jane PETRÁSEK

Michal BLAHOUŠEK
Jakub HORVÁTH
Radomír JEČMÍNEK
Alois LEXA
Karel MAKOWSKI
Jan NEČAS
Martin NEORAL
Martin SURALA
Lukáš TRONEČEK
Pavel VALTR
Matěj VINCOUREK

Jan DOČKAL
Daniel HALENKA
Jan HLAČÍK
Libor MARTINKA
Ondřej NOVOTNÝ
Ondřej PETRŽELA
Michal PROKOP
David ZATLOUKAL

Rostislav ADAMÍK
David KREJČÍ
Petr ŠTEVULA
hráè

hráè

FC Kralice na Hané – hráèské statistiky v roèníku 2016/2017

Pondělí 17. července 2017
v.cz
www.vecernikpv.cz

KRALICE DRŽELY PENALTY, URČICÍM SKONČILO TRÁPENÍ „Kdybychom tak našli ryzího střelce...“

„Nový trenér přinesl nový impulz,
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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 2016-2017,
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.
Poté, co jsme se ohlédli globálně za všemi mužskými, mládežnickými i ženskými soutěžemi, přinesli vám odsouhlasené
konečné tabulky, pustili jsme se do hodnocení vystoupení jak
druholigového „A“-týmu 1.SK Prostějov, tak i mládeže tohoto
nejmocnějšího regionálního klubu.
V dnešním čtvrtém dílu seriálu FOTBAL EXTRA jsme drobnohledu podrobili Krajský přebor mužů a v něm účinkování dvou
regionálních zástupců FC Kralic na Hané i Sokola Určic. Vedle
tabulek a statistik vám přinášíme exkluzivní rozhovory s trenéry
i zástupci hráčské kabiny, nechybí ani tradiční redakční komentář. Vše najdete nejen na této panoramě, ale také na straně 26
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.

letos slavíme jubileum...

JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
aneb
OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝMI SOUTŽEMI V SEZÓN 2016–2017

Fotbal Extra - 4. díl

Dvoustranu připravil: Jiří Možný.
Foto: archív Večerníku
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/echovice si poradily s Vysoany Turnaji v N[micích
RYCHLÝ
VEERNÍK
Kralice ještì
odpoèívají
Kralice na Hané (jim) - Až zítra, tj.
v úterý 18. července, zahájí přípravy na
nový ročník fotbalisté Kralic na Hané.
Jedenáctý tým uplynulého ročníku
krajského přeboru se začne seznamovat s novým koučem Ivo Lošťákem
a jisté také je, že bude muset zacelit mezeru po odcházejících Petru Števulovi
a Janu Dočkalovi, k dispozici má přibližně dva a půl týdne. První prověrkou
bude páteční souboj s Čechovicemi.

Urèice o víkendu
nehrály
Určice (jim) - S Vrchoslavicemi se
měli uplynulou sobotu odpoledne
na olšanské půdě utkat hráči Určic,
avšak duel nováčka I.A třídy s již
tradičním účastníkem I.B třídy se
nakonec neuskutečnil, tým z jihu
okresu by totiž zřejmě nesložil mužstvo. Svěřenci Pavla Zbožínka se tak
další zápasové prověrky dočkají až
v závěru tohoto týdne, když se nejprve v pátek střetnou s Troubkami
a v neděli pak zavítají do Němčic.

Dzbel hostí
hodový turnaj
Dzbel (jim) – Domácí SK Jesenec-Dzbel, duo z I.A třídy Konice s Plumlovem a dále ještě nováček krajské
kopané Haná Prostějov se v sobotu
představí na dalším ročníku tradičního
letního fotbalového turnaje, který pořádají jesenečtí fotbalisté u příležitosti
tamějších hodů. Začne se již v pátek večer taneční zábavou, semifinále přijdou
na řadu krátce po poledni a poté se ještě
bude hrát o umístění. Večer zakončí tamější dívčí skupina Rebelky a součástí
sportovního odpoledne s bohatým
občerstvením bude i turnaj přípravek
na horním travnatém hřišti.

VYSOČANY K úvodnímu přípravnému utkání před startem
nového ročníku I.A třídy zajížděli
fotbalisté Čechovic do Vysočan.
Soupeřem jim byl domácí nováček
jihomoravské I.B třídy, do které se
probojoval na jaře z blanenského
okresního přeboru, a hosté potvrdili svou kvalitu. Zásluhou čtyř
střelců a celkem pěti přesných střel
si připsali vysoké vítězství 5:1.
„Nechal jsem doma šest sedm hráčů
z bývalého základu a zkoušeli jsme
nové hráče. Byl jsem mile překvapen
výkonem, kluci se viděli poprvé, ale
zaslouženě vyhráli. Domácí se sice
snažili hrát po zemi, my ale také hrajeme kombinační fotbal, v něm jsou
kluci silní a byli jsme lepší,“ popisoval vývoj střetnutí čechovický trenér
Evžen Kučera.
Při trénincích má díky vycházejícím dorostencům i hráčům odjinud přibližně dvacet jedinců, z nich
hodlá sestavit kádr, který se popere

o špici I.A třídy. „Nové tváře se jevily
vcelku dobře, zatím jsme ale narazili na slabšího soupeře. Uvidíme,
jak nás nyní prověří Kralice a Start
Brno. Ještě sháníme jednoho velice
kvalitního útočníka, bude to ale dost
těžké. Snad se nám uzdraví Luďa
Jahl,“ přeje si Kučera před zápasy,
které začínají v pátek od 18:00 hodin na hřišti v Kralicích a v neděli
23. července od 17:00 hodin
v Držovicích.
(jim)

Vysoèany
TJ Sokol Èechovice
1:5
Branky Čechovic: Nejedlý 2,
Skoumal, Kolečkář, Bernard. Sestava Čechovic: Zápeca – Veselý,
Walter, Koláček, Hanák – Ján,
Halouzka, Kolečkář, Novák –
Nejedlý,
Bernard.
Střídali:
Chmelík, Haluza, Skoumal, Kupka,
Muzikant. Trenér: Evžen Kučera.

NĚMČICE NAD HANOU Semifinálová výhra 4:1 nad Kostelcem a finálový triumf 2:0 nad
domácími Němčicemi znamenal,
že se vítězem čtyřčlenného klání
na jihu okresu stal Sokol Konice.
Tým Petra Ullmanna tak potvrdil pozici papírově nejsilnějšího
mužstva a jeho hráči si mohli na
startu letní přípravy pozvednout
sebevědomí.
„Byl jsem mile překvapen hrou, výkonem i přístupem. V týdnu jsme
měli úvodní dvě tréninkové jednotky, které byly velice náročné, navíc
jsem vzal i dorostence. A právě trio
Michal Ošťádal, Vojta Cetkovský,
Jarda Vévoda podalo velice kvalitní
výkony a zaslouží si pochvalu. Jsou
do budoucna velkým příslibem pro
‚áčko',“ vyzdvihoval kouč celkových
vítězů.

V obou soubojích měl podle Ullmanna konický mančaft navrch a zaslouženě zvítězil. „Nechci nadsazovat, ale
herně jsme dominovali, byli jsme víc
na míči a nedali jsme ještě spoustu
šancí. Je pravda, že Kostelec neměl
Preislera a Vítek hrál stopera, dokázali
jsme ale převést věci z tréninků do zápasu, ať jde o komunikaci nebo kombinace, to je pro mě velké pozitivum,“
nešetřil kladným hodnocením.
Na prvenství se podíleli brankáři
Laštůvka s Vévodou, obránci Rus,
Filip a Michal Drešrovi, Ošťádal,
Laďa Bílý, záložníci Tichý, Kořenovský, Cetkovský, Kořenek a útočníci
Žondra, Fana Bílý, Jurník. „Vyzkoušeli jsme si různé herní varianty
a posty, turnaj pro nás představoval
dobrý herní test. Těší mě dvě výhry
a také dobrá parta,“ poznamenal
Ullmann.
(jim)

Jesenec zlanaøil
Polese
Jesenec (jim) – Vítanou posilou
fotbalistů Jesence pro blížící se boje
v I.B třídě Olomouckého KFS se
stal Zbyněk Poles. Jediného regionálního zástupce v „B“ skupině
tak doplňuje dosavadní opora neúspěšně se zachraňujícího Hvozdu,
dvaadvacetiletý ofenzivně laděný
hráč stihl v uplynulém ročníku dvaadvacet soubojů a v nich pět branek
i osm žlutých karet. „Jsem hrozně
rád, lákal jsem ho hodně dlouho.
Zapadl perfektně a takového hráče
jsme po odchodu Peťu do Konice
potřebovali. Dále se mi po zranění
vracejí Martin Klicpera s Radkem
Novotným, naopak odešli pouze
Michal Drešr a Honza Zajíček, který si dal pauzu od fotbalu,“ shrnul
novinky trenér Jesence Petr Tichý
starší.

„Klenky“ na úvod pípravy tetí v Polkovicích
KLENOVICE NA HANÉ Již
počátkem srpna vyběhnou ke svému prvnímu soutěžnímu zápasu
nové sezóny ve skupině A I.B třídy
Olomouckého KFS také svěřenci
Vladimíra Horáka. Hned na úvod
přípravy se Klenovice na Hané
představily na turnaji v Polkovicích, kde odehrály dva zápasy.

Josef POPELKA
„V úvodním utkání se hráči horko
těžko sžívali s nerovným povrchem,
někteří měli v nohách několik zápasů
turnaje v Otaslavicích. V pátek jsme
i něco poběhali na úvodním tréninku,
klukům asi ztěžkly nohy. Proti papírově
slabšímu soupeři si mysleli, že to přijde
samo,“ konstatoval Vladimír Horák,
klenovický kouč. Kdyby se ovšem
hrálo na šance, tak by Klenovice zcela
zaslouženě vyhrály. Branku však stačily
vstřelit pouze jednu zásluhou kapitána

Rozehnala, zatímco soupeř se prosadil
dvakrát, a tak zbyl na klenovické hráče
zápas o třetí místo.
V něm si již proti domácím Polkovicím otevřely střelnici. Hned třikrát
se prosadila nová posila Radek
Štěpánek, po jedné brance se
k němu přidali teprve čtrnáctiletý
Milan Holub, Kryštof Pospíšil,
Lukáš Frys, Tomáš Rozehnal a Josef
Popelka. Sok stačil výsledek jen korigovat proměněnou penaltou.
Klenovice si tak uhrály pomyslné
třetí místo. „Projevila se únava
z dopoledního turnaje a z náročného
pátečního tréninku. Hlavní bylo
stmelení kolektivu v klenovské putice,“ hýřil dobrou náladou Tomáš
Rozehnal, klenovický špílmachr
a kapitán.
Hned zítra, tj. v úterý 18. července,
se v dalším přípravném zápase
představí Klenovice proti Určicím.

HALOUZKA:„VÍC TRENÉRŮ
NEŽ ZA CELOU KARIÉRU“
➢

kralovala Konice

RYCHLÝ
VEERNÍK

ze strany 24

URČICE Už od startu ročníku 2016/2017 bylo zřejmé,
že se Halouzka a spol. budou muset smířit s boji o záchranu, prakticky celé období se neslo ve snaze dohnat
ztrátu nabranou hned v úvodních kolech.
„Moc se nám nedařilo a neměli jsme příliš štěstí. První zápasy
byly vyrovnané, hráli s námi ještě Vaněk a Trajer, jaro už bez
nich bylo těžké. Herně to na podzim bylo docela dobré, horší
byl úvod jara. Pak přišel Pavel Zbožínek a úroveň se trochu
zvedla. Nechci tím říct, že by Radek Tomšic byl špatný trenér, ale vládla už taková ponorka, když jsme prohráli několik
zápasů v řadě,“ vypíchl příchod nového lodivoda, který celé
družstvo nakopl.
Příchod exligového hráče zapůsobil jako polití živou vodou
a otloukánek soutěže, který musel vstřebat debakl 1:9 od
holického „béčka“ si naopak smlsl na lídrovi soutěže a postupujícím do divize. „I na trénincích bylo vidět, že si nevěříme.
Ale Pavel Zbožínek přinesl nový impulz, vše nás začalo bavit,
hned první zápas jsme bodovali, pak jsme vyhráli a dokázali jsme zdolat i Ústí na jejich trávě, které přitom do té doby
vůbec neprohrálo. Po jeho příchodu jsme vyhráli tři zápasy,“
liboval si změnu. „Na podzim u nás byl ještě pan Machálek,
ten nám také něco dal a za něj mě to bavilo. Tolik trenérů jako
za jednu sezónu jsem snad nevystřídal za celý život,“ vypíchl
s úsměvem.
A odchovanec oddílu také prozradil, v čem tkvělo kouzlo nového trenéra, že nastala alespoň krátkodobá proměna, než se
opět promítly těžkosti při skládání sestavy. „Byl hlavně pozitivní. Přišel za námi a řekl nám, že se nemáme ohlížet za výsledky, máme hrát ze srdíčka. Sršel z něj optimismus, stmelili
jsme se ještě víc než předtím, jaro pak bylo fajn. I proto zůstávám já, protože zůstal on,“ svěřil se Petr Halouzka.

Hrát se bude v Němčicích nad Hanou od 18 hodin. „Před blížícím se
pohárovým zápasem s Kralicemi,
který sehrajeme za čtrnáct dní, jsem
záměrně zvolil mužstvo, jež hraje

ty nám hodně pomohly,“
oddechl si odcházející
kralický kapitán Jan Dočkal
KRALICE NA HANÉ V jarní části
uplynulého soutěžního ročníku nechyběl na hřišti ani minutu a za celý
ročník střídal pouze jedinkrát, když
při podzimní výhře 3:1 v Holici nad
tamní rezervou šel po hodině ze hřiště, patřil k hlavním pilířům defenzivy. Uplynulý ročník v něm přesto
nezanechal nejlepší dojmy, i proto se
Jan Dočkal (na snímku) po několika
letech strávených v kralickém dresu
odhodlal ke změně a zamířil do Chropyně. V rozhovoru pro Večerník se
bez obalu rozhovořil o uplynulých
měsících a těšil se jedině z úspěšné
záchrany.
Odehrál jste za Kralice nejvíc minut, cítil jste se být nepostradatelným
členem sestavy?
„Ano, dá se to tak říct. Byl jsem kapitánem, nastoupil jsem do všech zápasů
a posbíral téměř všechny minuty. Myslím si, že to na mně stálo.“ (pousměje se)
Mužstvo ale opouštíte. Jak mu to
tedy nyní půjde bez vás?
„Pevně věřím, že se Kralicím bude dařit,
tamější management přivede nějaké hráče a mezeru zacelí.“
Nelákalo vás v Kralicích zůstat,
když jste byl tak důležitým článkem?
„Celé jaro jsme s pár klukama táhli celý
mančaft, na zápasy nás jezdilo jedenáct
a šlo to od desíti k pěti... K tomu ještě po
třetím jarním kole byl pro mě nesmyslně odvolán trenér. Neviděl jsem tam
už, že by vše mohlo směřovat dobrým
směrem.“
Sezóna byla skutečně turbulentní, výsledky jste měli kolísavé. Vnímal
jste to podobně?
„Celá sezóna byla jen o záchraně, o ničem jiném. Od prvního kola mi bylo
jasné, když jsem viděl kádr, který byl
oproti předešlé sezóně opět oslaben, že
to nebude dobré a budeme se prát o záchranu. Obzvlášť když měly padat tři
nebo čtyři mančafty. V každém zápase
jsme odvedli maximum, na co mančaft
měl, a zaplaťpánbůh za penalty, ty nám
hodně pomohly. Bylo to štěstí.“
Takto jste získali nejvíc bodů ze
všech, prý jste měli i speciální tréninky.
„Ano, to můžu potvrdit. (úsměv) Kopali jsme je pořád, na každém tréninku
a hodně nám to pomohlo. Toto vymyslel
pan Gottwald skvěle a opravdu se to ujalo. Dá se říct, že nám to zachránilo soutěž,

••
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sezóny, že zůstaneme, a třeba se nám podaří kraj vykopat
zpátky. Nebo aspoň budeme bojovat někde nahoře. Máme
před sebou samá derby, Čechovice, Mostkovice, Kostelec,
bude to něco jiného,“ těší se útočník Určic na brzy počínající
ročník.
Coby hráč, který strávil téměř celou svou dosavadní kariéru právě v tomto klubu a pamatuje divizní časy, těžce
nese propad za poslední roky. I proto se rozhodl zůstat
a nevyslyšel nabídky na setrvání v krajském přeboru. „Je
smutné, že se v Určicích po zhruba patnácti letech bude
hrát jen I.A třída. Nepodařilo se soutěž udržet, ale myslím si, že už ani vedení po tom příliš netoužilo, bylo by to
jen další trápení. Pro nás bude I.A třída lepší, osobně se
na ni těším a myslím si, že i kluky bude bavit,“ domnívá se.
Ss touto soutěží už má určité zkušenosti, půl roku totiž strávil
v Čechovicích. A právě s tímto soupeřem budou Určice celý
ročník v úvodu srpna zahajovat. „Těším se velice, bude to pro
Radìji vrch I.A,
mě specifický zápas. Půjde o derby se vším všudy a největší
než spodek kraje
zápas podzimu. Teď budeme mít samá derby, snad sedm
Kádr tak dozná spíše drobných než dramatických změn, osm okresních týmů tam je. I z tohoto pohledu jsme se do
určický tým totiž drží při sobě a téměř bez výjimky naskočí I.A třídy těšili. Než abychom hráli někde dole kraj, prohrávali
i do I.A třídy. „Domluvili jsme se s klukama již před koncem a dostávali pětky, šestky,“ nezastírá Petr Halouzka.

pohromadě, což je typické pro letní
přípravu a čas dovolených, ale věřím,
že na ostrý start už budeme kompletní i s novými hráči. Ti nám pomůžou
lépe zvládnout průběh sezóny,“ dodal.

„Zaplaťpánbůh za penalty,

••

Foto: archív Veerníku

stejnou soutěž jako náš soupeř hrál
ještě minulou sezónu, abychom si
prověřili, jaké vlastně máme šance,“
zdůvodnil výběr soupeře trenér
Horák. „Mužstvo ještě stále není

••

••

nedokážu si představit, jaké by to bylo
bez penalt...“
Jak moc bylo demotivační jít do
sezóny, když jste od ní nemohl čekat
žádné velké výsledky?

••

“

Na zápasy nás jezdilo jedenáct
a šlo to od desíti k pěti. K tomu
ještě po třetím jarním kole byl
pro mě nesmyslně odvolán trenér...

„No právě… Bohužel se to vykrystalizovalo, až jsme nastoupili do mistráků.
V Kralicích jsem toho odehrál už hodně let a bylo to demotivující, už v zimě
jsem se rozmýšlel, že bych odešel pryč,
řekl jsem ale, že ještě jaro vydržím a uvidí se, co dál. Ale hned jak pan Gottwald
skončil, tak jsem už měl jasno.“
Vás osobně výměna trenérů
hodně překvapila?
„Já jsem opravdu neměl slov, když jsem
přišel do šatny a viděl, že trenér není!
Absolutně jsem to nepochopil. Po třetím jarním kole, když jsme hráli se dvěma týmy do čtvrtého místa, kteří byli na
jiné úrovni. Nechápu to doteď...“
Projevila se nějak změna na lavičce?
„Komunikace byla horší. Pana Neorala
bych z toho vynechal, ale u pana trenéra
Vincourka jsme my hráči nepochopili,
co chce hrát, nebyla tam žádná koncepce hry. Třeba jednou jsme o poločase
vedli 3:0 a trenér přišel do šatny, že je
všechno špatně! Byla tam spousta až
zbytečně negativních věcí.“
Samotné mužstvo ale ukázalo
svou sílu, třeba když s Rapotínem
jste dokázali otočit stav 0:3.
„Prakticky celou sezónu jsme hráli bez
útočníka, našemu jedinému se totiž nedařilo. Mančaft dobře bránil, ale v útoku
to bylo o náhodě. Měli jsme sice kvalitu,
ještě v sedmdesáté minutě jsme prohrávali takovým rozdílem a sám jsem
nečekal, že to ještě otočíme. Naštěstí se
to podařilo.“
Zažili jste velké nervy až do konce, nebo už byl závěr pohodový?
„Byly to pořád nervy. Nevěděli jsme,
jak to bude, ještě do předposledního
kola jsme šli s tím, že musíme vyhrát.

••

••
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Opravdu až v posledním dějství jsme
věděli, že jsme zachráněni, ale to bylo
jediné. Navíc nás bylo málo, úplně nakonec hrál gólman v útoku. O týden
dříve s Lutínem nám ale utkání vyšlo
a sehráli jsme nejlepší zápas za celou
sezónu, ale už se to v jedenácti lidech
těžko dohrávalo, modlil jsem se, ať to
dobře dopadne.“
Jak po tom všem budete na Kralice vzpomínat?
„Nechci, aby to vyznělo špatně, na
Kralice budu vzpomínat jen v dobrém, rozloučili jsme se a podali ruce.
Vzpomínám na začátky a hlavně na
minulé vedení, byla tu řada kvalitních
fotbalistů a krása s nimi hrát. Jsem rád,
že jsem tam mohl tolik let působit.“
Platí, že nyní jdete do Chropyně?
„Ano, dohodl jsem se tam a už nám
začala příprava. Většinou je to o trenérovi a tamního znám, on moc dobře
zná i mě. Bude to chtít stavět na mně
a možná ještě víc než v Kralicích. To mi
vyhovuje. Vím, kam jdu.“
Není trochu škoda, že se s Kralicemi nebudete i dál potkávat?
„Dívám se na to tak, že jsem potřeboval
změnu. A v tomto je Chropyně úžasná,
hrají v jiném kraji, takže mě čekají úplně
neznámí soupeři a pro mě to bude velká výzva. Neustále na sobě pracuji, chci
pracovat a pro tým být stále nepostradatelný. Potřeboval jsem změnu, o tom
žádná, proto jsem odešel.“
Jaké jsou první dojmy v novém
působišti?
„Zatím to šlape, jak má, příprava klape
dobře a už máme před sebou soustředění, běhání a bazény. Chropyně má
perfektní zázemí. Jeví se to velmi dobře
a budu doufat, že vše bude klapat.“

••

••
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letos slavíme jubileum...
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Fotbalisté 1.SK Prostjov sehráli v píprav na MSFL dva zápasy

Fotbalisté 1. SK Prostějov zahájili přípravu na novou sezónu
EXKLUZIVNÍ zpravodajství a foto pro Večerník: Tomáš KALÁB

Stranu pipravil: Tomáš Kaláb. Foto: Tomáš Kaláb a Josef Popelka

CHYTNE SE NA POSTU PLAYMAKERA
PROSTĚJOV Další dvě důležitá přípravná utkání má za sebou
1.SK Prostějov, připravující se na start Moravskoslezské fotbalové
ligy. Důležitá především pro hráče, kteří měli poslední příležitost
přesvědčit trenéra i klubové vedení, že mají na místo v kádru,
který bude chtít hrát na špici této soutěže.
Nakolik se to každému testovanému
hráči podařilo, se rozhoduje právě
v těchto dnech. „Dosavadní utkání
nám poskytla dostatečný obrázek
o kádru a máme už jasno v tom, kdo
bude na podzim nastupovat v MSFL.
Důležité je, aby nepřišlo nějaké
dlouhodobější zranění,“ prohlásil
bezprostředně po utkání ve FrýdkuMístku trenér Oldřich Machala.
Výjimkou snad může být nová tvář,
která se na Hané objevila až v samém
závěru uplynulého týdne. „Milan
Palatický je kmenovým hráčem
Jablonce. Jde o podhrotového nebo
středového ofenzivního hráče, tedy
o post, na který hledáme posilu,“ prozradil Večerníku Machala. Dotyčný hráč

nastoupil na druhý poločas, ale příliš
výrazný nebyl. Snad kvůli nedávnému
zranění, po němž se zotavuje.
Zranění zatím zabránilo v účasti
v přípravných zápasech stálici
v prostějovském dresu Martinu
Hirschovi, který by měl už tento
týden začít trénovat. Na jeho postu se
zatím prostřídali Lubomír Machynek
a Milan Machálek, z nichž prvně
jmenovaný prokázal důraz v obranné činnosti i alternaci v ofenzivě na
pravém křídle.
Pokud bychom vybírali „Hráče
Večerníku“ jako v mistrovských zápasech, pak nejvážnějším adeptem
v uplynulém týdnu byl záložník
Jan Šteigl. Jeho práce v ofenzivě byla

nepřehlédnutelná, centry zásoboval
především Kroupu před brankou,
ani v jednom utkání však nabídnutou brankovou příležitost kapitán eskáčka nevyužil. Pokud bude
zdravotně v pořádku, bude Šteigl pro
tým nepochybným přínosem.
Na levém kraji obrany si dobře vedl
Sečkář, který rovněž dokáže v pravou
chvíli posílit ofenzivu a odcentrovat
do vápna. Právě díky jeho vydařenému
centru vstřelil Kroupa ve Frýdku-Místku branku, která mu určitě osobně
hodně pomohla. Právě od dvojice
Kroupa - Hapal bude trenér očekávat
nejvíce branek, další posilou v tomto
směru bude nepochybně Píchal, který
se chce už střelecky chytit i v mužské
kategorii.
Oldřich Machala je v oblasti psychiky
týmu a jeho střelecké efektivity nezdolný optimista. Zásadní nedostatek
a příčina zatímních porážek
v přípravných zápasech se podle něj do

PALATICKÝ?
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klikni na

BYLI JSME
U TOHO
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Parádní zákrok p$edvádí Neoral po p$ímém kopu Nikolase Šumského.

začátku soutěže odstraní. Do jaké míry
se mu to bude dařit, napoví už tuto
sobotu zápas prvního kola domácího
poháru v Mohelnici. Tam už bude nez-

bytné góly střílet a nasázet jich soupeři
víc, než vstřelí on, nechce-li se eskáčko
dočkat po dlouhých letech blamáže
yřazení.
v podobě nečekaného vyřazení.

Výkop utkání 1. kola MOL Cupu
Mohelnice - Prostějov je stanoven
v sobotu 22. července na 17:00
hodin. A Večerník bude u toho!

Píchal se na podzim „Musíme makat, výsledky
vrací do Prostějova se dostaví,“ v.í záložník Jan Šteigl
PROSTĚJOV Cennou třítýdenní
zkušenost má za sebou stále
ještě šestnáctiletý útočník David
Píchal. Na začátek letní přípravy
nastoupil tento prostějovský
odchovanec do prvoligového
Zlína, který se připravuje nejen
na další sezónu, ale také na účast
v Evropské lize. O to byla dosavadní štace pro Davida důležitější.
Píchal se přijel na své staronové
spoluhráče podívat přímo do Frýdku-Místku. „Za Zlín jsem nastoupil
ve dvou přípravných utkáních
proti slovenským Michalovcům
a polským Katowicím, odehrál
jsem dohromady necelý poločas.
Moc jsem se snažil vstřelit branku,
bohužel se mi to nepovedlo,“
shrnul exkluzivně pro Večerník své
působení ve Zlíně.
S týmem absolvoval dvě soustředění
- jedno v Luhačovicích a druhé
v polské Poznani. „Právě účast na

trénincích byla pro mě nejcennější.
Bylo to hodně náročné, ale na
vlastní kůži jsem poznal náročnost
přípravy v nejvyšší soutěži,“ vyzdvihl to podstatné mladý útočník.
A jak si jeho talentu všimli ve
Zlíně? „S trenérem Páníkem jsem
se při odchodu nebavil, pouze
s panem Grygerou (sportovním
manažerem - pozn. red.). V klubu
mám dveře otevřené pro zimní
přípravu, záleží samozřejmě na
tom, jak se mi bude dařit v podzimní části,“ je si vědom prostějovský
talent, který si ve Zlíně také všímal
profesionálního přístupu hráčů.
Přestože se Píchal ve Zlíně zatím
nezabydlel, je jeho návrat z hlediska klubu jistě dobrá zpráva. Ve
třetí lize bude třeba od samého
počátku střílet branky a David bude
mít nesporně dostatečnou motivaci, aby svým dílem přispěl do
společného mlýna.
(tok)

LIPOVÁ Středeční zápas byl
pro
rychlého
ofenzivního
prostějovského
odchovance
přece jen specifický. Po nadějném
začátku přípravy loni v létě začal
mít v průběhu podzimní části
zdravotní problémy a do druhé
ligy příliš nezasáhl. Na jaře tak
opět hostoval právě v dresu
olomouckého 1.HFK, s níž se
v dalším přípravném utkání potkal, tentokrát v prostějovském
dresu. Poté byl podroben výslechu Večerníku.
ƔƔ S týmem 1.HFK jste
v přípravě nastoupil poprvé,
čím to?
„Měl jsem problémy s kolenem,
které jsem ještě léčil, takže jsem turnaj v Počátkách raději vynechal. Už
jsem ale v pořádku a chtěl jsem co
nejdřív nastoupit.“

ƔƔ Zápas se soupeřem, v jehož
dresu jste v uplynulých dvou
sezónách strávil hodně času. Byl
pro vás více prestižní?
„Právě proto, chtěl jsem se trenérovi
předvést, ale obávám se, že se mi to
moc nepovedlo... Balón nám pořád
odskakoval jinam, než jsme chtěli,
tempo hry určoval soupeř místo
nás. Všude jsme byli později, Holice
měla ve svém snažení i kousek štěstí,
že se jim balóny šikovně odrážely
na kopačky. V druhém poločase nás
už míč více poslouchal, ale chyběl
vstřelený gól.“
ƔƔNakonec se to ale přece podařilo,
i když šancí bylo předtím víc...
„Ano, ale přišel pozdě. Škoda že se
Karlovi nepodařilo zakončit ten centr
v prvním poločase, průběh zápasu by
to určitě pozitivně ovlivnilo. Nic to
nemění na faktu, že jsme propadali
uprostřed hřiště a chyběla nám mezi-

ráčů unavuje
hra. Napadání protihráčů
ývá do vlastní
a o to méně sil pak zbývá
kombinace.“
ƔƔ V čem vidíte největší
ejvětší problém nevydařeného představení?
održet míč, ze
„Optimální by bylo podržet
et průnikovou
středu hřiště vyzkoušet
přihrávku nebo rozdat míče na lajny
kou příležitost
a odtud připravit střeleckou
v šestnáctce. Byli jsme možná až příliš
ích je potřeba
zbrklí, v některých fázích
pravit. To nám
uklidnit hru a útok připravit.
edvedl.“
koneckonců soupeř předvedl.
ƔƔ Nyní vás čekáá pohárový
souboj...
to zápasu vzít
„Je potřeba si z tohoto
poučení. Tady v Lipové je menší hřiště,
om, jak se hráč
suchá tráva, záleží i na tom,
ovídat. V Movyspí, co si budeme povídat.
ozřejmě chtít
helnici budeme samozřejmě
vyhrát, takže musíme zápas odehrát
udeme makat,
na sto procent. Když budeme
výsledky se dostaví.“

Neekaná facka od holického rivala Vítězství nepřišlo ani ve Frýdku-Místku
LIPOVÁ V obci uprostřed
lesů a mimo sálavý žár města
se uplynulou středu odehrálo
třetí
přípravné
utkání
prostějovských fotbalistů před
startem třetí nejvyšší soutěže.
Soupeřem byl jiný účastník
MSFL, tým olomoucký 1.HFK.
Ten vedl jako nový trenér
Roman Sedláček, v jarní části
kouč Olšan u Prostějova. První
poločas ovšem nepříjemně
připomínal neslavný herní
projev uplynulé jarní sezóny. Po
přestávce sice přišlo zlepšení,
po mnoha nevyužitých šancích
však gól eskáčka do holické sítě
přišel pozdě.
Trenér Oldřich Machala měl
k dispozici pravého halfa Šteigla
a útočníka Kroupu, ve středu zálohy
dostal šanci se předvést Martin
Schlehr z divizních Kozlovic.
První vynucená změna přišla už

po dvaceti minutách hry, kdy
levého beka Zimčíka kvůli zranění
nahradil Sečkář. Blízko otevření
skóre byl překvapivě stoper Sus,
který ale nedokázal dopravit do
brány míč, vypadnuvší gólmanovi
po předchozí Petrovićově střele.
„Loženku“ měl deset minut před
pauzou Kroupa, kterému zprava
parádně odcentroval Šteigl, jenže
zkušený střelec usměrnil na
malém vápně míč nad břevno.
A tak se stav měnil na druhé straně.
Machynek s Neoralem zastavil
průnik soupeře podle sudího
Peřiny, který má praxi na lajně,
nedovoleně a nařízenou penaltu
Řehák proměnil - 0:1.
Po krátké přestávce se na hřiště
dostali opět na pravé straně obrany
Milan Machálek a v záloze Fládr
s Langerem. Solidní kombinaci
rozehrál Schlehr, Kroupa zpracoval
hlavou míč pro Hapala, jenže jeho

POHLEDEM TRENÉRA
Oldøich MACHALA – trenér 1.SK Prostìjov:
„S herním projevem tentokrát spokojeni být nemůžeme, zejména
v prvním poločase. Čekal jsem hodně bojovný zápas, a také to tak bylo.
Udělali jsme v závěru poločasu chybu, penalta byla úplně zbytečná.
Na druhou stranu jsme si vypracovali dvě dobré šance a ty musíme
proměňovat. Bohužel jsme branky nedali a soupeř nás v druhém poločase
potrestal. Byl bojovnější, v pokutovém území byl daleko důraznější
a vyhrál zaslouženě. Přesně takto to vypadalo v druhé lize, pokud nedáme
gól, je problém. Musíme dál pracovat. Změn v kádru je přece jen hodně
a vše si musí sednout.“

3. PØÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

FRÝDEK-MÍSTEK Ani ve čtvrtém čil Biolek centrem pod sebe na Varadiho,
přípravném utkání se svěřencům tre- který se nemýlil - 1:0. Pár minut na to

4. PØÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

Šumský bezpečně proměnil - 2:0. Devět
minut před přestávkou ale ještě svitla naděje v podobě kontaktní branky. Vlevo
potáhl míč Sečkář, nádherně nacentroval
na hlavu Kroupy a ten se konečně střelecky prosadil - 2:1. Chvíli poté předvedl
parádičku Neoral, když vytáhl na roh
dobře umístěný přímý kop Šumského.
Jenže to stále nebylo všechno. Těsně před
koncem poločasu hlavičkoval Varadi a tečovaný míč v sedě na brankové čáře akrobaticky vyrážel Neoral, jenže hlavní sudí,
který absolutně nemohl vidět, zda míč
opravdu celým objemem překročil brankovou čáru, odpískal branku na 3:1. Své
mu k tomu přiběhl říci i kapitán Kroupa,
leč marně...
Během první dvacetiminutovky druhé
půle se v prostějovském dresu prostřídalo osm hráčů, obraz hry to ale významněji neovlivnilo. Šumský svou střeleckou
příležitost nevyužil, po rohu na druhé

Branky: 30., 43. Varadi, 33. Šumský, 82. Grussmann – 36. Kroupa
Rozhod+í: Galásek – Závodný, Duda.
Sestavy tým,
MFK Frýdek-Místek: Mihálek – Švrek, Literák, Odráek, Vorobei, Biolek, Šumský, Varadi,
Grussmann, Kovaík, Piezorz. Trenér: Peter
Venglarík
1.SK Prostjov: Neoral (69. Šarman) – Machynek (57. M. Machálek), Schuster, Rus,
Seká (67. Zimík) – Šteigl, Panochá (63.
Petržela), Schlehr (59. Fládr), Langer (46.
Palatický), Hapal (65. Zapletal) - Kroupa (57.
Petrovi). Trenér: Oldich Machala

Prost[jov - HFK Olomouc néra Oldřicha Machaly nepodařilo po rohovém kopu došlo k závaru v šest- Frýdek-Místek - Prost[jov
1:3 (0:1) bodovat. Přestože byli první půlho- náctce a sudí odpískal penaltu, kterou
4:1 (3:1)
Branky: 86. Hapal - 38. ehák, 72. Buek, 89.
Chlopek.
Sestavy tým,
1.SK Prostjov: Neoral - Kroupa, Zimík,
Schlehr, Panochá, Hapal, Šteigl, Petrovi,
Machynek, Schuster, Sus. Náhradníci: Šarman
- Škrabal, Moštk, Danis, Seká, Machálek,
Zapletal, Fládr, Rus, Langer, Petržela.
Trenér: Oldich Machala.
1.HFK Olomouc: Mucha (46. Snášel) - Seibert, ehák, Plesník (46. Drmola) Pikryl (46.
Havlas) - Boil (46. Nmec), Buek, Banásik
(46. Spurný), Weinlich, Chlopek - Krejí (46.
Blažkovský).
Trenér: Roman Sedláek.

střelu zblokovala holická obrana.
Na druhé straně vzápětí míč
směřoval těsně vedle Neoralovy
tyče. Pak zůstal na dva soupeřovy
hráče vzadu osamocený Machálek
a Buček brejk samostatně zakončil
- 0:2. Další průnik Olomouckých
skončil v boční síti. Snaha eskáčka
o korekci výsledku gradovala
v poslední pětiminutovce. Po
Fládrově nepřímém kopu mířil
Schuster těsně vedle, Hapal
však vzápětí zprava poslal míč
do protipohybu gólmana na
vzdálenější tyč a snížil na 1:2.
Konečné slovo ale měli hráči
1.HFK v 89. minutě, kdy se po
centru Seiberta krásně hlavou
prosadil na přední tyči Chlopek
1:3.

dinu jednoznačně lepší, nevyužili
opět šance. Domácí naopak prokázali
kvalitu v předfinální a finální fázi. Jedinou branku eskáčka vstřelil hlavou
Kroupa.
Základní sestava eskáčka se oproti té
středeční zásadním způsobem nelišila.
Místo Suse dostal příležitost Rus, vpravo
nastoupil od počátku Sečkář, ve středu
pole zahustil prostor Langer a jediným
hrotovým hráčem byl Kroupa.
Je až lehce s podivem, jak se Prostějovu
dařilo od počátku plnit trenérovy taktické pokyny. Agresivní napadání rozehrávky a po ztrátě míče blok na „krátkém
hřišti“ nedovolovaly domácím efektivní
rozehrávku. Ještě neuplynula ani úvodní
desetiminutovka, když byl Hapal u míče
dřív než brankář Mihálek, technická
střela ovšem skončila na horní síti branky. O deset minut později po Šteiglově
vybídnutí prověřil Mihálka Langer. Největší šance přišly v době, kdy se první
poločas přelomil do své druhé poloviny.
Sečkář hledal před brankou Kroupu,
odražený míč se ale dostal k Schlehrovi,
jehož pohotový pokus se ale mezi tři tyče
nevešel. Vzápětí Šteigl poslal přízemní
centr do šestnáctky, Kroupa ale z voleje
trefil pouze uprostřed brány stojícího
Mihálka. Jak to tak v případě Prostějova
neomylně bývá, udeřilo na druhé straně.
Nenápadný útok po pravé straně zakon-

straně hlavičkoval pohotově Rus, brankář Buček si ale míč našel. Další křížnou
střelu Šumského vyrazil na roh Šarman.
Po dalším rohu hostí vyrazil míč Buček
a Zapletalova dorážka skončila pouze na
boční síti. Vzápětí přišel další kuriózní gól,
když se sražený centr dostal přímo k volnému Grussmannovi, před nímž zívala
prázdná branka - 4:1. Rozdíl třídy byl pro
Hanáky opravdu krutý.

POHLEDEM TRENÉRA
Oldøich MACHALA – trenér 1.SK Prostìjov:
„Zápas se hodnotí opravdu velmi těžce. Prohráli jsme 1:4, což je hodně
nepříznivý výsledek. Náš výkon byl ale velmi dobrý, dá se na něm stavět.
Během první půlhodiny jsme měli dobře dvě gólové šance, po nichž jsme
měli vést. Bohužel rozdíl mezi oběma týmy spočíval v tom, že domácí se
dostali k zakončení a vstřelili branku. My v obdobné situaci gól nedáme.
Jsem ale přesvědčen o tom, že to z hlav hráčů dostaneme a v soutěži to
bude dobré.“
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„NA VLNĚ JSME SE TEĎ DOSTALI TROCHU DOLŮ“
Šéftrenér mladých volejbalových Agelek Jaroslav Matěj
o důvodech slabší sezóny i víře v opětovné zlepšení

PROSTĚJOV Období tréninkového klidu mezi dvěma soutěžním
i ročníky je ideálním časem k poslednímu obsáhlejšímu ohlédnutí
za uplynulou sezónou 2016/2017
v podání mládežnických volejbalistek VK AGEL Prostějov.
Formou tradičního hodnoticího
rozhovoru tak před Večerníkem
učinil šéftrenér nadějí ve vékáčku
Jaroslav Matěj.

v rámci
exkluzivního
ního
interview
w
pro Večerník
rník

se ptal
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ƔƔ Co říkáte na extraligové počínání juniorek a jejich konečné
čtvrté místo?
Před začátkem soutěže jsme
„Před
od nich určitě očekávali medaili, nebo jsme ji rozhodně
chtěli. Bohužel tři největší
plánované opory hráčského
kádru buď nebyly vůbec
k dispozici, nebo nedokončily sezónu. Obrovskou
ztrátou byl už odchod Týny
Adamčíkové loni v létě do
USA za studiem, tím jsme přišli
o úplně největší tahounku. K tomu
see přidal konec Venduly Valáškové
na přelomu roku kvůli značným
problémům ve škole, na což navazovalo horší tréninkové nasazení.
A se zdravím celý rok průběž-
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ně laborovala Sarah Cruz, na jejíž
formě se to samozřejmě projevilo.
I bez téhle trojice si tým dlouho
nevedl špatně, když bezpečně postoupil ze základní skupiny do horní nadstavbové šestky a posléze i do
Final Four. Tam jsme chtěli zaútočit
aspoň na bronz, neboť jak nadupané Brno, tak rovněž silný Olymp
reálně převyšovaly naše aktuální
možnosti. Porazit Žižkov a skončit
třetí jsme však navzdory oslabení
měli, bohužel rozhodující utkání se
zvládnout nepodařilo. Čtvrtá pozice není vyloženě špatná, nicméně
zklamání přinesla.“
ƔƔ Ještě mnohem hůře dopadly
kadetky. Co říct k jejich desáté
příčce?

„V této věkové kategorii jsme se od
začátku až do konce ročníku neustále potýkali se spoustou zdravotních potíží. Vůbec netrénoval ustálený kádr, pořád někdo vypadával,
složení i sestava se průběžně měnily a stabilita citelně chyběla. Navíc
první nahrávačka Klára Dvořáčková často plnila reprezentační povinnosti, čímž sehranost s celým
kolektivem též trpěla. Celkově
se postupem času ukazovalo, že
omlazené družstvo v daném složení a při takových personálních
problémech nedosáhne na postup
do elitní šestky, který jsme si jako
obvykle přáli. Místo toho v nadstavbě reálně hrozil pád do baráže o záchranu, ovšem nakonec se

povedlo mančaft zkonsolidovat
natolik, aby toto nebezpeční odvrátil. Každopádně mnoho střetnutí jsme ztratili dost zbytečně,
byť za komplikujících okolností
zároveň logicky. Musím přiznat,
že těsné udržení extraligy z desátého místa bylo pro naše letošní
kadetky objektivním vyjádřením
skutečnosti.“
ƔƔ Jak jste vnímal výkony a výsledky starších žákyň?
„Tady bych řekl, že třetí pozice
v krajském přeboru a nesmírně
těsný nepostup do první fáze mistrovství republiky nebyly dostatečným vyjádřením toho, jak dobrý volejbal holky předváděly. Ani
s odstupem času se nemohu zbavit

holky bavilo a přitom se přirozenou
cestou učily správným základům
volejbalu. Pro zpestření hrají Pohár
ZŠ Palackého v trojkovém volejbalu a přehazované, naše nejlepší trojka skončila v konkurenci více než
padesáti týmů z celého kraje třetí.
Bez ohledu na to se v přípravce VK
AGEL odvádí kvalitní práce.“
ƔƔ Co nábor?
„Znovu se povedl, zapsaných
máme pětačtyřicet nových adeptek, což je skoro srovnatelné s loňskou padesátkou. Některé pochopitelně v průběhu času odpadnou,
ale jiné pro změnu přijdou, celkově si na zájem dětí o volejbal v Prostějově nemůžeme stěžovat. Dokonce budeme muset přípravku

Ještě výrazněji než dosud hodláme sázet
na své vlastní hráčky vychovávané
od nejmenších, neboť se odmítáme
zapojit do stále zuřivější války
s přetahováním mladých talentů mezi kluby,
která už dosahuje místy přehnaných
rozměrů. My se snažíme o lidštější
pracovní filozofi...
přesvědčení, že na nás jeden konkrétní člověk udělal podraz a v konečném důsledku chybělo k účasti
na šampionátu pouhých šest míčů
ve skóre. Přitom Přerov, jenž skončil před námi druhý, jsme téměř
ve všech vzájemných zápasech
porazili. Zpětně už s tím bohužel
nic nenaděláme, ale je velká škoda,
že naše starší žákyně nemohly na
republice zabojovat, neboť tam dle
mého názoru jednoznačně patřily.
V Českém poháru skončily na nižších příčkách pro změnu z důvodu
pravidelných termínových kolizí
s první ligou kadetek. Tuhle soutěž jsme upřednostňovali, a ačkoliv děvčata v konkurenci starších
soupeřek musela po roce znovu
absolvovat baráž, tentokrát ji
úspěšně zvládla. Podstatnější než
výsledky pro mě je, že tým herně
obstál a posouval hráčky výkonnostně nahoru.“
ƔƔ Potěšily vás mladší žákyně
svým triumfem v krajském přeboru?
„Určitě ano. Tahle kategorie stoprocentně splnila všechno, co jsme
si od ní představovali, a naprosto
zasloužené prvenství v krajském
přeboru toho bylo součástí. U takto mladých volejbalistek je stěžejní
především intenzivní práce na herní technice a její správné rozvíjení,
což se bezezbytku dělalo. Tím pádem se naše mladší žákyně neustále zlepšovaly, aby své umění předvedly v úvodní části mistrovství
republiky. Všichni je tam chválili
za technicky výbornou hru, a byť
o kousek nepostoupily na samotný
šampionát na úkor soupeřů se skákaným vrchním servisem, mám
z jejich letošního rozvoje moc pozitivní dojem.“
ƔƔ Klíčová pro budoucnost je
také přípravka. Nakolik jste spokojen s místními elévkami?
„V přípravce je to v první řadě o jediné věci: technika, technika a zase
technika. Samozřejmě platí, aby to

z důvodu vyšší početnosti rozdělit
na dvě skupiny, z nichž v jedné budou hodně mladá děvčata, kterých
se hlásí čím dál víc.“
ƔƔ Mládežnických trenérů máte
dostatek?
„Stále platí to, co říkám každý rok:
čím více trenérů se do našeho štábu zapojí, tím lépe pro děti. Třeba
teď odešla Katka Korhoňová na
mateřskou a Denisa Jurkovičová
možná bude muset skončit kvůli zaměstnání, tím pádem řešíme
doplnění sníženého stavu koučů.
Sice jsme naopak získali mladičkou Elišku Masopustovou, jež
musela uzavřít hráčskou kariéru,

ale potřebovali bychom ještě další. Zatím nikoho nemáme a proto
i touhle cestou oznamuji, že moc
rádi mezi sebou přivítáme kohokoliv se zájmem o trénování volejbalové mládeže.“
ƔƔ Vedení vékáčka před uplynulou sezónou snížilo o třetinu
klubový rozpočet. Dotklo se to
nějak péče o mládežnické kolektivy?
„Vůbec ne, podmínky vytvářené
oddílem byly a jsou nadále výborné. Všechno smysluplné, co
potřebujeme, máme nebo dostaneme, samozřejmě v rozumné
míře. K tomu těžíme z fungující
spolupráce se školami, konkrétně
se ZŠ Palacká i s Gymnáziem Jiřího Wolkera. Na obou pokračují
specializované sportovní třídy se
zaměřením mimo jiné na volejbal,
v součtu je o náš sport v místním
regionu postaráno hodně dobře.“
ƔƔ Objektivně byl však soutěžní ročník 2016/17 prostějovské
volejbalové omladiny výsledkově slabší. Naznačuje to ústup ze
slávy?
„Je pravda, že tahle sezóna byla
jednoznačně nejhorší ze všech od
zahájení zdejšího projektu před
několika lety. Jakmile jsme tehdy
postoupili do extralig juniorek
i kadetek, hned jsme začali sbírat
republikové medaile a vlastně každý rok získali minimálně jednu.
Tentokrát po dlouhé době žádnou, což nás pochopitelně mrzí,
ale že by mělo jít o nějakou krizi
mládežnického volejbalu v Prostějově, to absolutně ne. U mládeže
se úspěšnost obecně pohybuje ve
vlnách a my jsme se právě teď ocitli
dole, nicméně děláme maximum,
abychom se vrátili opět nahoru.
Ještě výrazněji než dosud přitom
hodláme sázet na své vlastní hráčky vychovávané od nejmenších,
neboť se odmítáme zapojit do stále zuřivější války s přetahováním
mladých talentů mezi kluby, která
už dosahuje místy přehnaných
rozměrů. My se snažíme o lidštější
pracovní filozofii a pevně věřím,
že s ní budeme hned v nejbližším
ročníku 2017/2018 zase úspěšnější. Já osobně mám energie pořád dost, končit zatím nehodlám
a snad mám oddílu ještě co dát.“

vizitka
JAROSLAV MATĚJ
✓ dlouholetý šéftrenér mládeže ve volejbalovém oddílu VK AGEL Prostějov
✓ narodil se 14. února 1955 v Olomouci
✓ jako hráč se volejbalu věnoval od dětství do 22 let, kdy skončil kvůli vážnému
zranění, mezitím
✓ prošel všemi mládežnickými kategoriemi Univerzity Olomouc a pak nastupoval i za tamní muže v extralize
✓ s trénováním začal roku 1978 ještě v Olomouci u chlapců, stejně pokračoval po odchodu do Přerova v roce 1981, ale brzy přešel
k dívčí kategorii a u té zůstal až do současnosti
v Přerově strávil dlouhých 27 let, během kterých vedl postupně
všechny věkové kategorie od žákyň přes kadetky a juniorky až po
ženy včetně extraligy dospělých
zkraje roku 2008 nastoupil ve VK Prostějov jako mládežnický
šéftrenér a současně kouč kadetek či juniorek
✓ v Přerově i Prostějově získal se svými družstvy nespočet medailí
v nejvyšších soutěžích ČR včetně řady mistrovských titulů
✓ byl několikrát oceněn Českým volejbalovým svazem, v jehož
strukturách dělal funkcionáře na mnoha různých postech, momentálně je členem Trenérsko metodické komise KVS Olomouc a pracuje též v mládežnických komisích ČVS
✓ vystudoval Univerzitu Olomouc s titulem magistr, je učitelem na
ZŠ Velká Dlážka Přerov
✓ je ženatý a má tři děti
zajímavost: vždycky byl na hřišti či u něj velkým bouřlivákem
a utkání velmi emotivně prožíval, i když s přibývajícím věkem se
přece jen uklidňuje
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OPĚT NA KUBU!
Cílem jeho další cesty do Karibiku bude hlavně
podpis smluv se dvěma hráčkami na novou sezónu

PROSTĚJOV Deset členek hráčského kádru VK AGEL Prostějov pro soutěžní ročník 2017/2018 má
už vedení hanáckého oddílu podepsaných, zbývající dvě volejbalistky jsou zatím jen domluvené
a signované kontrakty s nimi ještě chybí. Právě za tímto účelem vyrazí hlavní kouč Miroslav Čada
přibližně za měsíc na svou další dalekou pouť vstříc exotickým končinám.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Smluvně dosud nestvrzenými
plejerkami totiž jsou kubánská
smečařka Sulian Matienzo a její
krajanka, výborná blokařka
s neprozrazenou totožností.
„V podstatě na všem důležitém
jsme s představiteli Kubánské
volejbalové federace dohodnuti, působení obou těchto hráček u nás nic vážného nebrání.
S podpisem však druhá strana

$  

tradičně trochu otálí, proto jsme se
po domluvě s šéfem klubu Petrem
Chytilem rozhodli, že se znovu vydám přímo na místo,“ prozradil Večerníku Miroslav Čada, staronový
trenér prostějovských volejbalistek.
Termín jeho výpravy do Karibiku
byl předběžně stanoven na třetí
srpnový týden. „Ještě to upřesňujeme, ale každopádně chci v Prostějově být na začátek společné přípravy,
což je hodně důležité. Proto vznikl
plán, že s družstvem absolvuji úvodní
dva tréninkové týdny, potom odletím na Kubu, strávím tam přibližně
týden podle potřeby a následně se
vrátím zase domů. Během mé zdejší nepřítomnosti povedou přípravu
asistent Luboš Petráš s kondiční

trenérkou Soli Soares,“ vyložil Čada.
A jaké jsou přesné cíle jeho karibské mise číslo sedm? „Jak už jsem
řekl, v první řadě budu chtít s kubánskými představiteli i samotnými hráčkami podepsat smlouvy. Už téměř
pět let máme velice dobré vzájemné
vztahy a mnohokrát jsem si ověřil, že
osobní kontakt je pro ně nesmírně
důležitý. Proto věřím, že se i tato moje
další cesta do Havany vyplatí. Pobytu tam samozřejmě hodlám využít
rovněž k jiným důležitým jednáním
například o dalších možnostech našeho hráčského posílení do budoucna. Více podrobností ale nechme
až po mém návratu, nechci předem
odhalovat všechno,“ doplnil Miroslav
Čada s úsměvem.

HRA AGELEK 2017/2018? PŘEDPOKLAD VYŠŠÍ KVALITY,
ALE TAKÉ RIZIKO SLABŠÍ ZASTUPITELNOSTI U DVOU POSTŮ

Ve chvíli, kdy už známe kompletní složení hráčského kádru volejbalistek VK AGEL Prostějov pro nejbližší sezónu (s výjimkou jednoho konkrétního jména špičkové blokařky z Kuby), můžeme se
směle zamýšlet. Nad čím? Jakou herní silou i stylem budou úřadující šampiónky České republiky útočit na desátý mistrovský titul
v řadě za sebou, na zisk Českého poháru rovněž číslo deset a na
úspěchy v mezinárodních soutěžích, to znamená v Champions
League i Středoevropské lize.
okud se v první řadě zaměříme na kvalitu soupisky, hodně
vysoké parametry splňuje na všech
pěti postech. Ovšem pouze dva jsou
zároveň obsazeny též dostatečně
široce, myšleno s většími možnostmi vzájemné zastupitelnosti.
Nejvíce to platí o smeči, kde budou
nažhaveny skočit do boje tři velice
dobré plejerky Laura Emonts, Sulian Matienzo a Andrea Kossányiová,
navíc jim zezadu pokryje záda Lucie
Nová s potenciálem vlastního zlepšování. Mezi takovou čtyřkou se už
dá účinně střídat v případě potřeby,
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a jakmile některá vypadne ze zdravotních důvodů, neděje se nic hrozného.
otéž se dá říct o bloku. Tam
se Agelky budou moci opřít
o výše zmíněnou kubánskou hvězdu,
volejbalově osvědčenou Ninu Herelovou a ještě Veroniku Trnkovou, jež
by také měla jít po plném uzdravení
nahoru. I tady má kouč Miroslav
Čada na výběr a nemělo by hrozit, že
sáhne vedle. Třetím takhle spolehlivě
vyřešeným místem v sestavě pak je libero, byť na něm figuruje jediná Julie
Kovářová. Ta však oplývá natolik vysokou kvalitou a stabilitou bez delších
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výpadků, že by zrovna zde neměla
hrozit žádná potíž. Pokud přece jen,
okamžitě může naskočit nadmíru talentovaná juniorka Tereza Slavíková.
yní se tedy při procházení
současným kádrem vékáčka
dostáváme ke dvěma postům, u nichž
číhá nemalé nebezpečí. Navzdory
tomu, že jejich jedničkami jsou výborné hráčky - Kathleen Weiss na nahrávce a Helena Horká na univerzálu.
Obě velmi ostřílené harcovnice s četnými mezinárodními zkušenostmi
i volejbalovými schopnostmi, které
ani ve vyšším věku zatím neslábnou.
Potud je vše naprosto v pořádku. Leč
co v případě, že na dlouho vypadnou
kvůli případnému zranění? Při vší
úctě k jejich dvojkám Michaele Zatloukalové a Sarah Cruz i případnému záskoku Lucii Nové nejde
o dívky, jež by reálně mohly obstát
v těžkých zápasech proti opravdu
nejsilnějším soupeřům. Právě tu se
ukrývá nemalé riziko uvedené v ti-
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tulku celého tohoto zamyšlení. A nezbývá než doufat, že konkrétně duo
Weiss - Horká zůstane trvale zdravé.
okud ano, lze se na herní produkci prostějovských žen
v soutěžním ročníku 2017/2018
jedině těšit. Jasným záměrem
opět bude snaha předvádět rychlý moderní volejbal, který je teď
celosvětově v kurzu, byť ne celý
projev áčka VK dosáhne úplné
bleskovosti. Některé členky obměněného kolektivu totiž vyžadují trochu vyšší nahrávky. Taková
variabilita však nemusí být vůbec na
škodu, neboť se protivníkům hůře
čte. Podobnou výhodu může mít výběr VK AGEL i v tom, že disponuje
skutečně velkou silou na všech místech základní sestavy. V útoku tudíž
sokové budou čelit pestrým ofenzivním kombinacím s hrozbou účinného zakončení z veškerých prostorů
hřiště, a jestli hanáckému družstvu
zafunguje rovněž týmová obrana,
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ANALÝZA
MARKA

SONNEVENDA

mohou být fanoušci nejlepšího oddílu republiky za poslední dekádu
značnými optimisty.
Nezbytnou podmínkou ale je pevné
zdraví klíčových opor.

RYCHLÝ

Goga uspìl
na dvou frontách
Prostějov (son) - Zajímavý osobní
program měl na přelomu června a července sportovní manažer volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov. Peter
Goga ve svém volném čase absolvoval
dvě sportovní akce, a to každou z úplně
jiného soudku.
Nejprve si koncem června zajel do
Olomouce na tamní půlmaratón, který
je každým rokem stále věhlasnějším
mezinárodním závodem a účastní se
ho i špičkoví běžci z Afriky. Současně
je určen také široké veřejnosti, čehož
Peter využil. „Chodím pravidelně běhat a na olomoucký půlmaratón jsem
se poctivě připravoval,“ prozradil Goga
s tím, že na trati dlouhé něco málo přes
jednadvacet kilometrů dosáhl času
1 hodina, 54 minut, 50 sekund. Tedy
na nespecialistu ve věkové kategorii
nad padesát let velice dobrého výkonu.
O prvním červencovém víkendu se
pak někdejší volejbalový reprezentant
Československa vydal do Hodslavic
na tradiční šestkový turnaj pod otevřeným nebem, který je součástí antukové
ligy. „Jako obvykle jsem hrál za tým
Ogaři a tentokrát se nám docela dařilo,
skončili jsme třetí,“ informoval bývalý
špičkový nahrávač.

Veteráni mìli
 ""#
Prostějov (son) - Červen a setkání volejbalových veteránů ve Smržicích, to
už patří každým rokem nedílně k sobě.
Sraz zasloužilých členů místního oddílu TJ Sokol proběhl i letos a krátce
o něm poreferoval doyen smržického
sportu pod vysokou sítí Alois Lakomý.
„Na slavnostní nástup nás dorazilo
okolo padesáti, další přišli později během dne. A jiní se nedostavili kvůli
velkému vedru, v jehož znamení akce
tentokrát proběhla. Na rozdíl od loňska
jsme k přátelskému zápasu nepozvali
pro zpestření žádné družstvo z jiného
klubu a utkali jsme se jen mezi sebou,“
přiblížil Lakomý. „Na plac nastoupili na
tři sety L. Pospíšil a M. Veselý, oba ve
dvaasedmdesáti letech. Já jsem zvládl
dva sety, Jarda Hrubý vše zdokumentoval. Přišly například Věra Kuncová,
Mirka Zbudilová a Líba Drlíková, ta
dorazila až z Valašského Meziříčí. Nakonec se příjemné povídání protáhlo
až do jedné hodiny ranní a myslím, že
spokojenost panovala u všech,“ shrnul
Lakomý.
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„NÁVRAT DOMŮ JE PRO MĚ SUPER!“
PROSTĚJOV Nadcházející sezóna žen VK AGEL Prostějov bude ve znamení návratů. Dá se mezi ně počítat opětovný nástup
hlavního kouče Miroslava Čady, a co se týče hráčského kádru,
dres vékáčka znovu obléknou hned tři plejerky, které jej už v dřívější minulosti nosily. Jednou z nich je Michaela Zatloukalová,
klubová odchovankyně. Více než dva týdny před startem společné přípravy na nový soutěžní ročník 2017/2018 Večerník
dvaadvacetiletou nahrávačku vyzpovídal.

PŮVODNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
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Můžete popsat, jak se vaše navrácení do mateřského oddílu zrodilo?
„Původně jsem se rozmýšlela mezi pokračováním v Přerově a přestupem do
Šternberka, kde jsem strávila předminulou sezónu. Nakonec jsem se rozhodla
pro Přerov a jeden pátek s ním měla
podepsat smlouvu. Jenže den předtím
ve čtvrtek večer mi zavolal pan Čada
s nabídkou, abych šla do Prostějova dělat
dvojku Katy Weiss. Musela jsem se rozhodnout hned, ale žádné dilema to pro
mě neznamenalo. Vrátit se domů, kde

jsem se narodila a vyrostla lidsky i volejbalově, byla nakonec rychlá i jasná volba.
Takovou možnost doslova na poslední
chvíli jsem ráda uvítala.“
Zpět mezi Agelky se tedy těšíte?
„Určitě, a moc. Nebudu muset nikam
dojíždět a vracím se tam, kde to nejlíp
znám, vždyť jsem za Prostějov hrála ve
všech věkových kategoriích odmala až
do svých dvaceti let. Navíc tady velice
dobře znám skoro všechny současné
členky družstva. Některé zůstaly v mančaftu ještě z doby před mým odchodem
do Šternberka, jiné se stejně jako já teď
vrací a další jsem potkala v různých reprezentačních výběrech. Na holky se
hrozně těším, a že se téměř celý kolektiv
navzájem známe, to může být pro nás
rozhodně výhoda.“
Jak hodnotíte svůj uplynulý ročník s Přerovem?
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„Ze začátku se nám dařilo a vypadalo to
výborně, ale pak šlo postupně všechno
dolů. Na tréninky chodilo z různých
důvodů čím dál míň hráček, tím pádem
jsme v přípravě často nemohly dělat
spoustu potřebných věcí a tohle se asi
projevilo. Zhoršily se naše výkony i výsledky, klesaly jsme tabulkou a nakonec
šly do play-off až z osmého místa právě
na Prostějov. Aspoň v těchto vzájemných
utkáních na úplný závěr jsme se dokázaly
vrátit k předchozí dobré hře, ale proti tak
silnému soupeři to samozřejmě nestačilo, zlepšení přišlo pozdě. Kdybychom
výkonnost udržely větší část sezóny,
mohly jsme skončit mnohem líp než
předposlední, což bylo špatné. Pozitivně
můžu brát alespoň to, že jsem celý rok
často nastupovala, většinou v základní
sestavě. Za takový zápasový prostor jsem
pochopitelně byla ráda.“
Jste na roli nahrávačské dvojky
v nejlepším ženském klubu tuzemska
připravená lépe než před třemi lety?
„Já věřím, že jo. Za poslední dvě sezóny
ve Šternberku a v Přerově jsem se dost
vyhrála, což jsem po opuštění juniorské
kategorie přesně potřebovala. Někde
pravidelně nastupovat, sbírat herní zkušenosti mezi dospělými a psychicky se
otrkávat, postupně zklidňovat. Po této
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stránce mi hlavně minulý ročník s Přerovem hodně pomohl. Takže se momentálně cítím nachystaná bojovat znovu za
silný Prostějov a dělat dvojku Katy Weiss,
což je skvělá nahrávačka a navíc super
holka, kterou dobře znám. Na co se těším taky, jsou profesionální podmínky ve
VK AGEL s každodenními tréninky na
té nejvyšší úrovni uprostřed velice kvalitního týmu. Tohle mi může v další kariéře
jedině prospět a zase mě volejbalově posunout někam výš. Bude to dřina, ale já ji
chci podstupovat moc ráda.“
Jak vnímáte větší vyrovnanost extraligy žen?
„Že byla uplynulá sezóna v českých
soutěžích tak vyrovnaná a dramatická,
to je pro tuzemský volejbal z obecného
hlediska jistě přínos. Liga i pohár měly
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velký náboj, začalo
chodit zase víc lidí
do hlediště, člověk
cítil takové oživení. Já jsem
samozřejmě fandila Prostějovu a teď se pokusím maximálně
pomoct k tomu, aby ta zmíněná vyrovnanost na absolutním čele tabulky zmizela. Věřím, že prostějovské
družstvo pro nový ročník bude mít v daném složení opět velkou sílu a na prvním
místě výrazněji odskočí všem soupeřům
tak, jak bylo zvykem dříve. Přesvědčivý
zisk mistrovského titulu i pohárové trofeje jsou jasným cílem.“
Věříte, že si přitom i vy osobně dostatečně zahrajete?
„Budeme hrát hned čtyři různé soutěže, vedle české extraligy a poháru ještě

rr



  

Champions League i Středoevropskou
ligu. Tím pádem absolvujeme za celý
rok docela hodně střetnutí a trenér mi
řekl, že bych měla dostat víc zápasových
příležitostí než před těmi třemi lety. Panu
Čadovi věřím a budu se ze všech sil snažit, abych třeba souboje s papírově slabšími kluby zvládla co nejlíp. Nejdůležitější
ze všeho přitom samozřejmě je týmový
úspěch.“
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letos slavíme jubileum...

drobnohled

Pondělí 17. července 2017
www.vecernikpv.cz

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

SK RG PROSTĚJOV PATŘÍ DO NÁRODNÍ ŠPIČKY
V uplynulé sezoně získali korfbalisté pět republikových medailí včetně dvou titulů
PROSTĚJOV Brno, České Budějovice, Znojmo. A Prostějov.
Tahle čtyři města jsou v České republice vyhlášenými baštami korfbalu, což sice není globálně známý sport, ale to mu
rozhodně neubírá na zajímavosti. Hraje se míčem podobným fotbalovému na dva vysoké koše bez desky, ale na rozdíl od basketbalu se nesmí driblovat, jen přihrávat. A nastupují proti sobě dva osmičlenné týmy smíšené rovnoměrně
z obou pohlaví. Večerník vzal minulou sezónu prostějovského oddílu SK RG pěkně pod svůj drobnohled...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Kdo někdy korfbal viděl na vlastní
oči, snadno mohl propadnout jeho
osobitému kouzlu, byť má docela složitá pravidla. Každopádně oddíl SK
RG Prostějov trvale patří do absolutní národní špičky a každoročně sbírá
cenné kovy z republikových soutěží.
Stejně jako letos. Následující stať
tedy věnujeme podrobnému ohlédnutí za nedávno skončenou sezónou
2016/2017 v podání všech výběrů
hanáckého klubu v jednotlivých věkových kategoriích.

EXTRALIGA DOSPÌLÝCH
Koneèné
umístìní:

4.

některé dramatické zápasy, v nichž
jsme dotahovali těsnou bodovou ztrátu, a doplatili jsme na nižší střeleckou
úspěšnost. Malou náplastí je alespoň
to, že se Saša Vyroubal stal nejlepším
střelcem soutěže.“

PRVNÍ LIGA DOSPÌLÝCH
Koneèné
umístìní:

2.

'}{{~{q{
Koneèné
umístìní:
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Adéla Jenešová, Barbora Krčová, Pavla
Křížková, Kateřina Lorencová, Nikola
Lorencová, John Bartoš, Tomáš Buriánek, Martin Dušek, Dominik Horák,
Vojtěch Ošťádal, Jakub Podhorný, Petr
Šnajdr, Daniel Štefák, Josef Valenta.
Výsledky – základní část: Kolín 8:10
a 18:16, Znojmo 11:8 a 21:10, Nový Lískovec 32:2 a 26:6, Brno 14:11 a 10:10,
Šenov 22:9 a 14:9, Náchod 25:15 a 18:8.

Trenéři: David Konečný
Tabulka
a Martin Uherka.
Hráčský kádr: Nikola Ambrosová, ~E ~ ~ ~ ~~~ ~
~   ~~  
Kateřina Drábková, Renata Havlová, ?' 
I 
   ~~ ~
Adéla Jenešová, Pavla Křížková, Kate   ~~ ~
řina Lorencová, Kateřina Zelinková,  
 ~  ~~~ ~~
Petr Galíček, Martin Lužný, Michal  
  ~~~~ 
Marek, David Rieger, Petr Šnajdr, Da- U 
}'
  ~~ 
niel Štefák, Jan Tichý, Alexandr VyrouVýsledky – nadstavbová část: Brno
bal.
Výsledky – základní část: České Bu- 14:12, 23:14 a 11:16, Kolín 20:15,
dějovice B 17:15 a 8:11, Kolín 18:14 19:15 a 18:20.
a 12:13, Nový Lískovec 22:9 a 18:9, NáTabulka
chod 7:0 a 10:7, Šenov 16:13 a 17:12, Tá~E    ~ 
bor 18:15 a 12:8, Brno B 19:14 a 23:19.

Trenéři: David Konečný
Tabulka
a Martin Uherka.
Hráčský kádr: Nikola Ambrosová, ~E@IA ~   ~~ 
Kateřina Drábková, Renata Havlová, \I@IA~~   ~ 
?' 
~~   ~~ 
Adéla Jenešová, Pavla Křížková, Kateři     ~
na Lorencová, Kateřina Zelinková, Petr I @IA
    ~~ ~
Galíček, Martin Lužný, Michal Marek, x 
   ~ ~
David Rieger, Petr Šnajdr, Daniel Šte-  



 ~~ 
fák, Jan Tichý, Alexandr Vyroubal.
Výsledky – základní část: Brno 8:17, }' ~  ~ ~    
17:20, 14:27 a 15:22, České Budějovice Výsledek finále: Prostějov B
– České Budějovice B 13:16.
15:13, 17:25, 24:22 a 17:25, Znojmo
Konečné pořadí: 1. České Budějovice
10:13, 22:21, 12:17 a 16:17.
B, 2. Prostějov B, 3. Kolín, 4. Brno B, 5.
Tabulka
Tábor, 6. Šenov, 7. Náchod, 8. Nový
1. Brno
11 0 1 262:183 22 Lískovec.
\I     ~
Hodnocení šéftrenéra
U 
   ~~ ~
Martina Uherky:
E
   ~  
„První ligu jsme využívali pro hráče širšího
Výsledek finále: Brno – České
extraligového kádru, aby neztratili zápasoBudějovice 16:19.
vou zkušenost. A pokud to nebylo z perKonečné pořadí: 1. České Budějovice, sonálních důvodů nutné, nezasahovali do
2. Brno, 3. Znojmo, 4. Prostějov.
utkání nijak příliš členové základní sestavy
Hodnocení šéftrenéra
áčka. I tak se nám podařilo podruhé za seMartina Uherky:
bou dostat do finále. V něm jsme nedoká„Náš seniorský tým letos obhajoval zali střelecky konkurovat budějovickému
bronzovou příčku z předchozího ex- béčku, nicméně druhé místo je pořád
traligového ročníku. Jediným soupe- krásným výsledkem.“
řem, který byl vždy výrazně nad naše
EXTRALIGA DOROSTU
síly, se stalo Brno. Se všemi ostatními
jsme hráli vyrovnané partie a vítězství
Koneèné
i porážky byly velice těsné. V předumístìní:
posledním kole jsme však přišli jak
o možnost postoupit do finále, tak Trenér: Martin Uherka.
o třetí pozici. Nedařilo se nám zlomit Hráčský kádr: Renata Havlová,

2.
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Výsledek finále: Prostějov – Brno
16:17.
Konečné pořadí: 1. Brno, 2. Prostějov,
3. Kolín, 4. Náchod, 5. Šenov, 6. Znojmo, 7. Nový Lískovec.
Hodnocení šéftrenéra
Martina Uherky:
„Byli jsme pasováni za jasného favorita
a síla družstva tomu odpovídala. I když
jsme během základní fáze soutěže využívali hráče celé širší sestavy, zakončili
jsme ji na prvním místě a spolu s Kolínem i Brnem bojovali o finálovou
účast. Tu se nám podařilo zajistit už po
druhém kole nadstavby, což vzhledem
k absencím v posledním třetím dějství
bylo dobře. V oslabení jsme totiž oba
závěrečné duely prohráli. Ve finále pak
přišel rozhodující souboj proti Brnu,
které se celou sezónu postupně prokousávalo nahoru a opravdu dobře vyladilo formu. Ve vyrovnaném střetnutí
o titul jsme totiž celou dobu tahali za
kratší konec provazu a jen likvidovali
těsný náskok soupeře. Ničil nás hlavně
jeho doskok, který rychle přerušoval
naše útoky už po první střele, naopak
v obraně jsme opakovaně čelili mnoha
pokusům. I to nakonec rozhodlo o těsné porážce a tím se naše zatím historicky nejúspěšnější hráčská generace rozloučila s mládežnickými kategoriemi
stříbrnými medailemi.“

1.

Trenéři: Martin Šnévajs
a Aneta Lešanská.
Hráčský kádr: Vendula Bartošová,
Barbora Burešová, Barbora Krčová,
Nikola Lorencová, Adéla Vaková,
Kateřina Vaková, John Bartoš, Martin
Dušek, Vojtěch Ošťádal, Jakub Pod< '*<?E    ~   /
horný, František Valenta, Josef Valenta. $$'
Foto: internet
Výsledky – základní část: Nový Lískovec 13:5, 16:12, 7:2 a 12:6, Kutná Výsledky Prostějova - finálový Adam Fidler, Adam Jankovič, Karel
Hora 12:14, 12:10, 13:9 a 13:6, České turnaj: Náchod 13:4, Znojmo 8:8, Krásný, Adam Schönfeld, Martin
Šnajdr, Denis Zaňát, Petr Žvátora.
Budějovice 12:3, 15:8, 7:8 a 9:8, Brno Brno 10:7.
Výsledky – základní část: Prostě11:7, 17:4, 8:6 a 7:11, Náchod 10:2,
Tabulka
jov A – Prostějov B 12:4, 10:5, 12:3,
13:6, 10:9 a 13:12.
~E  ~  ~~ 
11:2, 8:1 a 9:3, Prostějov A – ProTabulka
U 
~   ~ 
stějov C 15:2, 13:2, 15:1, 13:3, 9:0
~E ~    ~ 
3. Brno
1 1 1 22:21 3
a 10:1, Prostějov B – Prostějov C
?C 
~ ~  ~~~ 
 
   ~  
5:2, 10:2, 10:4, 8:5, 4:3 a 8:1.
 
  ~~~ ~
Konečné pořadí: 1. Prostějov, 2.
\I  ~~~~ ~
Tabulka
Znojmo, 3. Brno, 4. Náchod, 5. Kolín,
}'   ~~~ ~ ~
6. Kutná Hora, 7. Nový Lískovec, 8. ~EQ ~   ~  
I 
  ~~~ ~
EI      ~
Děčín.
E   ~~ 
Výsledek finále: Prostějov – Kutná
Hodnocení šéftrenéra
Výsledky – finálový turnaj: ZnoHora 13:8.
Martina Uherky:
Konečné pořadí: 1. Prostějov, 2. Kut- „Mladší žáci letos spojili to nejlepší jmo 4:12, Kolín 4:10, Děčín 18:0.
ná Hora, 3. Náchod, 4. České Budějo- z našich loňských vicemistrů repub- Konečné pořadí: 1. Kolín, 2. Brno,
vice, 5. Nový Lískovec, 6. Brno.
liky v kategorii U11 a bronzových 3. Znojmo, 4. Nový Lískovec, 5. ProHodnocení šéftrenéra
medailistů U13, aby po roční pře- stějov, 6. Děčín.
Hodnocení šéftrenéra
Martina Uherky:
stávce opět vybojovali titul šampiMartina Uherky:
„Naši starší žáci si chtěli spravit chuť po ónů ČR. Po suverénním zvládnutí
loňské páté příčce, na kterou spadli až základní skupiny prošli bez porážky „V této věkové kategorii jsme prošli
v posledním kole a tím ztratili možnost i nadstavbovou fází a byli tak favority téměř úplnou obnovou. Nabrali jsme
hrát o medaile. Letos se několik členů finálového klání. Tam sice v poloča- přes tři desítky nových dětí a ty mají
týmu zapojilo i do utkání dorostenec- su infarktového utkání se Znojmem nové trenéry z řad našich mladých exké extraligy a tyhle zkušenosti mohli ztráceli už 1:6, ale kouč Šnévajs zvládl traligových hráčů, což si vybralo svou
zužitkovat ve své vlastní věkové kate- vypjaté okamžiky. Svěřence náležitě daň v podobě umístění na Finálovém
gorii. Během základní části prohráli jen vyburcoval a jim se podařilo skóre dnu v Kolíně. Z tradičních soupeřů
tři zápasy ze dvaceti, finálovou účast si aspoň vyrovnat. Tím vlastně udělali jsme neporazili nikoho a vítězství nad
tak zajistili už dvě kola před koncem. rozhodující krok ke zlatému triumfu.“ Děčínem, který také budoval tým od
začátku, bylo spíše povinností. KažPodobně se dařilo Kutné Hoře a oba
'}{|' '~{q{
dopádně chceme ve stejném modelu
celky měly tím pádem čas na vyladění
pokračovat i v dalších letech. Výsledformy. To se lépe povedlo nám, finále
Koneèné
ky minižáků přitom nejsou hlavním
jsme ovládli bez větších komplikací.
umístìní:
cílem, který spočívá spíš v tom, aby si
A mistrovský titul samozřejmě znameTrenéři: Petr Galíček, Renata
děti osvojily nutné základy korfbalu,
nal velkou radost.“
Havlová a Petr Šnajdr.
hra je bavila a vydržely s námi ideálně
'}{|{_~{q{ Hráčský kádr: Lenka Buriánková, až do dospělosti. Druhou důležitou
Eliška Ganzarová, Lucie Habáňová, stránkou je udržování spolupráce
Koneèné
Aneta Hoduláková, Kateřina Horká, s rodiči, bez níž si chod kategorie do
umístìní:
Zuzana Janáková, Kristýna Krásná, jedenácti let nedokážeme představit.
Trenéři: Martin Šnévajs
Eliška Křížková, Šimon Andrés, Naštěstí nám zatím dobře funguje.“
a Aneta Lešanská.
  (;  :
Hráčský kádr: Vendula Bartošová,
%  %  Q
Lenka Buriánková, Adéla Freiová,
Eliška Ganzarová, Kristýna Krásná,
Dorostenci
Dospělí A Extraliga
Mladší žáci
Eliška Křížková, Adéla Vaková, David
Jankovič, Martin Kolínský, Jan Nedbal,
Dospělí B 1. liga
Starší žáci
Mini žáci
David Novák, Lukáš Stach, František
) *;#<! 4*
Valenta, Adam Vlk.
Výsledky – základní část: Znojmo
1.
2.
2.
1. 1.
9:10, 6:5, 8:10, 8:5, 7:4 a 11:4, Nový Lískovec 8:0, 13:2, 18:0, 16:1, 20:2 a 14:2.
1.
1.
1.
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Výsledky Prostějova - nadstavbová
část: Náchod 12:6 a 12:10, Kolín 18:5
a 16:1, Znojmo 11:5 a 13:2.
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Foto: internet

„Do výčtu letošních úspěchů je potřeba ještě přičíst stříbro na historicky prvním mistrovství republiky v plážovém korfbalu, které se
uskutečnilo začátkem června v Ostravě. Tahle varianta našeho sportu nabírá na popularitě a letos proběhne i premiérový evropský
šampionát, přičemž do Nizozemska pojede reprezentační výběr sestavený na základě výkonů právě z MČR. My jsme si tam částečně spravili chuť za ´bramborovou´ extraligu, když se náš tým probojoval skupinou do play-off a ve finále podlehl až po prodloužení
Českým Budějovicím. Pokud sečteme všechny naše výsledky za sezónu 2016/2017, máme i s tímto plážovým stříbrem dohromady
pět medailí včetně dvou titulů. Tím pádem nadále patříme mezi nejúspěšnější korfbalové oddíly v naší zemi a z toho máme samozřejmě radost. Moc nám pomáhá podpora Reálného gymnázia a základní školy ve Studentské ulici i města Prostějova. Také díky téhle
pomoci můžeme provozovat náš klub sice na amatérské bázi, ale současně na vysoké úrovni v rámci České republiky. A s důrazem na
péči o mládež hodláme i dál pokračovat co nejlépe.“
Martin Uherka, šéftrenér
korfbalového oddílu SK RG.

