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PROSTĚJOV Červený kříž je pojem. Jeho zaměstnanci po celém světě plní
zdravotnické, záchranné a další humanitární služby. Pobočka této mezinárodní organizace v Prostějově je však aktuálně na dně, ocitla se totiž v likvidaci! Její
konec přitom již několik posledních dnů provází nejen po celém městě řada
spekulací souvisejících mimo jiné s prodejem tábora ve Stražisku a pořízením
nájemních bytů. Večerník se proto rozhoČTĚTE NA STRANĚ 20
dl podívat se celé věci na kloub...
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RYCHLÝ

Plivance a nadávky
Prostějov (mik) - „Automaticky
přecházím na protější chodník,“
postěžoval si Večerníku muž, který
Olomouckou ulicí prochází několikrát denně. Řeč je o nechvalně
proslulé ubytovně pro sociálně
slabé poblíž Moravy. „Když jsem
kolikrát míjel tuto ubytovnu, z otevřených oken na mě letěly plivance
a pár jedinců na mě křičelo nejrůznější nadávky. A nejsem sám, kdo
měl tento problém,“ dodal muž,
jehož anonymitu Večerník respektuje. Ubytovnu plnou romských
rodin nám byl v Olomoucké ulici
čert dlužen...

FOTO VEÈERNÍKU

36Ì1É0/89<6.5É/Ì.(0
Michal KADLEC

PLUMLOV Snímek, který jsme zachytili na nedávné výstavě králičích zakrslíků v Plumlově, je naprosto výmluvný. Láska je holt láska. A je úplně jedno,
zda jde o lidi, nebo různé druhy živočichů z říše
zvířat. Když se panička tohoto malého psíka zastavila u jedné z klecí, netušila, že společně strávená
chvíle se poněkud protáhne, než původně zamýšlela. Psíka totiž zaujala králičí dámička natolik, že
nezůstalo pouze u očichávání. Mezi oběma padla
i nějaká ta pusinka na čumáček. „Zajímavé spojení,
to jsem ještě neviděl,“ utrousil jeden z přihlížejících
návštěvníků výstavy. Nutno říct, že my také ne!

Chystá se
rozšíøení høbitovù
Prostějovsko (mls) - Obdobný
problém řeší v Kostelci na Hané
a Němčicích nad Hanou. Aktuální
kapacita hřbitovů v těchto městech začíná být nedostatečná a tak
plánují jejich rozšíření. V obou
případech jsou ve fázi projektové
přípravy. Například v Kostelci počítají s umístěním nových kolumbárií, vsypové loučky, zpevněním
chodníku, pořízením veřejného
osvětlení, rekonstrukcí vodovodu
a oplocením hřbitova.
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Agentura Z kulturáku bude supermarket a fertig!



Čunín (mik) - Nenechte se
zmýlit datem, letos je díky již déletrvajícímu teplu prostě všechno dřív. Zatímco zemědělci se
s předstihem připravují na sklizeň obilí, tak i houbařům plesá
srdíčko samou radostí. Do lesů
se minulé úterý vydal také Večerník. A co myslíte? Měl ho tam!
Přesněji řečeno, přes čtyřicet
hřibů kovářů zaplnilo celý koš!
V lesích okolo Čunína je prostě
houbařů ráj...

Vlk se nažere a koza zůstane celá!
Světe div se, zástupci společnosti
Tantelan se dohodli na konečném vyřešení sporů s prostějovským magistrátem ohledně výstavby obchodního
centra u Špalíčku! Agentuře Hóser to
potvrdili nejen prostějovští konšelé,
ale také právníci obou znepřátelených stran JUDr. Alfréd Developer
a JUDr. Francimór Paragraf.
„Než se tahat po soudech a dalších
deset let se hádat, jestli máme zabrat parkoviště, nebo zbourat ten

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

     

tt1POEʏMÓtt
Hruška bez jablek. „A když večer spravuje pojistky, netuší, jak jí šroubovák
v ruce smutně sluší,“ napsal v básni Rozvedená ostravský básník Petr Hruška.
Jeho první sbírka Obývací nepokoje vyšla už v roce 1995. Na začátku týdne
zavítal spisovatel na kus řeči do prostějovské knihovny.
ttÁUFSâtt
Není Kellner jako Kellner. Přijde Petr Kellner za Andrejem Babišem a říká
mu: „Vydělal jsem v Číně tolik peněz, že si můžu koupit celé Česko.“ A druhý
podnikatel mu na to odvětí: „Jenže já ho neprodávám.“ O tom, že není Kellner
jako Kellner, svědčí i případ Josefa Kellnera, který je zcela nemajetný a soud jej
poslal do vězení za to, že v hospodě ukradl kolo.
tt4UʭFEBtt
Relaxace s Karlem. „Pojď, půjdem na zem hledat démanty, z těch vzácně
obyčejných vět. Pojď, půjdem jen tak lidem číst z úsměvů, pojď se dívat, jak
milují svět,“ zpíval Karel Gott v osmdesátých letech v písni Pábitelé inspirované
knihami Bohumila Hrabala. Zavzpomínat na dobu, kdy byl „božský Kája“ ve
vrcholné formě, mohli lidé na Retro relaxačním odpoledni v knihovně.
ttɇUWSUFLtt
Tanec v nás. „Miluj tanec v sobě, a ne sebe v tanci,“ prohlásil český choreograf
a tanečník Joe Jenčík. Výraz svým pocitům prostřednictvím pohybu daly děti
z tanečního oboru ZUŠ V. Ambrose v rámci Prostějovského kulturního léta.
Tančily přitom na hudbu z filmů a muzikálů.
tt1ÈUFLtt
Letní návraty. „Nostalgie je touha vrátit se tam, kde jsme nikdy nebyli...,“
poznamenal trefně básník Ivan Blatný. Na návrat do „krásného dětství“ se
vypravil Zdeněk Svěrák v povídkové knize Po strništi bos. Na základě této
publikace vznikl i stejnojmenný film Jana Svěráka, který otevřel letošní sezónu v letním kině v Mostkovicích.
tt4PCPUBtt
Hořely, padaly legendy. „Tu noc hořely, padaly hvězdy a ty jsi se bála, že nepřijde den, já věděl, že je to navždy, a ty, že vedle tebe jsem,“ zpívá kapela Katapult
v písni Hořely, padaly hvězdy. Skladba nemohla chybět ani při vystoupení revivalu slavné kapely, které bylo součástí akce Legendy se vrací na pláži U Vrbiček
u plumlovské přehrady.
tt/FEʏMFtt
Ryčné er na zámku. „Někdo ráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když
není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné er. Tak ten si říká o malér,“ zpívá se v nesmrtelné písničce Královské reggae známé z pohádky O princezně, která
ráčkovala. I ta byla k vidění v rámci Pohádkových prohlídek plumlovského zámku.

váš shnilý kulturák, tak jsme raději
vzali zavděk návrhem vaší primátorky. Dohodli jsme se během pěti
minut,“ sdělil právník Tantelanu
Alfréd Developer. „Doufám, že paní
primátorka nebude opět bránit svobodě tisku a že vám všechno řekne,“
rýpl si do Aleny Rašákové manažer
Galerie Prostějov Lukin Čepelák.
Agenturu Hóser pochopitelně nejvíce zajímala podstata dohody obou
dosud znesvářených stran, které si
do této doby dělaly jen samé naschvály. Jak jistě všichni víte, Tantelan minulý týden vyhodil do luftu
celé parkoviště mezi Komenského
a Wolkerovou ulicí, město zase vedení Tantelanu poslalo balíčky
s výbušnými nástražnými systémy.
„Konečně jsme našli odvahu a used-

KRIMI


Vypečená rodinná trojička! Policisté z prostějovské hospodářské kriminálky aktuálně vyšetřují tři rodinné příslušníky,
kteří se v různých obchodech
po Prostějově plánovitě dopustili hned sedmnácti úvěrových
podvodů. Vždy si vybrali zboží,
za které „zaplatili“ uzavřením
úvěrových smluv v daných prodejnách.

3
Zajímavé je, že veškeré takto
nabyté zboží okamžitě prodali
a za utržené peníze si vyřídili
na úhradu nákladů spojených
s prací v zahraničí. Policistům
se celou vypečenou trojici podařilo vypátrat ve Velké Británii a donutit je k návratu do
republiky. Teď každému z nich
hrozí až osm let kriminálu.

www.vecernikpv.cz

li společně za stůl. Během pětiminutového jednání jsme došli k dohodě,
ze které budou profitovat obě strany. Okamžitě dáváme pokyn svým
právníkům, aby stáhli tisíce žalob
z obou stran a ukončili tak soudní
procesy,“ sdělila primátorka Prostějova Rašáková.
Základní body dohody nechala na
právníkovi města. „Smlouva mezi
prostějovským magistrátem a Tentelanem je vlastně hrozně jednoduchá. Město přenechá Tantelanu
Společenský dům a ten tam zřídí
obrovský supermarket. Developer
tak ukojí svoji chuť na výstavbu obchodního centra. Městu se naopak
uvolní zbylé pozemky, které může
využít pro vlastní potřebu nebo je
prodat Američanům pro výstavbu

radaru. To se uvidí v budoucnosti,“
uvedl Francimór Paragraf, právní
zástupce magistrátu.
Dohoda s Tantelanem má ale jeden háček. Kde bude sakra nový
kulturák, který Prostějované nutně
potřebují? S nápadem přišla opoziční zastupitelka Hanča Pajclerová
(všude zařazená). „Nový kulturní
dům bude na současném zimním
stadionu! Hokej v Prostějově se zruší, stejně je to zábava na nic,“ udala
kurážně pravdomluvná Hanka.
Za Agenturu Hóser Majkl

rubriky
Večerníku


 

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



Vytunelovaný Červený kříž? Pobočka celostátní organizace Červeného kříže v Prostějově je od dubna
letošního roku v likvidaci. Zlí jazykové
tvrdí, že byl prošustrován veškerý majetek a velice kulantně řečeno může
za vše špatné hospodaření. Vloží se
do celého případu Policie ČR? To by
zřejmě měla...
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Po událostech z minulého týdne je
jasné, že v okrsku číslo 62 bude do
senátních voleb za Prostějovsko,
Kojetínsko a Tovačovsko kandidovat devět adeptů. Onoho jubilejního kandidáta dosadila nyní
Občanská demokratický strana. Je
otázkou, zda se najde ještě nějaký
politický subjekt, který se svým
kandidátem přijde na poslední
chvíli.
 

PETR ŠVANCARA

5FYUWڀUÏUPSVCSJDF
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Fofr ve Vrahovicích. Blíží se letní
úmorná vedra a jedno koupaliště
v Prostějově zdaleka nemusí stačit
potřebám koupáníchtivých občanů.
Proto zcela jistě potěší fakt, že stavební
firma dělá všechno pro to, aby rekonstrukci vrahovického koupaliště stihla
s tříměsíčním předstihem. Že by už 1.
srpna?



Při sobotním fotbalovém turnaji
osobností Hořava Cup v Kostelci
na Hané se sešlo významných osobností nejen z oblasti sportu opravdu hodně. Nade všemi ale vyčníval
i svými pověstnými průpovídkami
Petr „Mercedes“ Švancara.
 



„LIDI BY BYLI
NEJRADŠI,
KDYBY MOHLI VJET
AUTEM AŽ DO
LOŽNICE!“
Náměstek primátorky Zdeněk Fišer
takto zareagoval na stížnosti lidí
z náměstí Spojenců, kteří kvůli
rekonstrukci musejí parkovat jinde

PETR BERAN
se narodil 15. října 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 8. června
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 36 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má střední postavu, šedomodré oči a hnědé vlasy.

TOMÁŠ ULRICH
se narodil 9. února 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 14. února
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 48 do 50 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má hubenou postavu a hnědé oči. Bližší údaje nejsou známy.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

20/7 °C
Ivan



23/10 °C

Støeda

25/12 °C

Adriana
Ladislav

Ètvrtek 26/13 °C
Lubomír

Pátek

28/15 °C
Petr a Pavel

Sobota 28/16 °C
Šárka

Nedìle 29/16 °C
Jaroslava
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Z toho pohledu muselo
být do breku... Radost z narození prvníchlabutíchmláďatnadrozdovickém
rybníku vystřídal smutek! Uplynulou
středu před polednem bylo na břehu
rybníka nalezeno pět mladých labutí
a šest uhynulých kachních mláďat. Za
smrtí zvířat zřejmě nestojí lidský ani
zvířecí agresor, ale otrava. Krajští veterináři již vyloučili nákazu virem ptačí
chřipky, domnívají se, příčinou by
mohl být takzvaný botulismus.

Martin ZAORAL
Případ nyní vyšetřuje Policie ČR.
„Mohu potvrdit středeční nález uhynulých šesti kachen, pěti labutí a dvou ježků u městského rybníka. Příčiny úhynu
zvířat a tedy i případná právní kvalifikace
jsou v šetření,“ uvedl František Kořínek,
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tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Mrtvá mláďata sbírali hasiči, kteří obešli
celé okolí. „Co jsem slyšel, tak přežily obě
dospělé labutě a jedno mládě. Zřejmě
šlo o otravu. Pokud by byla zvířata zra-

 

Nejčastější příčinou úhynu vodních ptáků v létě je otrava jedem botulotoxinem, který produkuje anaerobní mikroorganismus Clostridium botulinum, který se běžně vyskytuje v bahně i v půdě. Právě v létě, kdy horka
způsobují špatné okysličování vod a odumírají různé řasy a sinice, vznikají
ideální podmínky pro pomnožení mikroba Clostridium botulinum. Ptáci
se pak otráví pozřením různých bezobratlých živočichů, vodních či suchozemských (například larev hmyzu), v jejichž tělech se botulotoxin hromadí. Příznaky otravy jsou ochrnutí svalstva, tudíž špatná pohyblivost, což
znamená, že ptáci nejsou schopni chůze, letu ani potápění a mohou se proto i utopit. Uhynulý pták může být příčinou úhynů i jiných zvířat, sežerou-li
jej, proto je potřeba mrtvá těla neškodně odstranit. Zdroj: www.svscr.cz

něná, tak je odchytím, s úhynem ovšem
nemám pravomoc cokoliv dělat. Jestliže
budou přiotrávené i dospělé labutě, tak
to budeme řešit,“ vyjádřil se pro Večerník
Drahoš Kňourek ze Stanice pro záchranu handicapovaných živočichů.
Jednu z uhynulých labutí si pro další
zkoumání převzala Krajská veterinární správa (KVS). Ta vyloučila nákazu
ptačí chřipkou. „Řešili jsme to jako
hromadný úhyn, vyšetření na Aviární influenzu bylo negativní. Mohl to být i botulismus, ale to je jen domněnka,“ reagovala na náš dotaz Hana Brázdová z KVS.
Zpráva o smrti mladých labutí řadu
Prostějovanů zasáhla. „V pondělí jsme
šli kolem a syn měl kolo s postranními
kolečky, která dělala rachot, tak jsme se
radši nepřibližovali blíž, aby se labuťátka
nevylekala. A že se půjdeme podívat, až
půjdeme pěšky. A teď se stane tohle!“ napsala na Facebook Lenka P.

PROSTĚJOV To by tedy byla náhrada! Na parcele, která zůstala po někdejším gigantovi Oděvním podniku Prostějov, mají vyrůst tři výrobní
haly, kde by mělo najít práci až 743
lidí a parkoviště pro 515 osobních
aut. V plánu je lehká strojní a elektrotechnická výroba, část výrobků by
měla směřovat do automobilového
průmyslu. Kdo přesně v nových prostorách bude podnikat, však zatím
není jasné. Budovy by totiž měly být
v budoucnu určeny k pronájmu.
Investorem stavby obřího „VGP PARKu
Prostějov“ je společnost Astria Group. Ta
se již před časem fakticky propojila s českou pobočkou mezinárodní společnosti
VGP. Z obchodního rejstříku vyplývá, že
od konce října loňského roku obě společnosti sídlí na opraveném barokním statku
Červený dvůr v Jenišovicích nedaleko
Liberce. Společnost VGP přitom vlastní
lidé pocházející z Lucemburského velkovévodství. „V současnosti je mezinárodní
skupina VGP naším strategickým partnerem. Jejich záměr nám přišel zajímavý,
a proto jsme se rozhodli jej společně realizovat,“ vyjádřil se pro Večerník Ondřej
Batta ze společnosti Astria Group.
Z předložených dokumentů vyplývá,
že by tam mělo najít uplatnění 438
technických a 305 administrativních
pracovníků. Bude za současné situace
možné v Prostějově sehnat dostatečné množství kvalifikovaných osob?
„Z této pozice o tom aktuálně neuvažujeme. Do budoucna věříme, že pokud
firmy nabídnou kvalitní zázemí i dobré
pracovní ohodnocení, pak nebudou mít
o kvalitní zaměstnance nouzi,“ reagoval
na tento dotaz Batta.
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Společnosti Astria Group v souvislosti s projektem v současnosti žádá
prostějovský magistrát o územní rozhodnutí. Krajský úřad Olomouckého
kraje zároveň posuzuje vliv stavby na

životní prostředí. Pokud investor získá všechna potřebná povolení, chce
nové haly, z nichž každá bude na délku měřit 205 metrů, postavit do roku
2022.
(mls)

KDO JE VGP ?
VGP spravuje logistické a industriální parky v Německu, České
republice, Španělsku a několika dalších evropských zemích. Kromě toho, že skupina dlouhodobě patří mezi leadery na českém
trhu, silně roste také na německém trhu a ve střední a východní
Evropě. Hlavní činností společnosti VGP je pronájem vlastních
objektů - semiindustriálních nemovitostí. Společnost VGP provozuje tzv. industriální parky v Brně, Olomouci, Plzni, Ústí nad
Labem a dalších pěti městech po celé ČR.
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romských žáků této školy tam
měla slovně i fyzicky napadnout
zástupkyni ředitelky pro první
pro Večerník
stupeň Michaelu Strouhalovou.
„Důvodem“ útoku byla skutečMichal
nost, že pedagožka matku upoKADLEC
zornila na nevhodné chování
PROSTĚJOV V minulém čísle jejích dětí, které napadají své
Večerník exkluzivně informo- spolužáky ve vyučování i o převal o bezprecedentním inci- stávkách. Žena se kvůli této výtce
dentu, který se udál ve čtvrtek
14. června na Základní škole
VÍCE ČTĚTE NA
Dr. Horáka v Prostějově. Matka
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

na učitelku zle obořila, začala jí
sprostě nadávat a dokonce opakovaně hrozila smrtí. Případ policie uzavřela jen jako přestupek.
Večerník na konci uplynulého
týdne vyzpovídal znovu ředitelku školy, získal vyjádření několika
rodičů žáků školy a hlavně - naší
redakci odpověděla na otázky
i samotná poškozená učitelka!
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Foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

18062110667

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Oku lahodící snímek z pátečního poledne. Po Brněnské ulici
začala po čtyřech dlouhých měsících znovu jezdit auta. Uplynulý pátek
22. června těsně po poledni se po novém tichém asfaltu v Brněnské ulici
projel i Večerník. Od dnešního dne můžete i vy.
(mik)


na
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U dálnice visel
SEBEVRAH!

PROSTĚJOV Předminulou
sobotu 16. června došlo poblíž
nájezdu na dálnici D46 v Říční
ulici k tragédii. V odpoledních
hodinách tam byl nalezen mrtvý muž, který se podle všeho
oběsil na jednom ze stromů
u říčky Hloučely!
Jako první přinesl zprávu
o neštěstí server pvnovinky.
cz. „Byli jsme požádáni Policií
ČR o pomoc při vyprošťování
těla. Pravděpodobně šlo o sebevraždu oběšením,“ uvedla
Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Policie je zatím opatrná na
jakékoliv informace. „K věci
mohu uvést, že totožnost
sedmačtyřicetiletého
muže
známe a v současnosti nic nenasvědčuje cizímu zavinění.
Byla nařízena soudní pitva,“
sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
(mik)
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PO STOPÁCH STARÉHO

STÍNY MINULOSTI
Majitelka stihla živoucí /01 23%45!%%')2 6",
7'(
5"
.
kostru
PŘÍPADU

PROSTĚJOV Před měsícem to
vzbudilo značné emoce, a nejen
na radnici. Náměstkyně primátorky statutárního města Prostějova Ivana Hemerková si tehdy
do éteru postěžovala, že kromě
výsadby nového stromu za pokácený habr na náměstí T. G. Masaryka zakázali památkáři také
instalaci květinových pyramid
přímo před vchodem do radnice. Dnes už ale tato okrasa, která
zažila premiéru již vloni, stojí na
místě, proti kterému památkáři
ostře vystupovali.
„Obdrželi jsme od památkářů negativní stanovisko k záměru instalovat u vchodu do radnice dvě
květinové pyramidy, které tu stály
už vloni a lidé si je pochvalovali,“
uvedla před měsícem Ivana He-

koně
PRODAT
HRUŠKA V polovině letošního března odhalili krajští veterináři v Hrušce nedaleko
Němčic nad Hanou zuboženého bílého lipicána. Toto plemeno vždy bývalo ozdobou
všech spřežení. Zdejší podvyživený kůň se však sotva držel na nohou! Jeho majitelce přitom už jedno zvíře letos v zimě uhynulo. Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj (KVS) navrhla zvíře odebrat a umístit do
 '( ) &
náhradní péče. Vše nakonec proběhlo poněkud jinak.

Napsáno
pred


merková s tím, že pyramidy už
magistrát zakoupil a pokud by památkáři trvali na svém stanovisku,
vyhodil by tak zhruba sedmdesát
tisíc korun z okna.
Ve středu 20. června se ale všechno vyjasnilo. Květinové pyramidy
se objevily před vchodem do rad-

nice přesně v místech, kde stály
i vloni. „Jednala jsem s památkáři
několikrát a ti nakonec květinové
pyramidy povolili. Vysvětlila jsem
jim snad dostatečně, že květiny nenarušují historický vzhled náměstí,
ale jsou tam pro okrasu,“ usmála se
Hemerková.
(mik)
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Smutek, zdrcení a stále naděje, že
je to pouhý sen, ze kterého se všichni musí probrat. To vše se zračilo
ve tvářích desítek motorkářů, kteří
se v pátek přijeli rozloučit se svým
tragicky zahynulým kamarádem
Janem Adelem z Přemyslovic. Po
smutečním obřadu na Městském
hřbitově v Prostějově odjela kolona asi stovky motorkářů na místo
neskutečné tragédie, o které jsme
informovali před týdnem.
Jednačtyřicetiletý Jan Adel nezvládl
řízení testované motorky a v ulici

Sebastiniho v Držovicích narazil do
betonového sloupku. Přesně týden
po neštěstí položili u stejného sloupku jeho kamarádi věnce a kytice. Také
desítky zapálených svíček mají po
dlouhou dobu připomínat neštěstí
a smutek. Přímo na místě Večerník
vyzpovídal několik motorkářů oděných do kožených kombinéz. Nikdo
si řidičské selhání člověka, kterého
motorky provázely celým životem,
nedokáže vysvětlit. „Měl přezdívku
Ďábel a jako ďábel se i choval v běžném životě a taky na motorce. Máme

svůj vlastní svět a jsme připraveni i na
to, že se na motorce zabijeme. Ale
když tak na dálnici, nikoliv tak blbě.
Honza byl zkušený řidič, toto se nemělo vůbec stát,“ uvedl pro Večerník
jeho kamarád David Píchal.
Než se motorkáři rozjeli domů, naposledy svému mrtvému parťákovi
vzdali hold ohlušujícím túrováním
motorů. V pátek odpoledne jsme
pak hovořili s jeho největším přítelem Janem Vařekou. Nechal nás
nahlédnout do světa motorkářů,
který mnozí z nás ostatních řidičů

nechápeme a motorkáře bereme jako
největší hrozbu na silnicích. Zároveň
jsme se od Jana Vařeky dozvěděli, že
Jan Adel měl smrt na černé motorce
předpovězenou. Zároveň jsou zarážející i jeho životní data. Narodil se
třináctého a zemřel třináctého. Navíc v pátek. Ďábel, jak ho kamarádi
nazývali, po sobě zanechal ženu a tři
děti. „Honza měl zásadu udělat vše
pro vlastní bezpečnost co nejvíce.
A v tom právě vidím ironii osudu. Nikdy v životě nesedl na motorku bez
bezpečnostní výbavy včetně přilby.

A v tom ohledu byl přísný i na všechny kamarády. A vidíte, sám se zabil na
motorce, na které jel bez přilby a jen
v tričku a šortkách. Nechápu, proč to
udělal,“ komentoval poslední vteřiny
života Ďábla jeho přítel Jan Vařeka.

$.78/1«
.20(17ą
9(é(51«.8
Kolik takových tragédií jsme v průběhu dalších deseti let ve Večerníku ještě popisovali? Mnoho, velmi
mnoho. Motorkáři, to je jedna velká
kapitola sama pro sebe. Není snad
jediného běžného řidiče, kterému by
jezdci na dvou kolech porušující často snad všechna silniční pravidla, nelezli krkem. Mnozí z nás, když ulicí
ve městě prosviští motorka stovkou,
a mezi ostatními auty, ho nazýváme dobrovolným dárcem orgánů.
A David Píchal to před deseti lety
řekl zcela přesně a na rovinu. Počítáme s tím, že se zabijeme! Otázkou
ovšem je, proč motorkáři nepočítají
s tím, že by mohli zabít i někoho jiného, naprosto nevinného člověka...
Nejsou jistě všichni stejní, proto je nelze házet do jednoho pytle, ale značná část z nich se chová minimálně
nezodpovědně.
(mik)

18061810659
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Příště: Průmyslová ulice II.
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Čtrnáctiletí pytláci

V podvečer během pátku 15. června
nahlásil člen rybářského sdružení na
linku 156, že v biokoridoru Hloučela
chytil pytláky, kteří lovili pstruhy. Oznamovatel strážníkům uvedl, že viděl trojici chlapců u vody, dva z nich na vlasec
a třetí se jen díval. Po jeho upozornění
jeden hoch utekl, zbylá dvojice zůstala
na místě. Strážníkům sdělili i totožnost
svého kamaráda. Toho se hlídce nepovedlo dohledat ani na uvedené adrese.
Všichni tři hoši byli ve věku 14 let. Podle
sdělení oznamovatele i chlapců se jim
žádnou rybu ulovit nepodařilo. Protiprávní jednání nezletilých bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu
k dořešení. Hoch, který pytlačil, byl
předán otci, který se dostavil na místo.
Chlapci podle svých slov neměli tušení,
že se ryby v Hloučele nesmějí chytat...

*# 

Záchrana na
poslední chvíli
V odpoledních hodinách předminulého
pátku 15. června se na strážníky prostřednictvím linky 156 obrátila žena s tím, že
má obavu o souseda, který jí druhý den
neotevírá dveře. Na místo byla vyslána
hlídka, ale ani strážníkům se muže nepodařilo zkontaktovat. Vznikla důvodná
obava o jeho zdraví a život, tudíž bylo
rozhodnuto o otevření bytu. K úkonu
byli přivoláni hasiči. Po otevření dveří
byl uvnitř bytu nalezen devětašedesátiletý muž se zdravotními komplikacemi.
Kvůli jeho stavu byl na místo přivolán
lékař a dotyčný byl sanitkou převezen
k hospitalizaci do nemocnice.

Ženu zranil na hlavě
Minulé pondělí 18. června večer bylo
přijato oznámení o napadání ženy mužem v bytě na sídlišti nedaleko Plumlovské ulice. Strážníci na místě kontaktovali šestnáctiletou oznamovatelku,
od které bylo zjištěno, že její matka byla
napadena přítelem. Toho si do bytu
poškozená sama pozvala. Při fyzickém
kontaktu došlo k pádu ženy na hranu
stolu, přičemž si způsobila zranění na
hlavě a byla převezena na ošetření do
nemocnice. Pětačtyřicetiletý muž je
svým jednáním důvodně podezřelý
z přestupku proti občanskému soužití.
Všichni zúčastnění byli poučeni o předání celé záležitosti k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

FOTBALISTA?

PROSTĚJOV Tenistka s klubovou příslušností místního oddílu
TK Agrofert Petra Kvitová se aktuálně připravuje naWimbledon,
a po veleúspěšném vystoupení na turnaji v Birminghamu se
zdá, že po přepadení z 20. prosince 2016 už konečně našla
svůj stoprocentní klid. Policisté ze speciálního pražského týmu
Tempus totiž dopadli pachatele, který českou fedcupovou reprezentantku přepadl, okradl a hlavně ošklivě pořezal nožem
na levé ruce. Téměř dva roky veřejnost spekulovala, kdo to je,
vypisovaly se finanční odměny. Dnes už je jasná a konkrétní
stopa... A světe div se, má to být taky sportovec!

Michal KADLEC
Jak Večerník informoval, Kvitová pachatele zcela jasně usvědčila při rekognici,
čímž dala policistům definitivní pečeť
k tomu, aby zloděje mohla předhodit
„obžalobě“. Během uplynulého týdne
se o identitě pachatele spekulovalo neje-

Ustlala si v růžích
Po čtvrteční půlnoci 22. června bylo
na lince 156 přijato oznámení o ležící
osobě v záhonu nedaleko krasického
rybníka. Hlídka na místě zjistila podnapilou čtyřiašedesátiletou ženu,
která vlivem své opilosti upadla do
záhonu růží a sama se nemohla vyprostit. Strážníci ženě pomohli na
nohy a doprovodili jí do nedalekého
místa bydliště. Protiprávní jednání
nebylo zjištěno.



Ani zámek nepomohl

*# 
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mluvčí Ivany Nguyenové podá do
konce července. Pachateli přepadení
Petry Kvitové hrozí až dvanáct let vězení.

Stopy k podvodníkům vedly do Velké Británie

PROSTĚJOV Až do Velké Británie zavedly policisty stopy po třech rodinných
příslušnících, kteří se v mnoha prostějovských obchodech dopouštěli úvěrových
podvodů. Manželé společně se synem
si tak „lišácky“ vydělávali na pobyt v zahraničí. Teď jim ale za to hrozí osmiletý
pobyt v kriminále!
„Z přečinu úvěrového podvodu podezírají prostějovští kriminalisté z oddělení
hospodářské kriminality trojici rodinných příslušníků z Přerovska. Těchto
skutků se měli obvinění dopustit tím, že

Rodinka si „vydělávala“ na pobyt v zahraničí

si v různých prostějovských prodejnách
sjednávali úvěry na nákup různého zboží. Celkem se jednalo o sedmnáct smluv
v celkové výši přesahující 320 tisíc korun,
které si třicetiletý syn, jeho jednapadesátiletý otec a osmačtyřicetiletá matka
sjednali v únoru a březnu 2017,“ popsal
podstatu podvodů povedené trojice
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
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PROSTĚJOV Takovému člověku dát
práci, to je zlým snem pro každého zaměstnavatele! Takzvanou „škodnou“
měli na jedné z prostějovských čerpacích stanic. Dáma z obsluhy si tam nastrkala do kapes skoro sedmnáct tisíc
korun z tržby!
„Z přečinu zpronevěry podezírají policisté jednapadesátiletou ženu z Prostějova. Tohoto skutku se měla dopustit
v květnu a červnu letošního roku tím,
že si jako obsluha prostějovské čerpací
stanice ve třech případech neoprávněně

Pomoc přišla včas
V neděli 17. června po čtrnácté hodině
kontaktovala strážníky žena s tím, že se
její dcera nemůže dostat do bytu k babičce. Oznamovatelka měla o svoji matku strach, a proto se obrátila s prosbou
o pomoc na strážníky. Na místě bylo
zjištěno, že seniorka je ve svém bytě, ale
kvůli zdravotnímu stavu není schopna
otevřít dveře. Po domluvě s vnučkou
byl přivolán další rodinný příslušník,
který se zanedlouho dostavil na místo
i s klíčem od bytu. Osmaosmdesátileté
ženě byla přivolána sanitka s lékařem,
který si ji převzal do péče.

nom po sociálních sítích, ale také v celostátních médiích. Útočník totiž má být
členem jistého gangu z Prostějovska
a Olomoucka, který se zaměřoval na
přepadávání seniorů, přičemž do bytů
se dostával mimo jiné i pod záštitou
údajných policistů. Celkem se takových přepadení mělo od konce roku

2008 do dubna 2010 odehrát patnáct.
Jistý Radim Ž. ze Ptení se přiznal ke
dvěma z nich. A důvod? „Neměl jsem
na zaplacení daní a potřeboval jsem peníze,“ říkal krátce předtím, než mu soud
v roce 2012 vyměřil sedm a půl roku nepodmíněně. Celý trest si však neodseděl
a z vězení byl podmínečně propuštěn.
A navázal tam, kde skončil. Těsně před
Vánoci v roce 2016 to měl být on, kdo
přepadl tenistku Petru Kvitovou!
Jak vyšlo v uplynulém týdnu najevo,
mezi záliby Radima Ž. patřil především
fotbal, když v právě uplynulém ročníku
patřil k oporám týmu SK Haňovice na
Olomoucku, které hrají I.A třídu. Naposledy přetáhl přes hlavu dres svého
celku ještě 20. května, o pár dní později
již skončil v rukou policie. V předcházejícím ročníku hrával za Konici.
Zda to je skutečně on, na to si budeme
muset počkat zřejmě až do soudního
přelíčení. Policejní prezidium připravuje obžalobu, kterou podle slov

přisvojila část tržby a ponechala si ji pro
svoji potřebu. Svému zaměstnavateli
tím způsobila škodu ve výši bezmála
sedmnáct tisíc korun. Ve věci je konáno
zkrácené přípravné řízení,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. „V případě prokázání viny a odsouzení podezřelé za uvedený přečin kromě povinnosti
uhradit škodu hrozí také trest odnětí
svobody až na dva roky,“ doplnil Kořínek.
(mik)
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Policisté všechny tři podvodníčky viní
z toho, že již při sjednávání smluv měli
v úmyslu zakoupené zboží prodat a utržené peníze použít na úhradu nákladů
spojených s vyřízením a zajištěním
práce v zahraničí. „Se zakoupeným
zbožím takhle měli opravdu naložit a za
prací skutečně odjeli. Smluvené splátky

však nehradili,“ konstatoval Kořínek.
Policistům se podezřelé podařilo vypátrat a kontaktovat ve Velké Británii, načež
je předvolat k výslechu. „Obvinění se
dostavili, ke skutkům se přiznali a způsobenou škodu přislíbili uhradit. V případě
odsouzení jim za přečin úvěrového podvodu hrozí trest odnětí svobody na dvě
léta až osm let,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)

Vlastní matku okradl
a pak ji fyzicky napadl
PROSTĚJOV Brzy ráno v úterý 19.
června řešili prostějovští strážníci další
z případů domácího násilí. Zraněná žena
venku na ulici požádala kolemjdoucího,
aby jí pomohl a zavolal policii. „Zmlátil
mě vlastní syn,“ stačila jen říct.
„Před sedmou hodinou ranní se na linku
156 obrátil muž s tím, že ho na náměstí E.
Husserla v Prostějově kontaktovala cizí
žena s prosbou o přivolání policie, jelikož
ji napadl syn. Dotyčný zoufalé dáme vyhověl a událost nahlásil. Na místě hlídka
kontaktovala oznamovatele a zraněnou
ženu. Při zjišťování skutečného stavu
věci vyšlo najevo, že syn matce předešlý

den odcizil televizor. Když si pro televizi
přišla, tak k ní byl hrubý, nadával jí a dokonce došlo i k fyzickému napadení.
Žena měla viditelné zranění na obličeji
a drobné oděrky na rukou. Syn napadení
popřel,“ shrnula podstatná fakta případu
Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov. Strážníci zraněnou
ženu převezli do nemocnice na vyšetření.
„Svým jednáním je čtyřiatřicetiletý muž
důvodně podezřelý z přestupku proti
majetku a občanskému soužití. Záležitost
byla postoupena k dořešení příslušnému
správnímu orgánu. O tom byli oba hlídkou poučeni,“ dodala Greplová. (mik)

88:

PRACOVAT NEBUDE. RADĚJI PŮJDE DO VĚZENÍ
Josefa Kellnera veřejně prospěšné práce nezajímají...

PROSTĚJOV Rezignace, netečnost, apatie. Tato tři slova asi nejlépe vystihují osobnost
třicetiletého Josefa Kellnera z Krumsína. Mladý muž, který asi nebude pracovat, i kdyby
nezaměstnanost u nás byla nulová a raději se nechává živit svými rodiči, byl obžalován
z krádeže kola v hospodě v Soběsukách. Přestože za banální trestný čin mohl být potrestán
veřejně prospěšnými pracemi, on této šance nevyužil. Minulé úterý raději u Okresního
soudu v Prostějově přijal desetiměsíční nepodmíněný trest. Večerník byl u toho!
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Josefa Kellnera museli k soudu přivést policisté v poutech. Jinak by k němu s největší pravděpodobností vůbec nedorazil a celé dopoledne nejspíš prospal. Dorazil
i bez občanského průkazu, kterou údajně ztratil a vyřízení nové dosud nezvládl.
Obžalován byl z činu, že letos v únoru vzal z chodby hospody v Soběsukách horské kolo, které jeho
majitel před pěti lety koupil za 18 000 korun.
Znalec však jeho hodnotu odhadl na šest a půl tisíce, což se poškozenému vůbec nelíbilo. „Kola si
cením na oněch osmnáct tisíc korun. Vždyť bylo
v perfektním stavu a pravidelně servisované. Nikdy bych ho neprodal. Od obžalovaného chci tedy
minimálně deset tisíc,“ vyjádřil se okradený, který

však nepředložil vlastní znalecký posudek. Soudce
mu tak mohl přiznat škodu pouze ve znalcem stanovené výši.
Ostatně vydolovat jakékoliv peníze z nemajetného Kellnera, který je odkázaný na podporu svých rodičů a na
něhož je vedeno několik exekucí, nebude ani pro protřelého exekutora nic snadného. „Pokud to zaplatí, bude
to zázrak,“ konstatoval realisticky soudce Petr Vrtěl.
Obžalovaný sám u soudu odmítl vypovídat, nebylo to
však nutné, neboť na policii se již ke všemu přiznal. „Do
Soběsuk jsem přišel z Krumsína se svým bratrem. Šli
jsme si koupit cigarety. Na chodbě hospody jsem uviděl
kolo, které nebylo zamčené. Vyvezl jsem ho tedy na ulici
a odjel na něm do Krumsína. Další den jsem ho prodal
v zastavárně ve Svatoplukově ulici za dva tisíce korun,“
vypověděl Josef Kellner, který má v rejstříku již sedm záznamů. Převážně se jedná o krádeže z období let 2005
až 2011, kdy byl naposledy propuštěný z vězení.
Soud mu ještě před hlavním líčením dal šanci na trest
obecně prospěšných prací. Na tuto možnost však Kellner
nikterak nereagoval. Příslušná úřednice se jej snažila kon-
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Minulé úterý 19. června dvě hodiny
po poledni odcizil dosud nezjištěný
pachatel před obchodním domem
v Konečné ulici pánské crossové
jízdní kolo typu Leader Fox Point
19. To bylo majitelem umístěno do
stojanu na kola a uzamčeno lankovým zámkem. Vzniklou škodu majitel vyčíslil na bezmála 19 000 korun.

Okradena u kávy

O značkovou kabelku s celým obsahem přišla v noci z pátku 15. na
sobotu 16. června v jedné z prostějovských kaváren pětačtyřicetiletá
žena, která ji měla volně odloženou.
Někdo neznámý toho využil a kabelku odcizil. Poškozená v ní měla
osobní doklady, 200 korun v hotovosti a platební kartu. Vznikla jí tak
škoda za předběžně 3 600 korun.

V BMW bez řidičáku

Uplynulou sobotu 23. června vpodvečer zastavila a kontrolovala policejní hlídka v Okružní ulici vozidlo
značky BMW. Při kontrole zjistila,
že dvaačtyřicetiletý řidič má rozhodnutím správního orgánu uložen
zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do dubna roku 2019.

Neuhlídala si kabelku
Minulé úterý 19. června ve večerních hodinách navštívila sedmadvacetiletá žena restauraci v Krasicích.
Během asi hodinového pobytu v restauraci si přinesenou kabelku uložila ve svém dosahu, ale bez přímé
kontroly. Toho využil dosud nezjištěný pachatel a kabelky se zmocnil,
čímž poškozená přišla i o osobní
doklady, platební kartu a finanční
hotovost 400 korun. Celkem žena
vyčíslila škodu na 800 korun.

Přivlastnil si vybavení
Z přečinu zpronevěry podezírají policisté devětadvacetiletého
muže z Prostějova. Tohoto skutku
se měl podezřelý dopustit v době
od ledna do března letošního
roku tím, že si jako nájemník bytu
neoprávněně přisvojil vybavení
v hodnotě vyčíslené na dvacet tisíc
korun. Konkrétně se jednalo o sušičku prádla značky AEG a televizor značky Samsung. Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení.

Motal se po slivovici
Ve středu 20. června po třiadvacáté hodině kontrolovali policisté
v Určické ulici čtyřiačtyřicetiletého
cyklistu, jehož styl jízdy vykazoval
známky snížené schopnosti ovládání těla. Podezření policistů se
potvrdilo ihned po zastavení muže.
Následně provedenými dechovými zkouškami pak u něj změřili
hodnoty 2,64 a 2,69 promile alkoholu v dechu. Cyklista s naměřenými hodnotami souhlasil a přiznal
vypití půllitru slivovice a půllitru
desetistupňového piva před jízdou.

Kdo odjel se Superbem?
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taktovat mimo jiné i telefonicky, dovolala se však pouze
jeho matce. „Od ní se dozvěděla, že její syn prý nic neudělal a pouze vzal krádež na sebe,“ posteskl si soudce Vrtěl,
který tak neměl jinou možnost než poslat Kellnera do vězení, a to i přesto, že státní zástupce navrhoval podmíněný
trest. „Pokud v minulosti opakovaně trestaný obžalovaný
není ochoten vykonat alternativní trest v podobě veřejně
prospěšných prací, poškozenému se neomluvil a nezaplatil mu ani korunu, tak nemůže počítat s podmínečným
trestem. Kdyby mu dal alespoň ty dva tisíce, které dostal
v zastavárně, tak se o ní můžeme bavit, ale takto ne,“ odůvodnil Petr Vrtěl desetiměsíční nepodmíněný rozsudek.
Verdikt už je pravomocný, neboť státní zástupce i obžalovaný se na místě vzdali práva na odvolání.

Z trestného činu krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel,
který někdy v průběhu pátku 15.
června odcizil osobní motorové vozidlo Škoda Superb, které
bylo zaparkované na náměstí
Odboje v Prostějově. Majiteli
tak vznikla škoda za předběžně
750 000 korun.

milujeme vecerník


Sebastian HANGURBADŽO
20. 6. 2018 52 cm 3,30 kg
Stražisko

klikni na

FOTOGALERIE

i
Dět

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Adam KAWIJ
16. 6. 2018 52 cm 3,70 kg
Kralice na Hané
David ŠIMEK
17. 6. 2018 49 cm 3,15 kg
Ivanovice na Hané
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Patricie HUSAŘÍKOVÁ
19. 6. 2018 51 cm 3,35 kg
Prostějov

Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz

akce Alena Dvořáková s tím, že netradiční prostředí,
ale na druhé straně tradičně kvalitní partneři přilákali
opětovně velké množství klientů a vše probíhalo v přátelské pracovní atmosféře. „Mnoho našich spoluobčanů
odcházelo povzbuzeno výsledky nejen svého těla, ale
i svého ducha,“ povšimla si Dvořáková.
Dodejme ještě, že ve stejné době probíhaly měření tělesných hodnot a nácvik první pomoci na prostějovském
náměstí před muzeem, a to vše pod dohledem personálu
prostějovské nemocnice, který byl on-line propojen se
základnou na prostějovském zámku a přeposílal klienty
k dalším měřením i konzultacím. Dle všeobecného názoru všech zúčastněných se akce vydařila a příští rok se
všichni sejdou u dalšího ročníku.
(mm)

Foto: Martin Mokroš
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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.

  8;8</.

PROSTĚJOV Zní to možná neuvěřitelně, ale letošní
tradiční akce Jarní dny zdraví probíhala na prostějovském zámku, a to konkrétně v místní galerii. Sešli se zde partneři jako Česká zdravotní průmyslová
pojišťovna, Střední zdravotnická škola Prostějov,
MAUT, Gemini, TRX bez hranic, Národní dům Prostějov, Kálindí. Nechybělo ani takřka skoro tradiční
klienti z řad prostějovské veřejnosti, kteří si mohli
nechat změřit krevní tlak, BMI, cholesterol a další
hodnoty svého těla.
„Zároveň se mohli poradit o zdravé výživě, nechat si
změřit kvalitu svého zraku a v odpoledních hodinách
zažít chvilky s arteterapií, kterou společně provedli Karel Kekeši a Olga Měsícová,“ prozradila koordinátorka

Dny zdraví pod dohledem středověké šlechty

Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

miminka@vecernikpv.cz.

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:

Inna OLŠANSKÁ
18. 6. 2018 52 cm 3,90 kg
Vyškov

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!

děti, pejsci, zdraví

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!
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www.vecernikpv.cz
18052310563
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PROSTĚJOV Ještě měsíc musí obyvatelé prostějovského náměstí Spojenců
vydržet stavební ruch a hlavně nemožnost parkování svých vozidel. Druhá
etapa rekonstrukce náměstí se chýlí ke svému konci, už na konci července tam
mají být zbrusu nová silnice, chodníky a rovněž osvětlení.
Vloni náměstí Spojenců podstoupilo první etapu rekonstrukce, kdy se dělníci zaměřili hlavně na místní park. Pokácena byla a vzápětí vysazena nová veřejná zeleň,
vybudovány byly chodníky, postavena dvě nová dětská hřiště a osazeno několik desítek laviček a odpadkových košů. Letos prostějovský magistrát platí druhou etapu.
„Právě se rekonstruuje celý silniční ovál, jehož součástí budou nové parkovací
plochy. Navíc přibudou proužky zeleně a nové chodníky, instalováno bude rovněž nové veřejné osvětlení. Podle smlouvy na to všechno má firma čas do konce
července, a jelikož nic nenasvědčuje tomu, že by harmonogram prací měl nějaký skluz, věřím v dodržení tohoto termínu,“ prozradil Večerníku Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky Prostějova.
Obyvatelé náměstí Spojenců tak musí vydržet ještě měsíc. Mnozí z nich ale stále
„remcají“, což se pomalu stává již prostějovským folklórem při nejrůznějších větších stavbách. „Vždycky, když se někde kope, tak jsou lidé nespokojeni, protože je
narušen jejich dosavadní zvyk. Například parkovat auta přímo u domu. Teď musejí
odstavovat svá vozidla mimo náměstí, což je pro ně daleko, nejraději by byli, kdyby
mohli autem vjet až do své ložnice! Ale věřím, že to ten měsíc lidé ještě vydrží, vždyť
po rekonstrukci sami tak dlouho volali,“ vzkázal Fišer.
(mik)
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ní firma a konkurz se tak musel opakovat.
Vybraná firma již od začátku dubna ale
slibovala, že se pokusí tříměsíční manko
dohnat.
„Kvůli problémům ve výběrovém řízení
má současná firma ve smlouvě stanoven
konečný termín rekonstrukce až na závěr
září. Její vedení nám slíbilo, že tento termín zkrátí na úplné minimum, což znamená, že by se už první srpnový víkend
tady lidé mohli koupat,“ řekl Večerníku
Zdeněk Fišer (ČSSD). „Co se týká sociálního zázemí, budovy už stojí, dokonce

PROSTĚJOV Vedení města se na
svých internetových stránkách pochlubilo novou studií naplánovaných změn
na Pernštýnském náměstí. Návrh známých architektů vychází z historie
a počítá s více kašnami, bohatší zelení
i zásadní přeměnou komunikací.
„V roce 2017 zajistil Odbor rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova zpracování
investičního záměru s názvem Úprava
veřejného prostranství okolí zámku v Prostějově. Autorem je architekt Petr Gottwald.
V letošním roce pak na tuto studii navázal
Návrh Pernštýnského náměstí včetně
řešení vodních prvků, jehož autory jsou
architekti Petr Gottwald, Eva Uchytilová
a Ĺubomír Kipila. Tento návrh detailněji
řeší parter Pernštýnského náměstí včetně
podoby kašen, dlažby, zeleně, osvětlení
a ostatního mobiliáře. Dalším krokem
v letošním roce bude zahájení přípravy
zpracování dalších stupňů projektové dokumentace úpravy veřejných prostranství
v okolí zámku,“ popsal vizualizaci budoucí
podoby Pernštýnského náměstí Pavel Fryčák z odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.
Večerník se zeptal prvního náměstka
primátorky statutárního města Prostě-

„Člověk musí mít pro divadlo
VHUL¾O
velkou vášeň a zápal, jinak to YHéHUQÊNX
dělat nejde,“ říká Tereza Tylová
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Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

není od kostýmů daleko. V divadlech
teď podle mě bývá nedostatek lidí, není
to povolání, ve kterém člověk vydělá
miliony. Musí pro to mít velkou vášeň
a zápal, jinak to ani nejde dělat.“
 Pracovat v divadle asi není nejlehčí práce...
„Je to hodně náročná práce. Potřebuje
plné nasazení, kreativní myšlení a zabere spoustu času. Na druhou stranu
mě to nesmírně baví a vybrala jsem
si to proto, jelikož skrze vytvořené
kostýmy můžu vyjádřit sebe samu.
Ale není to jen o kostýmech, to je jen
jedna část, která s těmi dalšími vytvoří
něco krásného, co dává smysl.“

OLOMOUC, PROSTĚJOV Na prknech, co znamenají svět, se pohybuje už několik let a divadlo dokonce i vystudovala. Jak sama říká, není to práce pro každého,
ale pokud je tomu člověk oddaný, stojí to za to. Jako součást tvůrčího týmu se stará
o výrobu kostýmů a jevištních dekorací, které jsou nezbytné pro celkový dojem
z představení. Jak se někdo s láskou pro divadlo může stát součástí tohoto světa, se
Večerník ptal Terezy Tylové (na snímku), členky olomouckého divadla Tramtarie.

Foto: internet

 Vaše divadlo vystoupilo i u nás
na Wolkrově Prostějově. Jak se vám
festival líbil?
„To je pravda. Přijeli jsme s pohádkou
Terezka a kouzelné autíčko a myslím,
že malí diváci, co přišli, si to užili.
Máme v repertoáru několik pohádek,
ale vybrali jsme tuhle, protože soubor
ji rád hraje a je to pohádka o vznikají-

cím přátelství a vzrušující cestě. Je to
plné fantazie. Jinak Wolkrův Prostějov
je svým konceptem určitě zajímavý
festival. Nebyla jsem na soutěžních
recitacích, ale doprovodný program je
parádní. Objevila se tu některá velká
jména jako Lukáš Hejlík nebo divadlo
z Plzně, kde režíruje Marek Němec.“
 Co byste poradila dalším lidem,
kteří by se chtěli ve svém životě zabývat divadlem?
„Nejprve asi ať si to pořádně rozmyslí.
Myslím, že to není práce pro každého,
ale určitě to stojí za to. Je to o vytváření
hodnot a něčeho, co lidi osloví a něco
v nich zanechá. Proto se to nesmí dělat
jen napůl. Bylo by to poznat, protože
diváci, co chodí do divadla, bývají všímaví. Myslím, že lidi, co rádi chodí do
divadla, jsou podobní těm, co ho dělají. Člověk hlavně musí mít otevřenou
mysl.“

PROSTĚJOV Zavřete oči, odcházím! Ano, známou hláškou herce Oldřicha Nového se v tomto vydání loučíme se seriálem rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název„NA ROVINU“. Děje se tak uprostřed jedenáctého kolečka, kdy nejprve zpovídáme radní, následně
podnikatele, nadšence z kulturního či společenského děn (dnešní díl) a na závěr respondenta ze státní správy policie či justičních orgánů. Netřeba
se však děsit, je to loučení dočasné, na podzim jsme na stránkách Večerníku s oblíbenou rubrikou zpět.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

i uvnitř jsou hotové veškeré práce včetně
omítek. Zbývá dodělat už jen fasádu.
Nerezový padesátimetrový bazén je již
usazen a zabudován, dělníci právě v těchto dnech svařují jeho jednotlivé díly. Pak
je samozřejmě otázkou, jak rychle dokáže firma provést okolní terénní úpravy
včetně dětských koutků a hracích prvků,“
doplnil, první náměstek primátorky Prostějova.
Jak ještě Zdeněk Fišer prozradil, náklady
na celkovou rekonstrukci se vyšplhají
(mik)
až na 83 milionů korun!

 Jak se člověk dostane k takovému druhu práce?
„Asi někdy lehce, někdy těžce. (smích)
Já studovala v Olomouci divadelní vědu,
G  $% . % '& 
 .  ' 3;3;"2  takže mám k divadlu blízko už hrozně
dlouhou dobu. Navíc mezi mé koníčky
 . $ H

" #$#%#$&  patří šití šatů a podobných věcí, což už

jov Zdeňka Fišera, jak moc vzdálenou
hudbou budoucnosti případná úprava
zmíněného náměstí je? „Nyní jsme zveřejnili jen část studie, ke které se musí vyjádřit velké množství kompetentních orgánů včetně památkářů. Je to běh na dlouhou
trať. Pokud by šlo všechno dobře, mohla by
rekonstrukce Pernštýnského náměstí začít
v roce 2020. Bude ale také záležet na tom,
zda budoucí politická reprezentace bude
chtít v tomto projektu pokračovat,“ poznamenal Zdeněk Fišer (ČSSD). Jak ještě dodal, autoři studie přeměny Pernštýnského
náměstí využívali k práci poznatky pamětníků a svým návrhem stavebních úprav se
tak trochu vrátili do historie a do původní
podoby náměstí.
(mik)

Pernštýnské náměstí
obléknou do nového

PROSTĚJOV Pořád to vypadá jako
na velkém nedokončeném staveništi,
ale první pohled laika může klamat.
Stavební firma, která zajišťuje nákladnou rekonstrukci koupaliště ve Vrahovicích, slibuje, že tříměsíční časové
manko vymaže. První náměstek primátorky statutárního města Prostějov
Zdeněk Fišer aktuálně potvrdil, že
lidé by si na zbrusu novém „koupáku“
mohli zaplavat už začátkem srpna!
Jak už Večerník v průběhu roku opakovaně své čtenáře informoval, pečlivě
naplánovaná rekonstrukce koupaliště ve
Vrahovicích se o tři měsíce zdržela. Po
prvním výběrovém řízení se totiž proti
výsledku odvolala v pořadí druhá staveb-

Fofr naStihnekoupališti
ve
Vrahovicích
se aspoň půlka sezóny?
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Foto: Martin Zaoral

Děti ze ZŠ Jana Železného už mají prázdniny!

bývá také sledováno dodržení druhů
povolených potravinářských barviv
a jejich obsah. Při nálezu nepovoleného
barviva či překročení možného obsahu
povolených barviv je rovněž přikračováno k sankcím,“ dodala k výsledkům
laboratorních testů odebraných vzorků
prostějovských zmrzlin Zuzana Bartošová. V jakém rozsahu byli prostějovští
výrobci a prodejci zmrzlin sankcionováni, však nechtěla být příliš konkrétní.
„Letos jsme udělili za drobné prohřešky pokuty jen v řádu tisíců korun. Co
je ale podstatné, a buďme za to rádi, že
jsme při kontrolách neodhalili žádné
zásadní porušení hygienických pravidel,“ poznamenala hygienička.
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PROSTĚJOV Při vystupování z auto- tobusu, zakopl a spadl na zem. Byl div, že výjezdu na Plumlovskou ulici. Naopak
si nerozbil hlavu. Byl v takovém šoku, že v Blahoslavově ulici vzniknou dva nové
vy u prostějovských lázní číhá na cestu- ani nenadával,“ popsala s tím, že lidé, kte- terminály: jeden bude sloužit pro MHD

jící
past. Představují
vozovka
ří vystoupí na ostrůvku a chtějí se vydat a druhý pro příměstské autobusy. Sou<
=ji zvlněná
8/
.
a vyčnívající asfaltový hrb. K deforma- směrem k lázním, nemají jinou možnost částí projektu je i úprava zeleně a parV letošním roce si připomeneme už 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.
podSovětského
náporem svazu,
kol těžkých
než se vydat
právě po
zvlněném O
asfaltu.
V noci 21. srpna 1968 vtrhly docím
zemědošlo
armády
NDR, Polska,
Bulharska
a Maďarska.
čtyři dnykovacích
pozdějimíst
teklana Floriánském náměstí,“
vozů.
Na opravu
si zastávka
miVedení Josefa
městaBoháče
s opravou
autobusové
krev i v Prostějově, sovětští vojáci
v neděli
25. srpna
zastřelilipočká
Martu
Říhovskou,
a Ladislava
Langa.popsal první náměstek prostějovské
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravuje
k výročí
této
události přídavek vzastávky
podobě speciální
přílohy,
nížvšak
bychom
využili i vynimálně do
příštího
roku.
počítá, mělo
by kvní
do- rádi
primátorky
Zdeněk Fišer (ČSSD) s tím,
právění očitých svědků, kteří tragédii našich novodobých dějin prožili na
vlastní
kůži.
Uvítáme
samozřejmě
i
fotodokumentaci
jít nejdříve příští rok. „Bude souviset že město opravy plánuje na příští rok.
okamžiků, ke kterým došlo přímo
v ProstějověZAORA
či okolí. Pokud
vyprávět o svých příbězích ze srpna 1968, budeme
Martin
L se odhodláte
s
úpravami
celého
Floriánského
náměstí
„V
současné
době máme na celý projekt
jedině rádi. Naopak bychom rádi nebyli, kdyby pohnuté osudy před padesáti lety zůstaly zapomenuty...
Na celou situaci upozornila Večerník a jeho okolí. Zruší se nevyhovující auto- požádáno o dotace. Konkrétní termín
-/,01í',30(±3@à@MIÁFO<FQTUÑQµI@EnDMnÁQ@ü@EIJNO <=TN@QKüÁK<?îE<F½CJFJGDQNQî?@>OQÁU@NMKIJQÑ>C
jedna z našich čtenářek. „Na vlastní oči busové zastávky v ulici Hliníky. Autobu- zahájení prací však není v tuto chvíli
P?µGJNOÁMJFPJUQ<G<?JI<nÁM@?<F>D7µE@H>DO<FHJCJPPàDIDO=PéOJJNJ=IîQ,GJHJP>F½PGD>DQ-MJ
jsem viděla, jak starší pán vystoupil z au- sy totiž měly dlouhodobě problém při znám.“

?hromadné dopra68
busu nejen
Městské
=19
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PROSTĚJOV Prostějovští zastupitelé
projednávali předminulé pondělí rovněž dotaci Národního domu na úhradu provozní ztráty během rekonstrukce této secesní památky. Diskutovalo
se o jeho stěhování na náměstí T. G.
Masaryka i instalaci velkého stanu s restaurací a kavárnou Národního domu.
Návrh na udělení dotace Národnímu
domu ve výši 2,3 milionu korun přednesla primátorka Prostějova Alena Rašková
(ČSSD). „Schvalujeme peníze, které by
podle propočtů měly nahradit provoz-
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převezena do prostějovské nemocnice.
Výše škody způsobené na motocyklu
byla předběžně vyčíslena na padesát tisíc
korun,“ popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Ke zranění dalších osob ani k další škodě
nedošlo. „Alkohol u řidičky policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění havárie
jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal
Kořínek.
(mik)

František Fröml (Změna pro Prostějov).
„Dovolila bych si vám připomenout, že
město je zřizovatelem obecně prospěšné
společnosti Národní dům. Je to náš Národní dům, naše kulturní památka. A my
bychom byli velmi neradi, kdyby stávající
sehraný personál si kvůli odstávce provozu hledal zaměstnání někde jinde. To je
ten důvod, proč jsme hledali toto náhradní řešení,“ snažila se opozičnímu zastupi-

PROSTĚJOV Minulý čtvrtek 21.
června po desáté hodině došlo
v křižovatce silnice z Prostějova do
Kostelce na Hané s vedlejší komunikací ke Smržicím k dopravní nehodě dodávky a osobního automobilu. Podle všeho je na vině šofér
dodávky, který nedal přednost.
„Podle dosavadního šetření zřejmě
devětadvacetiletý řidič dodávky Ford
při jízdě ve směru od Smržic nedal
přednost po hlavní komunikaci od
Prostějova jedoucímu automobilu
značky Volkswagen, řízenému šestašedesátiletým řidičem. Ke zranění
osob při dopravní nehodě nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na padesát tisíc
korun. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění nehody jsou předmětem
dalšího šetření,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov. Jak dodal,
po dobu šetření a odklízení následků
dopravní nehody byl provoz v místě
řízen kyvadlově. „K plnému obnovení
provozu v Kostelecké ulici došlo o půl
dvanácté,“ doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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teli vysvětlit primátorka Alena Rašková.
Frömla pak ještě zpražil další z opozičníků. „Pochopil jsem správně pana architekta Frömla, že by na náměstí místo
kavárny a restaurace viděl raději mítinky
politických stran? Já jsem přesvědčen,
že občané Prostějova více ocení kavárnu
s restaurací než nás politiky,“ zareagoval za
potlesku většiny rozumných zastupitelů
Tomáš Blumenstein (ODS).
Zmíněná dotace pro Národní dům
pak byla drtivou většinou hlasů napříč
politickým spektrem schválena. (mik)

    

řešení vybuduje u nás na náměstí? Mně
to připadá jako nepřiměřená konkurenční výhoda pro Národní dům. Nehledě na
to, že máme nyní před volbami a prostor
před muzeem na náměstí T. G. Masaryka
se bude využívat jiným způsobem. A Národní dům řídí také lidé z rady města,
takže v předvolební kampani mohou stan
využívat k předvolební kampani a dostat
se tak do střetu zájmů,“ zkritizoval věc

Architekt Fröml by tam raději politické mítinky!

ní ztrátu Národního domu během celé
rekonstrukce. Národní dům nám po
skončení uzavření provozu veškeré ztráty pečlivě vyúčtuje a případný přebytek
dotace vrátí. Jedná se tedy ve skutečnosti
o jakousi zálohu,“ uvedla první žena Prostějova. „Já osobně mám velké výhrady ke
stěhování Národního domu na náměstí.
To znamená, že kdokoliv v Prostějově si
bude opravovat restauraci, tak si náhradní

havarovala u kostela

PROSTĚJOV Stane se, vždyť se teprve učí! Na
křižovatce u vrahovického kostela minulé pondělí havarovala mladá žákyně
autoškoly. Na motorce s instruktorem
za zády nezvládla mírnou zatáčku a narazila do stromu. Se zraněním byla převezena do nemocnice.
„V pondělí osmnáctého června před osmnáctou hodinou došlo v Majakovského ulici k havárii motocyklu autoškoly. Devětadvacetiletá žákyně školy z dosud přesně nezjištěných příčin
při jízdě křižovatkou z ulice Čs. odboje směrem k Vrbátkám
nezvládla řízení, vyjela vpravo mimo komunikaci a narazila
do stromu. Při havárii utrpěla lehké zranění, se kterým byla
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u zmrzlin a ledových tříští možný nález
Salmonell či Listerií, nebyl v prostějovském regionu prokázán. Tudíž požadavky nařízení Evropské unie splněny
byly. Pravidla správné výrobní a hygienické praxe jsou z hlediska mikrobiologického obsažena také v České státní
normě, kdy je sledován možný nález
Staphylococcus aureus, celkový počet
mikroorganismů a bakterie Enterobacteriaceae. Hlavně nález posledního
druhu bakterií často svědčí o tom, že
úroveň hygieny a sanitace provozu nemusí být vždy dobrá. Při překročení
daných limitů je provozovatel sankcionován a je mu nařízeno opatření k provedení sanitace. Ve zmrzlině i třeštích

milujeme
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Každoročně je státní zdravotní dozor
prioritně zaměřen na epidemiologicky
závažnou činnost přípravy občerstvení, ke které jistě výroba zmrzliny patří.
„Vlastní výroba zmrzlin má svá pravidla
obsažena nejen v zásadách správné výrobní a hygienické praxe, ale i v rámci
systému Kritických kontrolních bodů,
které jsou modifikovány na každý provoz samostatně. Každoročně pod dozor
Krajské hygienické stanice, Územní pracoviště Prostějov, spadá zhruba patnáct
až dvacet ohlášených provozů, kde se
zmrzlina bude vyrábět a prodávat. Navíc

Michal
KADLEC
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Prostějov (red) – Odbor dopravy prostějovského magistrátu v Demelově ulici
bude ve čtvrtek 28. června uzavřen od
13:00 hodin a poté i v pátek 29. června
po celý den! „Upozorňujeme na uzavření registru řidičů odboru dopravy.
Důvodem je vypnutí elektronické části
centrálního registru řidičů kvůli přechodu na nový software. V uvedenou dobu
nebude možné přijímat žádosti ani vydávat nové doklady,“ vysvětluje vedoucí
odboru Miroslav Nakládal.

PŮVODNÍ
zpravodajství



pro Večerník









Prostějov (mik) – Oproti minulým
zvyklostem, kdy Rada statutárního města Prostějova jednala vždy v úterý, se tak
tento týden stane až ve středu. A to kvůli
úterní služební cestě primátorky Aleny
Raškové. Konšelé budou projednávat
možnost zhodnocování volných finančních prostředků města, schvalovat novou
redakční radu Radničních listů a jedna
po druhé se budou také probírat žádosti
o dotace do sociální oblasti. Na programu je také několik bodů, v němž radní
budou schvalovat peníze na aktuální stavební investice. „Především půjde o peníze na projektovou dokumentaci na
rekonstrukci Plumlovské ulice, opravu
kanalizace u budovy reálného gymnázia, rekonstrukci bazénu na ZŠ v ulici Dr.
Horáka či rekonstrukci mostu ve Vrahovické ulici,“ zmínil Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky statutárního
města Prostějova. Dále se budou projednávat pronájmy městských nemovitostí
a další majetkoprávní záležitosti.



Zaměstnanci oddělení hygieny výživy převážnou část těchto provozů
zkontrolují a v některých případech
odebírají v těchto zařízeních vzorky
zmrzlin či ledové tříště. „Při vstupu
do kamenného provozu, pevného či
mobilního stánku si hygienik všímá
nejen osobní a provozní hygieny, ale sleduje dodržení daných Kritických bodů,
tedy teplotu úchovy jak připravovaných
zmrzlinových směsí, tak teplotu úchovy
prodávané zmrzliny. Je sledována doba
'  . $  %D1
se v průběhu roku mohou vyskytnout použitelnosti, tedy spotřeby daných
 %)-%E&  ").-%
výrobci zmrzlin v rámci stánků při hro- surovin i vlastní zmrzliny, či připrave   &. .    - 1
"
madných jednorázových akcích, jako né směsi pro výrobu. U stánků se také
  #  
jsou poutě, kulturní či sportovní akce. zaměřujeme mimo jiné na napojení
Jejich počet předem předvídat nelze,“ stánku na zdroj tekoucí pitné vody, kdy
uvedla Zuzana Bartošová.
tato voda by měla proudit v hadici, kte- rá má atest pro vhodnost styku s pitnou
vodou, je zajištěna i teplotně, aby se voda
 $  $#%#   & &
nadbytečně neprohřívala. Nezanedbatelnou součástí provozů přípravy zmrz 
 
 
lin je také sociální zázemí včetně přípra
ven, hygienického zázemí pro personál
a podobně,“ popsala Večerníku Zuzana

Bartošová vše, co je potřeba ze strany
hygieniků u „zmrzlinářů“ zkontrolovat.
Hygienici v každé prostějovské

provozovně odebírají vzorky zmrzlin, které pak následně zkoumají.

„Laboratorní rozbory jsou zaměřeny
převážně na mikrobiologický rozbor.

Můžeme bez nadsázky konstatovat
a ´zaklepat´, že nařízení Evropské unie







v platném znění, které stanoví sledovat

PROSTĚJOV Prostějovští hygienici si v posledních týdnech vyšli do města na zmrzlinu či na ledovou tříšť. Nikoliv však proto, aby se oddali těmto
letním pochoutkám, ale aby zkontrolovali jejich prodejce a hlavně kvalitu nabízeného sortimentu. Jak Večerníku potvrdila vedoucí oddělení
hygieny výživy a předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice
Olomouckého kraje, Územní pracoviště Prostějov Zuzana Bartošová
k žádnému zásadnímu porušení hygienických pravidel nedošlo. Na základě odebraných vzorků však přece jen někteří z prodejců dostali mírné
pokuty.„Nešlo ale o nic zásadního, Prostějované nemusí mít strach, že by
ve zmrzlinách bylo něco nezdravého,“ vzkázala přes Večerník hygienička.



  



„Výsledky rozborů neodhalily vážnější závady,“
sdělila Večerníku hygienička Zuzana Bartošová



HYGIENICI ZKONTROLOVALI PRODEJCE



RYCHLÝ


Zdroj: KHS Olomouc, Územní pracoviště Prostějov

zpravodajství
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Jedna z velkých stavebních akcí letošního jara se pomalu chýlí ke konci.
Každé slovo té věty má svou váhu, ale
ponechme stranou, jestli je pracovní
úsilí v Brněnské ulici do té míry hektické, aby vyvážilo poměr ceny, kvality a délky provedeného díla.
Řidiči si v takových případech naleznou pro sebe optimální objížďky
a v tomto případě bylo snadné uhodnout, že výjezd z ulice Brněnské nahradí ulice Žeranovská. Protože zřejmě nebylo možné na dané období
upravit intervaly semaforů právě na
této křižovatce, asi by se tím narušila
návaznost na další, vznikaly v dopravní špičce v Žeranovské dlouhé
fronty, mnohdy až k Rumunské ulici.
Najednou prázdno. Není ani svátek,
ani noc, mohl si nevěřícně protírat
oči řidič, uvažujíc o optickém klamu.
Ne, je opravdu špička a v Žeranovské maximálně dvě tři auta. Stačilo
málo - výměna semaforů a později
jejich zapnutí pouze na „oranžovou“.
A je po dopravním problému.
Na tomto příkladu lze krásně demonstrovat, kam se posunul vývoj
osazenému bezpečnostnímu prvku
brzdí.
Je potřeba si uvědomit, že vlastní
bezpečnost na silnicích není naše
právo, nýbrž každého povinnost.
Kvůli narůstajícímu počtu incidentů se stát snaží vždy udělat něco
dalšího pro to, aby nás v nebezpečných situacích ochránil. Pak ale nežehrejme na dopravní zácpy. Pokud
by jeden každý respektoval pravidla
a dbal o vlastní bezpečnost, byl by
leckde možný i ten návrat ke kořenům.

Č

Č

erven 1948 se nesl v duchu
všesokolského sletu, na který
se do Prahy vydalo jen z Prostějova 5
321 návštěvníků v sedmi zvláštních
vlacích. Je třeba si uvědomit, že tento
slet byl na dlouho poslední a stal se
de facto manifestací podpory demokracie, která pomalu v našem státě
končila. Dne 14. června se na náměstí konalo shromáždění na podporu nového prezidenta Klementa
Gottwalda, který vystřídal abdikujícího Edwarda Beneše. Svou labutí
píseň zaznamenala sociálnědemokratická tiskovina Hlas lidu,
která ve městě vycházela od roku
1886, 27. června téhož roku totiž
byla násilně sloučena sociálně
demokratická strana se stranou
komunistickou.
erven 1958 se nesl ve znamení
velkých oslav. Národní podnik
Agrostroj slavil čtyřicet let a v rámci
toho byla přistavěna nová kovárna.
Dodejme ještě, že tento podnik byl
pokračovatelem tradiční firmy WIKOV, jež vznikla sloučením dvou
firem Wichterle a Kovářík v roce
1918. Uvedené firmy vzájemně
spolupracovaly, takže ve sloučení
neviděly sebemenší problém. Ke
znárodnění došlo v roce 1948, kromě období druhé světové války, kdy
se muselo přejít na válečnou výrobu

Č

Č

pro německou armádu, byl podnik
vždy tradičním výrobcem zemědělských strojů,
erven 1968 a socialismus s lidskou tváří ještě žil. Například
Aktiv prostějovské inteligence se
postavil za obrodný proces, okresní
výbor Národní fronty navrhl, aby
se všechny organizace za obrodný
proces postavily společně a neštěpily se. Zároveň se uskutečnily tělovýchovné slavnosti k 50. výročí republiky, probíhal X. ročník Wolkerova
Prostějova, kde cenu získal i soubor
místní lidové školy umění. Jedinou
negativní událostí bylo zrušení
střední průmyslové školy stavební, což vyvolalo velkou kritiku
veřejnosti.
erven 1988 a opět oslavy,
tentokrát 100 let od narození
Julia Volka Choráze, což byl učitel
a komunistický novinář působící
ve dvacátých letech na okrese. Byla
po něm pojmenována i škola, a to
dnešní RG a ZŠ města Prostějova.
Psal se 26. červen 2008 a Prostějovem se přehnala noční vichřice.
Ve Smetanových sadech se ze starých stromů odlomily poměrně
velké větve, na řadě dalších míst
popadaly větve na zaparkovaná
vozidla. Naštěstí nedošlo k žádným zraněním. V důsledku havárie

Máme tu léto, prázdniny a pytel dobrodružství. Historie se
však neptá, a protože pokračuje nezávisle dál ve svém běhu, tak se podívejme, co se událo v červnu v předchozích
desetiletích...

M

vodovodního potrubí byla zaplavena část budovy B prostějovské
radnice. Mimo jiné byla vyplavena
i telefonní ústředna včetně důležité
komunikační síťové infrastruktury.
Havárie vyřadila z provozu některé
telefonní linky a elektronickou komunikaci s úřadem.
ěsto Prostějov se postaralo
celkem o osmnáct hrobů
a hrobek na hlavním městském
hřbitově. Povinnost pečovat o ně
vyplývá z historických souvislostí
a dokumentů. Kromě obecně známých hrobů, jako je například hrob
básníka Jiřího Wolkera či hrobka
manželů Vojáčkových, šlo také
o objekt arkád, hlavní kříž či hrobku
někdejšího starosty Ondřeje Přikryla
nebo generálporučíka Viléma Sachra.
Ročně přijde údržba těchto hrobů na
zhruba 120 tisíc korun. Ve dnech 3. až
8. června se konal už 11. ročník divadelního festivalu MEDart - přehlídky
prostějovských divadelních souborů
a jejích hostů. Na prostějovském náměstí se 24. června 2008 uskutečnila
akce „Věda v ulicích“. Hlavním iniciátorem a organizátorem byli prostějovská hvězdárna a studenti tří gymnázií, kteří předvedli zajímavé pokusy
z fyziky a chemie. Okrašlovací spolek
Prostějov uspořádal už druhý promenádní koncert ve Smetanových sadech, tentokrát v provedení pěveckého sboru Vlastimila. Ve dnech 16. až
20. června se v Prostějově uskutečnil
51. ročník poetické přehlídky Wolkerův Prostějov. V kavárně Národního

DO KRONIK

V předminulém čísle Večerníku
nám zařádil šotek, který zapříčinil
nesprávně uvedený text v analýze
právě na tomto místě. Za špatný
článek u aktuálního titulku se redakce omlouvá a dnes přinášíme
správnou verzi.

OMLUVA

domu vystavoval své akvarely „malíř
Vysočiny“ Jan Odvárka.
Takové tedy byly pohledy do kronik.
Co přinese letošní červen, tak o tom
můžeme jen spekulovat, ale snad po
letech v nějaké kronice čtenáři najdou, že se vlastně nic zvláštního nestalo a nad celým městem zavládly
klid a mír blížícího se léta.

 D
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ČERVNOVÉ POHLEDY

dopravy s neustálou snahou o zvyšování její bezpečnosti. Každý další
zásah působí nepřímou úměru: zvýší se bezpečnost, ale sníží se prostupnost dopravy. Klasická křižovatka
osazená pouze dopravními značkami se tak projevila v tomto případě
jako dopravní úleva.
Tou samozřejmě mohou být i kruhové objezdy, pokud v sobě ovšem
zároveň neobsahují blok v podobě přechodů na každém výjezdu.
Prvek, který má napomoci plynulosti dopravy, ji zároveň kvůli dalšímu

Návrat k dopravním kořenům

Tomáš KALÁB

C <=8/

milujeme vecerník


Nezapomeòte na chodník!
Když už se za sto milionů korun opravuje celý Národní dům, tak prosím apeluji na vedení města, aby
nezapomnělo v rámci této rekonstrukce opravit pořádně i chodník okolo této secesní památky! Ten už
je několik let doslova ostudou. Vypadané kostky jsou často nebezpečné hlavně pro chodce. Copak ho
nejde nahradit nějaký pořádným kvalitním chodníkem s modernější dlažbou?
Jana Protivánková, Prostějov

Není Brnìnská jako Brnìnská!
Při pohledu na postup stavební firmy, která provádí rekonstrukci Brněnské ulice v Prostějově, se musím
jenom smát. Je to ale spíše k pláči než k smíchu! Samozřejmě jsem i ve Večerníku četl mnohá vyjádření
kompetentních úředníků a jejich vysvětlování, proč například první úsek Brněnské ulice v délce zhruba
sto metrů trvá tak dlouho. Byly to dva měsíce, přesně řečeno! Tato vyjádření jsou ale naprosto nesmyslná a alibistická. Jak mi někdo vysvětlí, že například rekonstrukce vozovky v Brněnské ulici v Olomouci
včetně natažení nového asfaltového koberce, včetně nových zastávek pro autobusy trvala jen deset dní?
A pozor - ten úsek měří přesně 350 metrů! Zřejmě úspěšný oddíl... Kdyby v Prostějově postupovala
stavební firma stejně rychle a pečlivě, byla by dnes dva měsíce po uzavření už celá Brněnská hotová!
Martin Zapletal, Prostějov

  *# 
Poslední dobou v prostějovských novinách čtu stále častěji o krádežích ve Smetanových sadech. A vůbec mě to nepřekvapuje. Podívejte se pozorně během dne, kdo tam na lavičkách pořád vysedává. Jsou
to samí bezdomovci nebo mladí Romové, kteří nemají přes den co dělat, protože o normální práci ani
nezavadili. Park v centru města je sice moc krásný, ale zdržovat se v něm je dnes nebezpečné. Není divu,
že tam slušní lidé přicházejí o peněženky, kabelky či jiné cenné věci. A policajt? Toho ve Smetanových
sadech nevidíte!
Romana Hanzlíková, Prostějov

Argument neobstojí
Sice to už jednatel Domovní správy Prostějov vysvětloval, taky jste to psali ve Večerníku, ale pořád mi
to nedá. Proč se proboha nemůže otevřít hlavní vchod do aquaparku z Krasické ulice? Proč celý areál
musíme zdlouhavě obcházet, abychom se dostali dovnitř? Již předem avizovaný argument, že prostě
nejsou lidi a Domovní správa nemůže sehnat pokladní nebo že jsou drahé turnikety, u mě vůbec neobstojí. Tak tam turnikety nedávejte a sežeňte alespoň nějakého brigádníka důchodce, který bude prodávat lístky. Ale nechtějte po tisících lidech, aby obcházeli celý aquapark!
Jiří Šindler, Prostějov

 !"
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EXKLUZIVNÍ

ČR nedostal. Alespoň tedy prozatím. Nelze
totiž stále vyloučit, že má někdo další připravené utajené želízko nebo se rozhodne
jít do boje na poslední chvíli.
Senátní volby, které se uskuteční první říjnový víkend společně s těmi komunálními, budou na Prostějovsku i tak rekordní.
Devět kandidátů různých stran a hnutí
ještě nikdy v historii voleb do horní komory Parlamentu České republiky v okrsku
číslo 62 za Prostějovsko, Kojetínsko a část

Jak Večerník informoval již v minulém vydání, známá prostějovská
lékařka Jitka Chalánková prožila
jedno velké zklamání. Přestože
okresní i krajská organizace TOP
09 ji podpořily jako kandidátku do
Senátu ČR, ústředí této pravicové
strany v Praze vystavilo tomuto záměru „stopku“. Bývalá poslankyně
se však nehodlá vzdát a do horní
komory Parlamentu ČR bude i tak
kandidovat jako nezávislá.
yy S jakou jste přijala zprávu o tom,
že ústředí TOP 09 odmítlo vaši kandidaturu do Senátu ČR? Řekněte
upřímně, naštvalo vás to?
„Je třeba říci, že Výkonný výbor TOP
09 dostal šanci o mé kandidatuře do
Senátu rozhodovat dvakrát. Vždy se

>% 
Podle předsedy prostějovské ODS
Petra Sokola jde o energickou
dámu s jasnými názory. Učitelka
z Nezamyslic Dagmar Halašová
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník sama řekla, že má ráda životní výzvy a že i jako „obyčejná“ holka
z Hané chce voliče přesvědčit, že
v Senátu ČR by dokázala zastupovat i lidi z venkova.
yy Můžete se úvodem krátce představit?
„Narodila jsem se 26. února 1974
v Prostějově. Jsem vdaná a mám dvě
dcery. Po vystudování Střední průmyslové školy strojní v Prostějově
jsem se rozhodla doplnit své vzdělání o personální management a psychologii. V letech 1995 až 2003 jsem
pracovala nejprve na marketingovém
a personálním útvaru První brněnské
strojírny v Brně, poté jako ředitelka
marketingových komunikací a tisková
mluvčí v nadnárodních společnostech ABB a ALSTOM, taktéž v Brně.
Po nástupu na mateřskou dovolenou
v roce 2003 jsem začala uvažovat
o dalším fungování rodiny a vlastní
budoucnosti. Měla jsem dvanáctiletou dceru a malé miminko, manžel
v té době začal budovat kariéru a bylo
nutné zaujmout jasné stanovisko. Jeden z nás musel ze svých ambicí slevit.
Volba byla jasná! Matka přece má být
se svými dětmi. A vím, že to byla volba
správná, pro mě naplňující.“

Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz

časná otázka v návaznosti na mou
předešlou odpověď. Ale dobře...
(úsměv) Protože je mým životním
osudem školství, chci případně své
mnohaleté zkušenosti využít právě v tomto oboru. Pálí mě otázky
cílené směrem k zanedbanému
učňovskému školství, zpackané inkluzi, k pravomocím ředitele školy,
klesající prestiži učitelů, fungování
managementu škol, číhajícímu nebezpečí elektronických médií na
děti…, je opravdu co řešit, ale hlavně poslouchat na zámku, co trápí
podzámčí.“
Jak bylo zmíněno, Jan Krchňavý povede PéVéčko i jako lídr do
komunálních voleb a tím pádem
kandidát na primátora. „Ve vší
skromnosti, volby ukáží, co si přejí
naši spoluobčané a k tomu je třeba
zachoavt velký respekt. Zkušenost
z Prostějova nám ale říká, že to jde.
A to asi víc srdcem než hlavou,“ zareagoval na polemiku, jak by zvládal
případnou práci senátora či například
radního nebo zastupitele.

(  #%,,,"

Božena Sekaninová, senátorka
Dagmar Halašová, učitelka
Jan Krchňavý, ředitel ZŠ
Jaroslav Fidrmuc, bývalý ředitel CMG
Irena Blažková, starostka Vranovic-Kelčic
Zuzana Böhmová, operátorka
Pavel Dopita, informatik
Radek Brázda, starosta Troubek
Jitka Chalánková, lékařka

   

@fx` (    %  Z( 
 
Přestože „Pražáci“ byli proti,
ková. I přestože vystoupila ze straprostějovská TOP 09 zůstává
ny, podporujeme její nezávislou
věrná svému původnímu rozkandidaturu,“ prozradil Večerníku
hodnutí. Po odmítnutí kandiAleš Matyášek, předseda místní
dátky Jitky Chalánkové ústře- „Místní i regionální organizace organizace TOP 09 v Prostějově.
dím v Praze bude prostějovská TOP 09 v Prostějově navrhla své- „Topka“ tak pro volební okrsek
místní organizace někdejší po- ho kandidáta do Senátu již dříve, číslo 62 nebude hledat žádného
slankyni i nadále podporovat!
a byla jím doktorka Jitka Chalán- nového kandidáta.
m Z( 
  # um  (   &%&#"
za mne postavil regionální a krajský Miroslav Kalousek nebo někdo jiný vat při sebevětší snaze nemohu.“
stranických hierarchií a demokratic- s lidmi a to je skvělé!“
toto rozhodnutí alespoň struč- yy Jaká je vaše aktuální pozice, co se kých procesů. U některých stran jsou yy Když si odmyslíme politiku, jste
výbor. Co se odehrálo na Výně vysvětlit?
konném výboru TOP 09, to
týká politiky? Nezanevřela jste?
obavy ze ztráty demokracie a zdravého také známá lékařka. Co po konci ve
„Pan předseda Pospíšil ani „Na politiku jsem rozhodně nezane- rozumu podle mne docela na místě. Sněmovně jako poslankyně děláte?
opravdu nevím. Podle innikdo jiný mi žádné odů- vřela. Jak čtenáři mohli číst v minulém Co je milé, veřejně mi již podporu vy- „Pracuji znovu jako dětská lékařka
formací našich zástupců
vodnění tohoto rozhod- čísle Večerníku, nenechám se umlčet! slovily Konzervativní strana a Koruna v ordinaci Velký Újezd u Olomouce,
se většina členů Výkonnutí Výkonného výboru Docela přesně vím, proč se chci v po- Česká. Bývalý poslanec Evropského kde jsem již působila do roku 2009.
ného výboru hlasování
nesdělil. Podle mého litice dál angažovat a jaké úkoly mám parlamentu Petr Mach vyzval voliče Maminky se téměř nezměnily, ale děti
zdržela, tudíž mi jejich
názoru bych předpoklá- před sebou. Vždy se dívám na potřeby Svobodných, aby mne volili. Uvidíme neskutečně vyrostly. Zapojila jsem se
názor není znám. Snad
dala, že mi sdělí výhrady občanů, a to ať již v kratším, či v delším co další...“
by vám více mohl vysvěttaké do pohotovostních služeb v nek mým postojům a stano- horizontu. To je pro mne hlavní krité- yy Jak moc náročné bude kandi- mocnici v Prostějově. A chtěla bych
lit předseda strany Jiří Poviskům, které hájím. Oče- rium a z toho vycházím.“
spíšil. Vzhledem k tomu,
poděkovat kolegům lékařům a sestřičdoavt jako nezávislá?
že jsem rozhodnuta do    kávala jsem, že se dozvím, yy Jednala jste s dalšími stranami či „Požádala jsem občany o podporu mé kám za podporu a spolupráci. Je to
které se neslučují s programem hnutími, zda by existovala možnost osoby a podpisy pod petici k mé kan- krásná práce.“
Senátu ČR kandidovat, tak se na
tomto mém rozhodnutí nic nemění. a hodnotovým zakotvením strany, která kandidovat do Senátu ČR za jiný poli- didatuře. Informace jsou k dispozici yy Jak vidíte své šance v letošních
Naštvaná ani trochu nejsem. Jen po- se označuje adjektivem konzervativní. tický subjekt?
na mých webových stránkách www. senátních volbách?
strádám logiku postupu Výkonného S takovým vysvětlením jsem bohužel „Jednání s dalšími politickými strana- chalankova.cz a na Facebooku. Archy „Jdu do všeho vždy naplno, věřím ve
seznámena nebyla. Že se jedná o výsle- mi probíhala. Podle mne byla velmi samozřejmě rozdávám i osobně. Kam- vítězství! Záleží ale samozřejmě na
výboru TOP09.“
yy Snažil se vám to Jiří Pospíšil, dek hlasování, za odůvodnění považo- zajímavá. Byla to studie do fungování paň je příjemná, milá. Vždy si povídám rozhodnutí voličů.“ (úsměv)

#$"    f'%{  
yy Jak začala vaše pedagogicpřimět voliče k tomu, aby mi
ká praxe?
naslouchali a pochopi„V roce 2006 jsem nastouli, proč se paní učitelka
pila na Základní školu
a obyčejná holka z Hané
v Nezamyslicích a zahározhodla tak, jak se rozjila studium Učitelství
hodla.“
pro první stupeň na Peyy Co hodláte v předdagogické fakultě Masavolební
kampani
rykovy univerzity v Brně,
nabídnout svým volikteré jsem ukončila státní
čům?
  
zkouškou a pozici učitelky
„Zkušenost ženy, která
prvního stupně zastávám doponení kariérní politik, pracuje
sud. Práce pedagoga je stejně napl- jako učitelka, ale vyzkoušela si i práci
ňující jako mateřství. Máte možnost ve vedení velké firmy. Navíc dobře
na vlastní oči vidět, jak se vám děti vím, jak se lidem žije nejen v Prosdoslova rozvíjí a zdokonalují pod ru- tějově, ale i ve venkovských obcích
kama, jste smutní z toho, když se dě- našeho obvodu. V kampani půjdu
tem práce nedaří nebo jsou nešťast- mezi lidi a budu jim představovat
né. Snažíte se dávat jim to nejlepší, svoje názory a nápady. Z programu
co umíte a znáte. A neopouští vás můžu třeba už teď odhalit, že přijdu
naděje, že z těch malých capartů jed- s konkrétními nápady, jak změnit
nou vyrostou kvalitní a silné osob- naše školství.“
nosti, které dokáží úspěšně bojovat yy Pokud byste byla úspěšná a lidé
se všemi starostmi a trápeními, které by vás zvolili do Senátu ČR, co by
jim život připraví. Váš život je vnitřně patřilo mezi vaše priority? Jakými
navždy spojen s tím jejich. Jako kdy- problémy v životě naší společnosti
by se jednalo o vaše vlastní děti!“
byste se nejvíce zabývala?
yy S jakou jste přijala kandidaturu „V první řadě bych chtěla zastupovat
do senátních voleb za ODS?
celý volební okrsek a být vyslancem
„Kandidaturu jsem přijala na krát- občanů v Praze, přičemž o konkrétní
kou chvíli s pochybnostmi, poté práci pravidelně uslyšíme u nás na
však s nadšením. Jsem člověk, který Prostějovsku. Zaměřit bych se chtěla
má rád životní výzvy, a pevně věřím, také na školství, podporu podnikání
že i tuto výzvu dokážu dotáhnout a zákony, které nebudou zapomínat
do zdárného konce. Udělám pro na to, že lidé u nás nežijí jen ve velto všechno a věřím, že se mi podaří kých městech, ale také na venkově.“
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W ; m W(u{  & #%  
Hnutí PéVéčko si dalo na čas,
a od letošního roku i člen Síně
než ze svých řad vyslalo do
slávy prostějovských učiboje o křeslo v Senátu
telů. To je Jan Krchňavý.
České republiky své„Návrh vzešel od spoho kandidáta. Ale jak
lupracovníků PéVéčka,
už Večerník avizoval
nepatřím k těm, kteří se
v předchozím dílu svéza každou cenu derou
ho volebního seriálu,
vzhůru,“ potvrdil zrod
volba padla na ředitele
své nominace. „Bylo to
Základní školy Jana Žepro mě překvapení, ale
  
lezného Jana Krchňavnímám to i jako vývého. Ten bude tedy současně
raz velké důvěry v mou osobu.
i jedničkou stávajícího koaličního Nabídky či výzvy si upřímně vážím,
seskupení na prostějovské radnici a proto jsem řekl ano,“ popsal následpro nadcházející komunální volby. ně své rozhodování.
„Vybrat kandidáta do senátních voleb Možnosti Jana Krchňavého v senátnebylo v našem hnutí nic složitého, ních volbách vidí první muž hnutí
protože jasnou představu jsme měli hodně vysoko. „Myslím si, že má
už delší dobu. Pouze jsme vyčkávali velkou šanci postoupit do druhého
s tím, že s Janem Krchňavým jsme se kola, v něm pak uvidíme, jak to celdomluvili, že si vezme určitý čas na kově dopadne,“ pousmál se potutelně
rozmyšlenou. Byla to ale pro nás jas- Jiří Pospíšil. Jak vidí své ambice sám
ná volba, protože Honza v posled- kandidát? „Jsem tělocvikář a jsem
ních komunálních volbách byl jeden zvyklý bojovat. Když zdolávám na
z největších „skokanů“, kdy ho voli- kole třeba Červenohorské sedlo nebo
či vykroužkovali z desátého místa hraji tenis, dávám ze sebe všechno,
kandidátní listiny do prostějovského chci vyhrát, jdu do toho naplno. Ale
zastupitelstva až na místo čtvrté. Já musím dodat - férově a s uznáním
jsem jenom rád, že nabídku přijal. Je protivníků. Platí to, co mi dali rodiče.
to výborné jméno, férový člověk, kte- Být pokorný, skromný a slušný. Vždyť
rý v Prostějově něco znamená,“ objas- i tím by se mělo v této tvrdé době vynil pro Večerník volbu hnutí PéVéčko hrávat, ne?“
jeho předseda Jiří Pospíšil.
A čím by chtěl Jan Krchňavý jako
Dlouholetý pedagog, v současnosti senátor přispět při řešení probléředitel Základní školy Jana Železného mů České republiky? „To je před-

Tovačovska o křeslo senátora či senátorky
neusilovalo.
Večerník provází své čtenáře již půldruhý měsíc
předvolební„kuchyní“ stran a hnutí. Je zřejmé,
že předvolební kampaň odstartovala a dá se
až do posledních chvil čekat tuhá přetahovaná o každý hlas. V dnešním posledním předprázdninovém dílu s pořadovým číslem šest
se zaměřujeme na poslední oznámená jména
v bitvě o jediné volné křeslo. Neopominuli jsme ani aktuální kauzu kolem Jitky Chalánkové.
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přistoupili nejvíce zodpovědně. Dagmar Halašová působí v NezaVybírali jsme hned z několika myslicích, právě tento fakt může
možností, navíc jsme stranou, být výhodou vzhledem k tomu,
kde rozhodují o všech zásadních že kandiduje nejen za Prostějov,
věcech všichni naši členové. Ti ale rovněž za okrsky Kojetínska
se museli setkat, aby vybrali nej- a Tovačovska. „Dagmar Halašová
Občanští demokraté z celého vhodnějšího kandidáta z našich je rodačkou z Prostějova, ale nyní
Prostějovska poměrně dlouho řad,“ sdělil Večerníku Petr Sokol, učí v jižní části našeho regionu.
hledali ve svých řadách vhod- předseda oblastního sdružení Spojuje tak vlastně obě části seného kandidáta do senátních ODS v Prostějově. „Do voleb nátního obvodu, který tvoří jak
voleb. Původně se spekulovalo nasazujeme Dagmar Halašovou město Prostějov, tak venkovské
o zastupitelce a předsedkyni jako novou osobnost, která má oblasti našeho okresu. To, že má
Okrašlovacího spolku města jasné názory, zkušenosti i dosta- díky tomu geograficky blízko i ke
Prostějova Miladě Sokolové, tek energie, aby nás jako případ- Kojetínsku a Tovačovsku, které
která se však rozhodla napnout ná senátorka zastupovala v Pra- jsou k nám připojeny ‚senátně‘, je
všechny síly do komunálních ze. Navíc jsme přesvědčeni, že další bonus navíc,“ souhlasí Petr
voleb, kde bude zastávat po- není v politice správná kumulace Sokol, který má již jasno o systézici „jedničky“. A tak „modří funkcí, kdy s nadsázkou řečeno mu předvolební senátní kampaně
ptáci“ posílají do boje o horní všichni kandidují na všechno. ODS. „ODS vždy sází na kontaktkomoru Parlamentu ČR učitel- Volby začínají od nuly, papíroví ní kampaň. Bude to platit i nyní.
ku z Nezamyslic Dagmar Hala- favorité mnohdy nakonec ne- Dagmar Halašová je energická
šovou.
uspějí, podpora ODS stoupá, dáma, se kterou se určitě budete
Zajímalo nás, čím to, že ODS na- a proto má podle našeho názoru během kampaně často potkávat
šla svého kandidáta do Senátu až paní učitelka Halašová reálnou ve všech koutech Prostějovska,“
jako poslední z prostějovských šanci do druhého kola postou- ujišťuje předseda oblastního
stran a hnutí? „Asi jsme k výběru pit,“ dodává Sokol.
sdružení ODS v Prostějově.

m

Michal KADLEC
PROSTĚJOV Doposud jich bylo maximálně šest. Nyní jich bude ale hned devět! A to
se ještě TOP 09 dle aktuálních informací
rozhodla nenahradit celostátním vedením
strany nepodpořenou Jitku Chalánkovou
novým kandidátem, tudíž na kulatou desítku se počet uchazečů o křeslo v Senátu

zpravodajství
pro Večerník

milujeme vecerník
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Plavky jsou na tom podobně jako džíny.
V posledních letech se kolem nich vyrojilo tolik nových trendů, že je těžké vybrat
jen jeden určující styl. Celkově se dá říci,
že dvoudílné plavky jsou letos spíše na
ústupu.
Co se týče plavek, tak stále letí velkoryse vykrojené střihy na hýždích nebo jednodílné
plavky s hlubokými výstřihy. V kurzu jsou
odhalená ramena, volánky, řasení, mašle, pásky a další roztomilé prvky, které si spojujeme
spíše se šaty nebo letními topy. Vzorům kralují retro puntíky a barevné pruhy, k trendy
barvám se letos přidávají oranžová, blankytně
modrá, odstíny hnědé a také vintage sportovní color-block.
K vintage stylu patří pudrově růžová, béžová
nebo hnědá. Nejsvětlejší odstíny sluší spíše
tmavší pleti, ale plavky s barevným lemem jsou

Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz
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Podle statistických údajů Eurostatu průměrně
Češi utratí 248 euro na osobu na delší dovolené, pokud cestují pouze na maximálně tři
noci, například na prodloužený víkend, tak
průměrné náklady jsou 47 euro na osobu.
Průměrně tak vychází, že čtyřčlenná rodina
za týdenní dovolenou utratí zhruba asi 25 000
korun. To znamená, že Češi jezdí na dovolenou do Chorvatska nejčastěji vlastním autem,
spí v levných apartmánech a jídlo si často vozí
s sebou vlastní. Nejvíce na dovolené utratíme
za ubytování, nejméně potom za suvenýry

248 euro na osobu

Je ale pravda, že cestovní kanceláře většinou
hlásí, že Češi utrácí na dovolené stále víc, dopřávají si stále více s tím, jak roste česká životní
úroveň, dokážeme se i rozšoupnout. Dlouhodobější statistické údaje ovšem ukazují na
to, že místní cestovatelské chování se nemění a Češi stále jezdí nejraději do Chorvatska
a v kufru auta mají zásobu nasmažených řízků
a lančmítu. V rámci Evropské unie patříme na
dovolené k nejšetřivějším cestovatelům, méně
než my utrácí na dovolené už jenom Rumuni a Bulhaři, což jsou dle kupní síly nejchudší
země Evropské unie. A například Slováci utrá-

Více utratí i Slováci

a jiné trvanlivé zboží. Nákup suvenýrů vychází
průměrně na 0,6 euro na osobu, což znamená,
že Češi si na dovolené koupí tak maximálně
pohlednici a známku. Anebo jen pohlednici
a pošlou ji až z první české pošty u Mikulova...
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Asi víte, kolik jste letos utratili na
dovolené. Jak jsou na tom ale Češi
jako národ a byla zrovna vaše dovolená dražší nebo levnější než
průměrná česká dovolená?

Více přitom Češi utratí za zahraniční dovolené, kde se průměrné české náklady pohybují
kolem 456 euro za osobu. Tato částka ovšem
stále patří spíše k podprůměrným v Evropské
unii, průměrně občané EU utratí za zahraniční
dovolenou až 865 euro za osobu. Naši slovenští sousedé utrácí průměrně 649 euro za osobu. Oproti tomu náklady na dovolenou v tuzemsku jsou téměř čtvrtinové, průměrně Češi
vydají 125 euro na osobu, oproti tomu průměr
v EU je 351 euro. Slováci si ovšem stále dokáží
dopřát více než Češi, i když jedou jenom na
výlet do Tater. Průměrně totiž za tuzemskou
dovolenou utratí 226 euro. Nikoho asi nepřekvapí, že mezi nejutrácivější cestovatele patří
obyvatelé Rakouska, Švýcarska a Lucemburska. V těchto zemích utrácí většinou za dovolenou kolem jednoho tisíce eura na osobu. Je
to dáno nejen povahou, ale také kupní silou
obyvatelstva, které si to zkrátka může za své
platy dovolit.

  #( 

cí téměř dvakrát tolik co Češi, jejich průměrné
výdaje na delších pobytech jsou 460 euro za
osobu. Průměr v EU je pak 556 euro za osobu.
Češi tak rádi jezdí do osvědčených destinací, kam se snadno dostanou vlastním autem,
a při pobytu neutrácí mnoho za restaurace ani
za další zábavu. Jediné, co se například vloni
změnilo, je fakt, že stále více lidí používá na dovolené i mobil a především datové služby. To
díky zrušení roamingových poplatků v zemích
Evropské unie.

Méně než my utrácejí už jen Rumuni a Bulhaři

ČEŠI JSOU NA DOVOLENÉ VELMI ŠETŘIVÍ

i pro ty, kteří těžko chytají bronz. Hodně se také pracuje s hravými pruhy.
Svislé pruhy nejenže zeštíhlují, ale skvěle se hodí k retro střihům jednodílných plavek – stejně jako například volány. Klasický střih plavek oživí
i široký pásek, který opticky vytvoří užší pas.
Mohlo by se zdát, že u plavek není mnoho prostoru pro kreativitu, opak
je však pravdou. Sexy cutouts, ramínko jen na jedné straně, šněrování či
odvážné výstřihy vás o tom přesvědčí. Už máte vybráno?

letos vládnou

& bájeèné
LÉTO
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18053010591

1806220684
18062210682

8

18062210686

18062210697

16
milujeme

Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz

volby 2018

9

DRYSICE, PROSTĚJOV Zatopený lom v Drysicích, které leží
na pomezí regionů Prostějovska
a Vyškovska, je z poloviny obklopený strmými skalami. V minulosti poskytl efektní kulisy pro
filmaře. Natáčela se tam pohádka
Za humny je drak, Strašidla z vikýře, jeden z dílů seriálu Četnické
humoresky a televizní film Sejít z cesty s Jitkou Čvančarovou
v hlavní roli.
Lidi od návštěvy lomu mnoho let odrazovaly povalující se odpadky. Před
zhruba pěti lety se situace zlepšila.
Voda v lomu sice už není čistá jako dříve, koupat se v ní ovšem stále dá. Lom
tak přes léto využívá velké množství
plavců, a to i přesto, že je tam koupání
oficiálně zakázáno. Je to kvůli tomu, že
všechen kámen není dosud vytěžen
a tak se podle zákona stále jedná o těžební prostor.

Oficiálně do lomu platí zákaz vstupu,
lidé jej k rekreaci využívají jen na vlastní nebezpečí. Je hluboký osmnáct metrů, oblíbenou atrakcí je skok z vysoké
skály. Ti nejodvážnější skáčou i z výš-

VŠUDE
S VÁMI!
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Last minute zájezdy nebudou tolik
výhodné a lidé, kteří čekají na poslední chvíli kvůli levnějším dovoleným, už tolik neušetří. Toto léto
se bude zdražovat. Některé letecké
společnosti, například Travel Service, která má pod sebou většinu českých cestovních kanceláří, naopak
ceny letenek zvýšily. Zdražení se dotkne především zájezdů s termínem
na konci léta, jejichž letenky patří
do kategorie takzvaných nad rámec
sjednaných letenek.
# $ - -%& $(  $ .   "  
„Letenky dokupované nad naši již
plánovanou a objednanou kapacitu se negativně odrazí na počtu vypsaných last minute termínů, a proto se určitě nevyplatí
na léto jsou skutečně dražší, tyto ceny s nákupem dovolené otálet. Mohlo by se to totiž stát, že by na vás už žádná nezbyla.
musíme promítnout do cen takto přidaných zájezdů,“ řekl agentuře ČTK
marketingový ředitel Exim tours Stanislav Zíma. Nejvíce bude záležet na
konkrétním termínu, který si zájemci
o zájezd vyberou. Další specifikace
bude destinace zájezdu, kde se také
ceny budou lišit. Každopádně se zdražení může zastavit až na padesáti procentech z původní ceny, ale konečná
čísla zatím nejsou jasná. Last minute
patří mezi nejobsazovanější druhy
zájezdů a zdražení není jediná špatná
zpráva, která se jich toto léto dotkne.
V letošním roce je o zájezdy na klasická
letní letoviska enormní zájem a některé
cestovní kanceláře hlásí vyprodáno. To

Last minute se toto léto už tolik nevyplatí

18062220687

ky dvaceti metrů. „Letos jsem se tam
ještě nedostal, ale loni jsem do lomu
chodil pravidelně a bylo to bezva,“
prozradil Večerníku jeden z obyvatel
Drysic.
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romantiky i filmaře

v Drysicích láká plavce,

18062210696
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Nikdo již asi nepochybuje o tom, že
takzvaná „migrantská krize“ je událostí takového rozsahu, jenž bude mít
na budoucnost Evropy zásadní vliv.

K migrantům...

Za hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury bude
o post senátora usilovat Pavel
Dopita, který prošel stranickými
primárkami. „Na shromáždění
našich členů bylo rozhodnuto, že
kandidátem do senátních voleb
v našem obvodu bude Pavel Dopita - občan Prostějova, který bydlí
v místní části Vrahovice. Je odborníkem v oblasti informatiky a organizuje řadu občanských a sportovních aktivit,“ představil želízko
´Okamurovců´ Martin Křupka,
předseda SPD v Prostějově. Jaké
jsou jeho stanoviska k zásadním
tématům současné doby?

Vztah k EU...

V případě Evropské unie je to ten klasický model, kdy se výborný nápad
zvrhne v šílenou noční můru. V poslední době zaznívá všude otázka,
zda vystoupit z EU, nebo v ní setrvat.
Podle mě je tato otázka špatně položená. Správně by mělo být: „Buďme
suverénním státem v rovnoprávném
evropském společenství, pokud toto
nebude možné, mají občané právo
rozhodnout v referendu o vystoupení“. Pokud nám někdo nařizuje
zakřivení okurků, je to k povytažení
obočí, ale současně k pousmání. Pokud nám někdo nařizuje přijmout
ekonomické migranty, kteří ve skutečnosti přicházejí čerpat sociální
dávky a převzít naši zem, je to na
pováženou a na hodně hlasitém vystoupení proti tomuto nařízení. Zde
bych se zastavil u jednoho nástroje,
jehož dopad před krátkým časem
poznal každý z nás. Právní systém Evropské unie zná jako nejvyšší právní
nástroj Nařízení EU. Právě s Nařízením (EU) 2016/679, neboli tolikrát
propíraným GDPR, tedy ochranou
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jsme se
měli nedávno možnost seznámit.
Pomíjím fakt, že se s vaničkou vylilo

Prostějov je specifický tím, že je
tady nízká nezaměstnanost a vznik
dalších pracovních míst například
pomocí investičních nabídek není
až tak zásadní. Spíše jde o to, vybírat
si správné zaměstnavatele, kteří požadují odborně zdatné, a tím dobře
placené, pracovníky než pouze dělníky do montoven. Kde naopak vi-

Potřebujeme
politiky s energií
něco změnit...

i dítě a hodně opatření již dostatečně
řešil náš zákon č. 101/2000 Sb., ale
mnohem zásadnější se mi zdá forma prosazení. Málo lidí, a když tuto
problematiku přednáším na vysoké
škole nebo na konferencích, tak to
zřetelně vidím, si uvědomuje, jakou
sílu Nařízení EU má. Směrnice se
musí v členských státech uvést v život
místní legislativou. Ovšem Nařízení je právně závazné a platí v celém
svém rozsahu v celé Evropské unie
okamžitě ode dne platnosti. Členský stát sice může některé předem
definované body zmírnit takzvaným
adaptačním zákonem, ale často se
jedná pouze o kosmetické změny,
které nemají vliv na hlavní záměr nařízení. Teď si představte, že se někdo
rozhodne migrační krizi začít řešit
Nařízením EU? Třeba stanovení již
dříve zmíněných sociálních dávek.
Jak proti tomuto bojovat? Bohužel
pouze informováním, protože si
o loajalitě českých europoslanců nedělám iluze. Zkuste se občas podívat,
jak hlasují, a bude vám smutno. Ze
Senátu snad budu více slyšet. Vidím
zde velkou sílu a potenciál Visegrádské čtyřky, dnes bych i řekl pětky.

jednat o nový padesátimetrový krytý bazén. Pokud se podíváte na můj
facebookový profil, který je přísně
apolitický, snad pochopíte, že já
skutečně mám právo o tomto hovořit. Pomíjím poznámku na jednom
kavárenském webu, že „když kandiduje Dopita, může už kandidovat
každý vopičák.“ Chápu je. Jejich
představa politika je usínající parta,
která si myslí, že má funkce navěky.
Hodlám se totiž vrhnout do politiky
s takovou vervou jako do sportu, až
je mi jich trochu líto. Ale opravdu
jen trochu. Prostějov má zatím neviditelnou senátorku a to se musí
v zájmu našeho regionu změnit. Nepotřebujeme neviditelné politiky ze
staré party.
(pr)
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dím problém, tak ve volnočasových
aktivitách. Co se týká nemocnosti,
nejsme na tom totiž v celorepublikových statistikách nejlépe. Může
za to jistě i polétavý prach, jehož
normy jsou u nás pravidelně překračovány, a kde je nutné přijmout
„funkční“ opatření. A to takové,
které se promítne do investičních
záměrů města, kde zelené plochy
budou mít zásadní prioritu. Celý
život podporuji a aktivně se účastním aktivit spojených se zájmovým
sportem. Takže si chci vzít za své,
aby dostupnost sportovišť a vybudování nových bylo jedním z úkolů
nového zastupitelstva, ale budu prosazovat tuto myšlenku i v Senátu.
V Prostějově se samozřejmě musí
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Silnou kartu „modří“ vytáhli také při
výběru samotného lídra jejich kandidátky, když vybrali třiačtyřicetiletou zastupitelku Miladu Sokolovou,
kterou loni veřejnost zvolila ženou
regionu celého Olomouckého kraje.
Tu sice ve straně přemlouvali, aby
jako výrazná a oblíbená osobnost
kandidovala za ODS do Senátu, ale
Sokolová dala přednost možné práci
pro Prostějov v rámci městského zastupitelstva.
„Chci se soustředit na to, čemu se
dlouhodobě věnuji, a to je zlepšování života v našem městě. Dělala
jsem to, ať už jako radní, předsedkyně Okrašlovacího spolku, nebo
teď v pozici opoziční zastupitelky.

Mám ráda, když práce přináší hmatatelné výsledky a zvolení lidé se
nevyžívají v pouhém politikaření,“
okomentovala svou představu komunální politiky energická dáma
stojící za velkým množstvím akcí
pořádaných pro Prostějovany místním Okrašlovacím spolkem, jemuž
od jeho znovuobnovení předsedá.
S kolegy se jí podařilo ve městě rozjet například oblíbené Restaurant
days, Familiádu, Taneční čaje nebo
uspořádat charitativní akce, ke
kterým patří například již tradiční
dobročinná soutěž ve vaření gulášů.
Doslova ze země vydupala Sokolová se studentem Janem Šmídou
a několika podporovateli také zimní rozdávání polévky lidem v nouzi.
„Vyznávat pravicové hodnoty pro
mne neznamená nemít sociální
cítění. Jen si nemyslím, že pomoc
bližním máme nechat vždy jen na
„vzdáleném“ státu. Přiložit ruku
k dílu přece může každý z nás,“ vysvětlila Milada Sokolová svou životní filozofii, jíž se řídí i v komunální
politice. V případě jejího úspěchu
se proto nikdo nemusí bát, že by
se Prostějov neposunul kupředu.
(pr)
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Na prostějovské kandidátce občanských demokratů pro podzimní komunální volby se pozná,
že je tato strana aktuálně v dobré
kondici. Osobnosti spojené s prostějovskou „odeeskou“ tentokrát
posílila také silná skupina nezávislých, kteří poprvé vstupují do
souboje o místa v městském zastupitelstvu.
Složení kandidátky také nezapře,
že volební tým ODS a nezávislých
bude zřejmě jedinou alternativou
pro pravicové voliče, což potvrzuje
řada živnostníků a menších podnikatelů, kteří své jméno s touto kandidátkou spojili. Vedle nich mezi
kandidáty občanských demokratů
nechybí ale ani lidé spojení s prostějovským školstvím, kulturou,

sportem či zdravotnictvím. „Věříme, že naše město potřebuje další
osobnosti, kterým nebude lhostejné, kam Prostějov směřuje. Oslovili
jsme proto nestraníky s podobnými
názory, jež vyznáváme, a nabídli
jim kandidaturu do zastupitelstva,“
vysvětlil zastupitel a zakladatel tříd
pro nadané děti Tomáš Blumenstein
kandidující jako dvojka.

ODS vytáhla silnou sestavu a jde
do voleb ve spojení s nezávislými osobnostmi

„Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na
člověka jako kat…,“ zpívá Jan Werich
ve své známé písničce z 30. let. Moc
se toho od té doby nezměnilo, jen se
zdá, že hrubost, zneužívání peněz daňových poplatníků, lhaní a podvody
přerostly i do nejvyšších pater politiky.
A to přes všechno úsilí zákonodárců
chrlit stále nové a nové zákony a jejich
novelizace, které mají za úkol nastavit
lepší, spravedlivější pravidla.
Pomalu jsme rezignovali na snahu
změnit svět a většina lidí zalézá do své
ulity v přesvědčení, že stejně nemohou nic ovlivnit. A máme dokonce
politické strany a voliče, kteří volají po
vládě pevné ruky, po člověku, který
zavelí, všichni budou poslouchat a nikdo si nedovolí udělat cokoli nefér.
Jenže tohle tu už bylo a víme, jak
dopadly „vlády pevné ruky“ – totalitní režimy, které přinesly jen utrpení
a zmařené životy.
Nejsou rychlá a snadná řešení. Ale
že společnost a tím i svět lze měnit,
dokazují severské státy – Finsko, Norsko, Švédsko a nově i Estonsko. Tyto

země dlouhodobě budují sociální stát
založený na solidaritě člověka k člověku, na vzájemné úctě a respektu.
Finsko dokonce vymýtilo bezdomovectví, norský systém vězeňství založený na systémové práci s člověkem
dokázal výrazně snížit recidivu.
Celé tajemství úspěchu severských států spočívá ve vzdělávání, které je postaveno na třech jednoduchých pilířích:
financování školství, zacílení na rozvoj osobnosti žáka a důvěra učitelům.
Velké investice do vzdělávání v těchto
zemích způsobily, že školy jsou moderně vybaveny, ve třídě působí i více
učitelů najednou, učitelé mají velkou
metodickou podporu. Nejlepší absolventi středních škol se nehlásí už jen na
práva či ekonomii, ale také na fakulty
připravující učitele. Důraz na rozvoj
osobnosti žáka znamená, že problémy
mladého člověka např. v dospívání, při
hledání vlastního místa v životě jsou
pro učitele příležitostí mladému člověku pomáhat. A Finsko dokonce nepotřebuje ani žádnou školní inspekci.
Jako ředitel jsem budoval Cyrilometodějské gymnázium na stejných pilířích. Zavedli jsme program osobnostního rozvoje studentů a učitele jsem
se snažil za poctivou práci také dobře
platit. Když to jde v severských státech, když to fungovalo na naší škole,
bude to fungovat i v celé republice.
Jako senátor chci změnit naši společnost tím, že začneme měnit naše
školství.
Jaroslav FIDRMUC,
kandidát do Senátu

Fidrmuc:
místo politikaření!“ J.A přece
lze změnit svět

Milada Sokolová: „Výsledky Kandidát do Senátu

Ve skutečnosti dochází k řízenému
nahrazení původního obyvatelstva
za nový invazivní druh. Na každém
kroku je hmatatelná přicházející postupná rezignace na kulturní a historické tradice, na kterých byla naše
civilizace založena. S ohledem na
natalitu „nových“ obyvatel Evropy si
nemusíme klást otázku, zda v zemích
jako Německo, Švédsko, Francie
a dalších převládne Islám, ale otázka
zní pouze kdy? My máme prozatím
to štěstí, že nejsme cílovou zemí
a realita tohoto procesu se nás zatím
zdánlivě nedotýká. Ale opravdu pouze zdánlivě. Pokud by došlo k prosazení sociálních dávek na migranty ve
stejné výši, jak se nyní snaží kancléřka
Merkelová, hovoří se o jedenadvaceti
tisících v naší měně, může se vše lehce změnit. Pomíjím fakt, že příchozí
migrant, který tady nikdy nepracoval,
nic nevybudoval, by měl nejen víc

než kdejaký pracující, tak i mnohem
víc než naši důchodci, ale došlo by
především k výraznému ohrožení
bezpečnosti a nárůstu kriminality.
Jediný způsob, jak tomuto zabránit,
je nevzdat se suverenity naší země.
A prosazovat takové zákony, které
budou ve prospěch naší země. Evropu čekají bouřlivé časy a rád bych se
přičinil, aby Česká republika zůstala
klidným útočištěm pro všechny slušné lidi.

„Zakázaný lom“ Plavkám SENÁTORA ZE STARÉ PARTY
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JÍME, PIJEME,
EXKLUZIVNÍ
HODNOTÍME...
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH 33. díl
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Cesty života nás čas od času svedou do jiné uličky, přičemž leckdy to sice bývá překvapení nemilé, povětšinou si však osud zahraje příjemnou partičku. A právě to druhé je případ dnešního - bonusového - dílu seriálu
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který je zaměřený na vše, co se týká regionální gastronomie.
Jak je už dlouhodobě známo, celý monitoring kolem gurmánství je dobrého půldruhého roku rozdělen na
dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se totiž„na zoubek“ nejen regionálním restauracím, ale
chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnější restaurace. Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské restaurace
a monitoringu Hanáckých slavností či vánočních trhů, přičemž tentokrát se oním mimořádným kláním stala
návštěva letního občerstvení nebo chcete-li takzvaného kiosku. Třiatřicáté pokračování jsme pak napsali na
samém okraji města Prostějov, konkrétně v části Domamyslice.
A jelikož historie celého projektu začíná být pořádně košatá, stojí za připomenutí, že vše odstartovaly dvě
pilotní části již na konci roku 2016. Třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež
druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby
pokračujeme v pravidelném rytmu střídání, když příjemným oživením navíc se staly výše zmíněné bonusy,
z nichž jeden jsme připravili právě na dnešní číslo, kterým se na chvíli odloučíme, abychom se ve druhé polovině prázdnin opět vrátili v mírně upravené podobě a také s avizovaným programem„NÁVRAT ZPÁTKY“.
Ten přinese revizi a srovnání míst, které už jsme stačili navštívit. A to bude teprve zajímavé počtení...
K tomu navíc u příležitosti jubilejního dílu s pořadovým číslem 30 započala avizovaná čtenářská soutěž, kdy nám i nadále můžete zasílat své příběhy z návštěvy restaurace či hostince a vyhrát až TISÍC
KORUN.
A kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech dvaatřicet doposud zveřejněných dílů.

#$
 
Občerstvení Na Splávku vešlo do povědomí i tím, že se zde pravidelně konají
prvomájové oslavy KSČM, které mají
i v Prostějově stále hodně příznivců.
Zdá se, že tato skutečnost, ostatně v délce trvání jen jednoho dne v roce, na popularitě místu neubírá.
Hledali jsme, jestli na internetu nalezneme nějakou zmínku o občerstvení
Na Splávku a něco málo jsme po pár
minutách přece jen objevili. A sice, že
v roce 2015 žádal provozovatel, Sbor
dobrovolných hasičů Domamyslice,
rozšíření pronájmu o další plochu...
Tak populární místo by si podle
našeho názoru zasloužilo lepší či
alespoň nějakou prezentaci. Cožpak mezi příznivci nebo stálými
návštěvníky není nějaký zapálený
„ajťák“, který by se tohoto úkolu
ujal?

% 
 
Takže, vězte, že občerstvení Na Splávku
se nachází v centru Domamyslic, pár
kroků západním směrem od křižovatky a konečné autobusu. Sestává se ze
dvou jednoduchých staveb a několika
reklamních deštníků či slunečníků, a to
podle toho, jaké počasí právě panuje.
Jedno ze stavení slouží jako servisní zázemí a možná i jako sklad, u jehož okna
se vydávají nápoje a drobné občerstvení. Druhé působí novějším dojmem,
nedávno zřejmě prošlo rekonstrukcí. Je

propojeno s pódiem pro účinkující a po
stranách se vstupy na WC. Pod pódiem
je taneční parket, což není úplně přesné
označení, výstižnější výraz je betonová
plocha pro tanečníky. Kolem dokola
a před stavením s výčepem se nacházejí
jednoduché dřevěné stoly a lavice. Nepočítali jsme přesně místa, ale odhadujeme, že velmi pohodlně se tam vejdou
dvě stovky návštěvníků, pokud se někteří k sobě víc přitulí, posadí se k nim
další stovka.

#   '
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Začněme se sortimentem piva, které
k venkovnímu posezení ve družné společnosti neodmyslitelně patří. Nabídka
je slušná: světlá desítka Rychtář a desítka řezaná, jedenáctka Matouš a Kvasničák, černá dvanáctka a pro náročnější
konzumenty Plzeň. Kromě Plzně vše
z pivovarů skupiny Lobkowicz.
S potěšením jsme přijali, že i na tak
neformálním místě, jako je Splávek,
byl každý druh piva načepován do
sklenice s logem příslušejícím pivovaru nebo druhu. Vyzkoušeli jsme
samozřejmě černé pivo, jehož skalním
přívržencem je jeden z nás, jak jste si již
z hodnocení mohli všimnout, dále pivo
kvasnicové a řezané. Nenalezli jsme na
žádném z piv nic nepatřičného, míra
i pěna byly poctivé a chuť odpovídající.
Kromě zlatavého moku si u výčepního můžete koupit nealkoholické čepované i lahvové nápoje, čehož hojně
využívají především děti, kterých tam
bylo s rodiči poměrně dost. Jeden z ná-

EXCELENTNÍ
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DOBRÉ

Mimořádný zážitek, široká
nabídka i kvalita čepovaných piv nemá chybu, stejně jako nabídka
malých jídel k zakousnutí. Přátelský personál, originální interiér je bonusem. Nechce se vám odtud odejít. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vřele doporučuje.

Průměr po všech stránkách. Dva
až tři druhy piva na čepu, čisté
trubky, personál se snaží, k pivu dostanete
i něco málo k zakousnutí, ale moc vybírat si
nemůžete. Čistota sociálních zařízení ujde
i v pozdějších hodinách. Ale jakoby tomu
něco málo ve všech směrech chybělo...

4 VELMI DOBRÉ
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Slušná nabídka piv (čtyři a více), obsluhu
její práce viditelně těší, je rychlá a vstřícná.
Pořádek a čistota v lokále i na WC je samozřejmostí. Výběr z několika malých jídel k zakousnutí. Stylové vybavení. Bez obav, že si
trhnete ostudu, lze sem pozvat i vzácné hosty.

Prakticky žádný výběr piva, obsluha se tváří
otráveně, v nabídce nic k zakousnutí - skládanky a brambůrky se nepočítají... Prostředí
WC je na hraně použitelnosti. A tak stěží zde
strávíte příjemný večer, opakovaně už vůbec
ne. Navštívit jednou a v krizi stačí.

SNESITELNÉ
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vštěvníků si nesl sklenku bílého vína. chuťově dokonale vyladěné. Možná
My jsme ho nechutnali, k pivu nám bychom jich zvládli i víc, než jsme si
v horkém dni nějak neladilo. Zřejmě nechali ukrojit.
ale nebylo špatné, protože ještě během
našeho nedlouhého posezení si pán
zašel pro další „dvoudecku“...
(  

#!$   
Nečekali jsme, že nám náš náhradní
program vedle zavřeného hostince
s penzionem Na Splávku uchystá takové překvapení. Přestože byl pracovní
den a odpoledne ještě příliš nepokročilo do doby, kdy se chodí „na jedno“,
z udírny vedle domku s výčepem se
linula do přilehlého okolí libá vůně.
Při objednávání prvního piva jsme jen
tak letmo zaregistrovali, že o hladu nezůstaneme. A tak jsme již při cestě pro
druhé pivo neodolali a prohlédli si
celou nabídku. Těžko se nám vybíralo, ale všechno jsme si dát nemohli, to bychom opravdu nezvládli ani
při sebevětším hladu. Posuďte sami:
cigárko, klobása, uzený bůček, krkovička, žebírka, makrela. Po důkladném
zvážení, co si dát a jak se rozdělit, abychom oba ochutnali co nejvíce, jsme si
objednali cigárko a žebírka, ostatní jsme
s lítostí odložili na příště. K tomu jsme
zvolili z příloh kromě hořčice ještě beraní rohy a nakládané cibulky.
Cigárko dobře prouzené, křupavé
a voňavé a bez rušivých kousků, které
by nešly rozkousat. Žebírka naložená
v marinádě byla měkká, obalená masem.Oboje bylo

Na posezení pod širým nebem, kde si musíte dojít pro pivo a klobásu, klademe jiné nároky než na kamenný hostinec. Ale často tam panuje lepší atmosféra než uvnitř.
A právě příjemná pohoda rozestírajíc se všude kolem,
doplněná solidním, dá se říci až nadstandardním výběrem piva a širokou nabídkou masa u udírny, nás potkala
Protože provoz občerstvení probíhá v Domamyslicích Na Splávku. Můžeme všem čtenářům
samoobslužným způsobem, můžeme Večerníku tuto návštěvu jen doporučit.
hodnotit pouze výčepního a obsluhu
udírny. Připadalo nám, že oba konali
svoji práci bez projevů emocí, a to jak
kladných, tak i záporných. Popřání
dobré chuti nebo náznak nepatrného úsměvu by určitě nebyly na ško 
du. Ale nejsme štamgasti a viděli nás
! "
poprvé v životě, i když zřejmě ne napoPřestože jsme neměli přílišná očekávásledy. Tak třeba příště…
ní, a obávali se, že bude ve všední den
odpoledne málo hostů a spíše sym)* 
bolickou možnost občerstvení k pivu.
Místo úlevy se nachází ve druhém Spletli jsme se. Místo toho jsme si
ze stavení, nad parketem. Vlevo jsou příjemně poseděli v nečekaně teplém
páni, vpravo pak dámy. Jak to vypada- odpoledni ve stínu slunečníků a ve
lo u žen, to nevíme, ale pokud stejně společnosti mladých maminek (a nějako v chlapské části, a nemáme důvod kolika tatínků) s malými dětmi, ale
o tom pochybovat, bylo i tam čisto také prarodičů s vnoučaty. Abychom
a papírové ručníky. Umíme si ale před- nekřivdili starší generaci - jeden stůl,
stavit, jak by takové místo vypadalo ještě strategicky umístěný poblíž výčepu
v době nedávno minulé...
i udírny, byl obsazen muži, řekněme

3 hvězdy

zralého věku, kteří už nemusí spěchat
do jiné práce než té radostné na zahrádce.
Klid a pohoda - tak lze nazvat tento odpolední čas v občerstvení Na
Splávku. A pojedete-li na kole třeba
z přehrady v neděli odpoledne, budete nejspíše z množství osazenstva
usuzovat, že tam vystupuje nějaký
známý umělec.
A skoro bychom zapomněli: vystoupení se na tamějším pódiu odehrávají docela často, provozovatelé tak nemyslí jen
na žaludky návštěvníků, ale i na jejich zábavu. A prý jsou to vystoupení oblíbená
nejen přímo v Domamyslicích.

[@Q)<g'W<'f]@?U příležitosti jubilejního dílu JÍME, PIJEME, HODNOTÍME... s pořadovým číslem TŘICET pro vás
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil druhou z řady doprovodných soutěží.
Tentokrát však po vás nebudeme chtít žádné vědomosti, spíše zapátrání v paměti.
Nadále nám pište své NEJORIGINÁLNĚJŠÍ ZÁŽITKY z vaší návštěvy restaurace, hostince či pizzerie, ať už je pozitivní či negativní. Ty nejzajímavější zveřejníme a současně odměníme honoráři ve výši od 200 do 1 000 Kč. Autor
toho zcela nejlepšího pak navíc obdrží předplatné nejčtenějšího regionálního periodika a dárkový předmět.
* Máte oblíbený podnik, kam chodíte po hádce s partnerem a vždy vás to uklidní?
* Setkali jste se s obsluhou, která posunula vaši večeři na úroveň čtyřhvězdičkového podniku?
* Ztratili jste nějakou cennost a například jeden ze štamgastů vám ji vrátil?
Určitě jste z prostředí gastronomie plni zážitků, svěřte se!
PIŠTE E-MAIL NA: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s podtitulem „RESTAURACE“
     !" #$# %
 & ''( #&#)

RaS resumé
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Dnešní hodnocení vzniklo tak trochu náhodou. Vypravili jsme se původně do nejzápadnějšího kamenného podniku, který ještě patří do katastru Prostějova, a sice do Restaurace a penzionu Na Splávku. Ten se nachází na konečné zastávce autobusové linky číslo 4 v Domamyslicích a z internetových
stránek jsme se dočetli, že je nabízen k prodeji. Ale že je úplně mimo provoz, jsme se nedozvěděli...
Také nám nebylo původně jasné, jak je propojeno s populárním a hojně navštěvovaném posezením
Na Splávku, nacházející se jen pár kroků od restaurace. Nebyli jsme sami, kdo si myslel, že vše tak
nějak patří k sobě. Z omylu nás vyvedla jedna z místních obyvatelek, kterou jsme potkali na zastávce
a která nám vysvětlila, jak se věci mají. Takže: kamenný hostinec a rozlehlá plocha, kde se dobře sedí
především za teplých letních dnů u piva či dobrého jídla, nemají společného ani majitele, ani provozovatele! Pojďme tomu přijít na kloub...

    
které jsme      

1

VYHNĚTE SE

Pivo mizerné, stejně jako vzhled
lokálu a čistota záchodů. Najíst se
není z čeho, obsluha nevlídná a neochotná, jako bonus mohou sloužit obtěžující
opilci. Hospoda akceptovatelná snad jen
jako první pomoc před smrtí z dehydratace. Dobrá rada: odtud rychle pryč.

MINULÉ DÍLY
NAŠICH NÁVŠTĚV
NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

JAK SE VÁM LÍBÍ
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Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


region

zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...
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Konice (mls) - Žákyně ZŠ a G Konice
Ema Crhonková a Zea Lillie se v polovině května zúčastnily finále Mistrovství
České republiky České mažoretkové
a twirlingové federace, kde společně
s družstvem mažoretek Linetbells z Litovle získaly první místo v kategorii velké
formace – kadetky.

MOSTKOVICE „Chtěli jsme, aby nám dopravní inspektorát jeden přechod přidal a oni nám dva odstranili,“ takto komentoval
vzniklou situaci v Mostkovicích místní starosta Jaroslav Peška.
Policistům se nelíbil údajně nevyhovující stav přechodů a vyžadovali po obci úpravy. Její vedení však argumentovalo tím, že
na jakékoliv zásahy aktuálně nemá peníze. A tak v Mostkovicích
oba přechody přes frekventovanou silnici zrušili!

Konice (mls) - V zámeckém parku
v Konici se přes léto koná celá řada akcí,
mezi něž patří například rocková přehlídka Legendy se vrací či Žváčkův festival dechových hudeb, které se konaly
o uplynulé víkendu. Jeviště, kde vystupují jednotlivé kapely, je však dlouhodobě ve velmi špatném stavu a potřebovalo
by rozšířit. Se špatnými podmínkami se
potýkají i zvukaři, kteří stojí v místě, kde
se kvůli nezpevněnému povrchu víří
prach. „Zahrneme tuto opravu do návrhu rozpočtu města na příští rok,“ přislíbil
konický starosta František Novák.

Proč a jak teď budou občané přecházet silnice?
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Dosud měli chodci možnost bezpečně překročit silnici v Mostkovicích
vedoucí ve směru od Prostějova do
Plumlova na dvou místech. Obě se
nacházela nedaleko autobusových
zastávek. První z nich v ulici Prostě-

jovská poblíž místního obchůdku
s potravinami, druhá zase v ulici Stichovická nedaleko objektu bývalého
kina pod hrází plumlovské přehrady.
„Policisté z dopravního inspektorátu po nás chtěli, abychom v místě
přechodů udělali nástupní plochy,
ostrůvky a osvětlení. To by si od nás
vyžádalo investici necelého milionu korun na každý z přechodů. To
nám přišlo zbytečné, nadto jsme
tyto peníze v rozpočtu ani neměli.
Dle pana Vafka navíc oběma místy

neprojede tolik aut, aby bylo nutné
přechody zachovávat, proto dopravní inspektorát rozhodl o jejich zrušení,“ konstatoval starosta Mostkovic
Jaroslav Peška, který naopak před
časem žádal policisty o přidání dalšího přechodu u místní školy a školky.

„To nám neprošlo, místo toho přišlo
zrušení obou stávajících. Vzhledem
k tomu, že se školka bude příští rok
stěhovat, už na schválení dalšího
přechodu netrváme. Kromě toho se
budeme muset obejít i bez těch, které
tu dříve byly. O jejich obnově za cenu

 #  & 

vysokých nákladů v tuto chvíli neuvažujeme,“ shrnul neradostný závěr
kolem přechodů Peška.
Otázkouje,zda-liseteďvMostkovicíchnezvýší riziko bezpečnost a především chodci
by se neměli mít mnohem víc na pozoru.
A to vše jen kvůli úředním šimlům...

f  



Kostelec na Hané (mls) - Nedlouhá
ulice poblíž památníku Petra Bezruče
v Kostelci na Hané se v dohledné době
dočká opravy. Kostelecká rada rozhodla
o zpracování projektové dokumentace.
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ho roku za zhruba 3,3 milionu korun.
Dle aktuálního znaleckého posudku
vzrostla cena nemovitosti v centru
města na cca 4 miliony. Soukromý
zájemce za ni nabízí ještě o něco více,
konkrétně 4,4 milionu korun. Město
se rozhodlo, že jeho nabídku přijme.
„Podnikatel chce na místě zchátralých objektů vybudovat polyfunkční dům. V přízemí má být prodejna potravin CBA a nahoře bytové jednotky,“ představil zajímavý
Martin ZAORAL
záměr starosta Konice František Novák.
Město Konice bývalou Kožetvorbu Někteří z místních se přitom v této soua Hygii koupilo 11. listopadu loňské- vislosti obávali, aby nové byty nesloužily
KONICE Tohle je zajímavý obrat!
Před více jak dvěma lety odkoupilo
město Konice areál bývalé Kožetvorby a přilehlé Hygie. Zdevastované budovy přitom již řadu let hyzdí hlavní
konické náměstí. Vedení konického
úřadu je plánovalo zbořit, k tomu
však dosud nedošlo. Nyní se do celé
záležitosti vložil soukromník s ambiciózními plány.
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EXKLUZIVNĚ
sociálně nepřizpůsobivým jedincům.
„Před uzavřením kupní smlouvy bude
investor vyzván k předložení investičního záměru, k čemu bude nový objekt
sloužit. Prodej by se právně ošetřil předkupním právem pro město, aby nedošlo
k jeho prodeji třetí osobě,“ reagoval na
tato upozornění konický starosta.

Sto let od narození
   : 
Konice (mls) - 9. května 2018 uplynulo sto let ode dne, kdy se v Konici
v malém domku vedle železničního
mostu narodil Karel Rychnovský,
konický sokol, skaut, nadšený plachtař a příslušník čs. letectva. Po okupaci naší země nacisty odešel Karel
Rychnovský do Anglie, kde se stal
příslušníkem 311. bombardovací
perutě britského letectva. Jako navigátor se účastnil operačních letů nad
okupovanou Evropu a nad Německem. Na svůj poslední let odstartoval
10. června 1942. Jeho letoun byl nad
Německem poškozen protiletadlovou palbou a na zpáteční cestě havaroval. V jeho troskách zahynula celá
šestičlenná posádka.

= {*(   qx  ( #  
HRUBČICE Podívat se, jak probíhá výuka, prohlédnout si areál
školy, výstavu dětských výtvarných
prací a keramiky, nahlédnout do
dokumentů týkajících se historie
školy, obdivovat taneční pásmo

místních žáků a zatleskat vystoupení ženského pěveckého sboru.
To vše mohli návštěvníci dvoudenních oslav 140. výročí školy
v Hrubčicích, které se konaly v pátek 1. a sobotu 2. června.

Mimořádnou událost v historii školy
i obce prožili v Hrubčicích, kde si připomněli 140. výročí od založení místní
školy. Akci doprovázela velká návštěvnost jak rodičů žáků, tak i ostatních občanů. Ti mimo jiné využili jedinečné

možnosti začíst se do školní kroniky
psané od počátku minulého století až
do současnosti. Každý z návštěvníků
se během tzv. Dne otevřených dveří
mohl přesvědčit o úspěšné práci s dětmi po stránce vzdělávací i výchovné.

„Pamatuji si, že dříve musela paní učitelka vyzvat žáky slovy, děti, pozdravte! V současnosti žáci školy, a to dokonce i té mateřské, zdraví na potkání
zcela nenuceně. Jsem rád, že u nás stále platí, že pozdrav je projevem slušnosti a vychovanosti,“ pochválil na
konkrétním příkladu své následovní-

ky Arnošt Lejsal, který na škole 30 let
působil ve funkci ředitele. Nyní je již
pětadvacet let v důchodu, stále však
bydlí nedaleko školní budovy. „Škola
pro mě i nadále zůstává mojí srdeční
záležitostí, proto jsem moc rád, že se
podobné akce daří úspěšně organizovat,“ uzavřel Lejsal.
(mls)
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Základní škola v Hrubčicích byla postavena roku 1877. Prvním odučeným školním rokem byl rok 1877/1878. Přestože budova prošla během několika období
mnoha změnami, některé části jako tělocvična, části dvorního traktu či vchod
k šatnám byly přistavěny a v průběhu času modernizovány, uvnitř vestibulu školy
byl ale její historický ráz zachován. V současné době slouží škola k výuce dětí 1.
až 5. ročníku. Kvůli skutečnosti, že počty žáků se v jednotlivých ročnících výrazně
mění, bývají ročníky spojeny vždy podle aktuálního stavu, a to většinou do celkového počtu dvaceti žáků ve třídě.
Zdroj: www.hrubcice.cz

Falešného celníka honí po celé Moravě!
Důvěřivého muže obral o 900 tisíc korun

BRNO, PROSTĚJOV Brněnští
kriminalisté prověřují nezvyklý
případ muže, který 30. května
přišel o 900 000 korun. Naletěl
totiž dosud neznámému podvodníkovi, který mu jako údajný
celník nabídl výhodný obchod.
Chlápek, jenž si strčil do kapsy
stovky tisíc korun, by podle kriminalistů mohl pocházet odkudkoliv, tedy i z Prostějovska.
Poznáte ho?

Michal KADLEC

„Kamarád poškozeného mu zprostředkoval obchodní schůzku, na které se
od dosud neznámého muže dozvěděl
o možnosti investovat do výhodných
nákupů exekučně zabavených telefonů.
Podezřelý muž, který se vydával za pracovníka celního úřadu, vystupoval poměrně
důvěryhodně a veškeré pochybnosti obchodu lačného muže rozptýlil. Samotná
transakce měla proběhnout na Řípské

ulici v Brně. Oba muži vystoupili z vozu
a podvedený chtěl složit peníze na pokladně celního úřadu. Podezřelý svou oběť
přesvědčil, že to udělá za něj a obratem mu
přinese doklad, aby mohl najet autem do
areálu pro zboží. Poškozený podvodníka
zahlédl naposledy, jak odchází směrem
k budově celního úřadu. Když se muž
delší dobu nevracel, snažil se jej kontaktovat, ale marně. Poškozenému tak nezbylo
nic jiného než událost oznámit na policii,“
uvedl Pavel Šváb, tiskový mluvčí Kraj-

ského ředitelství Policie Jihomoravského
kraje v Brně. „Kriminalistům se podařilo
zajistit videozáznam, na kterém je podezřelý zachycen během obchodní schůzky
v Olomouci. Pokud tušíte, o koho jde,
uvítáme jakékoliv informace na lince 158,“
apeluje na veřejnost Pavel Šváb.
Žádost o zveřejnění pátrací relace rozeslal
médiím mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. „Dá se předpokládat, že hledaný muž může pocházet
i z Prostějovska,“ vzkazuje Libor Hejtman.
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Předminulou sobotu 16. června
krátce po půlnoci došlo na komunikaci mezi obcemi Brodek u Konice
a Horní Štěpánov k havárii motorové čtyřkolky s přívěsným vozíkem.
Šestatřicetiletý řidič z dosud přesně
nezjištěných příčin nezvládl řízení a vyjel mimo komunikaci. Tam
čtyřkolka sjela z asi čtyřmetrového srázu a narazila do betonového
sloupu. Při tom řidič utrpěl lehké
zranění. Výše způsobené hmotné
škody na vozidle byla předběžně
vyčíslena na 5 000 korun. Řidič
z místa havárie poté odešel a vyprostit vozidlo se vrátil až po šesté
hodině ráno. Policistům se k řízení
a k účasti na havárii přiznal. Provedenou dechovou zkouškou po
osmé hodině ranní policisté u muže
změřili hodnotu 0,95 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenou
hodnotou souhlasil a přiznal vypití
šesti jedenáctistupňových piv během večera před jízdou. Podrobit se
odbornému lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu však odmítl. P

Nadýchal ještě ráno

V pátek 15. června kolem půl dvanácté v noci kontrolovali policisté
na komunikaci mezi Skalkou a Čelčicemi sedmadvacetiletého cyklistu.
Provedli u něj orientační dechovou
zkoušku a naměřili mu přes 1,8 promile alkoholu v dechu. Cyklista s
naměřenými hodnotami souhlasil a
k požití alkoholu před jízdou se přiznal. Uvedl, že vypil čtyři piva. Policisté mu další jízdu zakázali.

Cyklista „pod parou“

Jízda na kole pod vlivem alkoholu
se uplynulý pátek 22. června dopoledne nevyplatila hned dvěma cyklistům. U Podhradského rybníku v
Plumlově je krátce po deváté hodině
zastavila a kontrolovala policejní
hlídka. Orientační dechové zkoušky u obou vykázaly hodnoty kolem
dvou promile alkoholu v dechu. Po
zadokumentování budou tyto přestupky postoupeny k dořešení správnímu orgánu.

Dvě promile u rybníka

Z přečinu podvodu a úvěrového
podvodu viní prostějovští kriminalisté oddělení hospodářské
kriminality
pětadvacetiletého
muže z Prostějovska. Obviněný se
tohoto jednání měl dopustit tím,
že si v období od prosince 2015 do
září 2017 v šesti případech sjednal úvěry a zápůjčky v souhrnné
výši přesahující 350 tisíc korun.
Při sjednávání jednotlivých smluv
uváděl záměrně nepravdivé údaje,
zejména o svých příjmech a výdajích tak, aby dosáhl poskytnutí
produktu. Přestože se zpočátku
snažil závazkům dostát, zůstalo neuhrazeno více než 200 tisíc korun.
Teď mu hrozí až pět let vězení.

Lhal při získání úvěrů
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vozů vyrobených v zemích RVHP.
Letos tam už také našli azyl majitelé
vozů Renault 19, historických skútrů
či účastníci Help Tuning Cupu. Další významnou přehlídkou velkého

3x foto: Martin Zaoral

Ten vykazoval zjevné známky ovlivnění
alkoholem. Po předložení dokladů se
podrobil dechové zkoušce, kterou policisté změřili hodnotu 2,04 promile alkoholu
v dechu,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Muž s naměřenými hodnotami prý
souhlasil a odmítl výzvu k podrobení se
odbornému lékařskému vyšetření. „Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,
za který podezřelému hrozí v případě
prokázání viny a odsouzení kromě zákazu řízení trest odnětí svobody až na jeden
rok,“ vyjádřil se Kořínek.
(mik)
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KONICE, HORNÍ ŠTĚPÁNOV
Neměl vůbec čisté svědomí. Šofér
zánovní škodovky tak od policistů
ujel a ti ho dohonili až v Horním Štěpánově. Nezapíral, že požil alkohol,
však také vzápětí nadýchal přes dvě
promile. Teď mu hrozí i roční vězení
a každopádně přijde o řidičský průkaz.
„V sobotu šestnáctého června o půl páté
ráno zajistili policisté na komunikaci mezi
Konicí a Horním Štěpánovem osobní
automobil Škoda Superb, který stál na vozovce s nastartovaným motorem. Když
chtěli situaci zkontrolovat, řidič z místa
vysokou rychlostí začal ujíždět. Krátce
poté policisté vozidlo nalezli zaparkované v Horním Štěpánově a zahlédli z něj
vystupovat čtyřiačtyřicetiletého muže.
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klikni na

v sobotu na ně čekal orientační
závod, dvě hodiny po poledni se
pak rozběhly dovednostní soutěže.
„Většina jezdí opatrně, tohle je teprve
druhý, který jede pořádně svižně. Na
rozdíl od toho prvního ovšem neposrážel žádné kužely. A projela to tu už
i sanitka podobná té, kterou řídil Pavel Zedníček coby Písařík ve filmech
o básnících,“ okomentoval probíhající
závod zručnosti Michal, který do kempu dorazil na kole z Vícova.

V sedmnáct hodin se kolona škodovek vydala do Prostějova, kde
jednotlivé vozy na chvíli zaparkovaly přímo na hlavním náměstí. Po
návratu se již rozproudila volná zábava při živé hudbě. Burácení motorů se do autokempu Žralok co nevidět
vrátí. Od 5. do 7. července se tam totiž
bude konat již zmiňovaný Trabant
sraz Morava, v pořadí třetí setkání
motorek a automobilů RVHP je pak
naplánováno od 7. do 9. září.
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Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

Stavba má být dokončena už do dvou let
a výrazně přispět rozvoji turistického ruchu v okolí nádrže. „Trvalo čtyři roky, než
jsme stavební povolení získali. Až to bude
pravomocné, tak podáme žádost o dotaci.
Náklady pravděpodobně přesáhnou patnáct milionů korun,“ okomentoval aktuální situaci plumlovský starosta Adolf Sušeň.

VRBÁTKY Hned dva případy střetu automobilu se zvěří během noci
z úterý 19. na středu 20. června
noci řeší policisté prostějovského
dopravního inspektorátu. K oběma
srážkám, s divokým prasetem a následně i se srnou, došlo v okolí Vrbátek.
„K prvnímu případu došlo před druhou hodinou po půlnoci na komunikaci mezi Blatcem a Vrbátkami. Divoké
prase tam šestačtyřicetiletému řidiči
dodávky značky Iveco na rovném úseku z pravé strany do cesty vběhlo náhle,
takže řidič již střetu nedokázal zabránit.
Stejná situace pak o půldruhou hodinu
později potkala devatenáctiletého řidi-

če Seatu Altea na komunikaci z Vrbátek
do Prostějova. V tomto případě to však
byl srnec, který na rozdíl od prasete
střet nepřežil,“ popsal karamboly František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Ke zranění osob při nehodách nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na dvacet tisíc korun v případě dodávky a na deset tisíc
u druhé události,“ prozradil policejní
tiskový mluvčí s tím, že alkohol u obou
řidičů policisté vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Uhynulého
srnce si na místě převzal zástupce místního mysliveckého sdružení. (mik)
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BEDIHOŠŤ Bylo to opravdu tak, jak
policistům popsal havarující motorkář? Ten tvrdí, že jej na dlážděné komunikaci u Bedihoště srazil řidič jiného vozidla. Policisté prověřují možné
okolnosti a pátrají také po šoférovi,
který z místa nehody údajně ujel.
„Ve čtvrtek 21. června po devatenácté
hodině mělo na komunikaci mezi Výšovicemi a Bedihoštěm dojít k dopravní
nehodě osobního automobilu s motocyklem. Podle slov jednačtyřicetiletého

motocyklisty ho měl pří jízdě ve směru
k Bedihošti předjíždět dosud nezjištěný řidič s nezjištěným automobilem.
Při předjíždění mělo dojít k letmému
kontaktu mezi automobilem a motocyklem, následkem čehož motocyklista
havaroval. Řidič s automobilem nezastavil, ale z místa odjel. Ke zranění osob při
dopravní nehodě nedošlo,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Výše hmotné škody způsobené na
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motocyklu a vybavení jeho řidiče byla
předběžně vyčíslena na 10 000 korun.
„Alkohol u motocyklisty policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Příčiny, okolnosti, míra zavinění nehody
i totožnost druhého řidiče jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal František
Kořínek.
(mik)

V kategorii Ovoce a zelenina letos zvítězila
jablka Jonagold z Hospodářského družstva
Určice. „Za ocenění jsme určitě rádi, je to
pro nás dobrá reklama,“ vyjádřil se předseda družstva Josef Cetkovský, který hned
upozornil, že hlavní podíl na úspěchu má
vedoucí sadů. Na něj se Večerník obrátil
s dotazem, čím jsou jablka Jonagold z Určic
výjimečná. „Jedná se o vynikající odrůdu,
a to jak vzhledově, tak i chuťově. Jablka jsou
šťavnatá se sladkokyselou chutí. O jejich

oblibě svědčí i skutečnost, že je v sortimentu máme už zhruba osmnáct let,“ reagoval
Pavel Melka.
Pro určické družstvo je to už druhé
ocenění tohoto druhu. Již v roce 2011
byla oceněna jeho jablka Melrose. Od roku
2010 se značkou těší Niva Extra, sýr z Mlékárny Otinoves. V roce 2013 si ocenění
odnesla klobása z Konice z dílny mistra řeznického a uzenářského Lubomíra Šmídy.
(mls)

 $!%%&$ !$&'()%%  $*+ '!$$!!

Martin ZAORAL

PLUMLOV O cyklostezce kolem
plumlovské přehrady se mluví už hodně dlouho. Před čtyřmi lety už na její
zrod dokonce byly peníze, ale vše zastavila nevyřešená administrativa. Později @-  .  % $ - 
se ukázalo, že připravených financí by . . .- .1
.(    ,-. 
bylo stejně málo. Nyní už má projekt
 NC -  /"@    
stavební povolení, ale zase chybí „jen“
OP)
ty miliony korun. Alespoň se už ví, jak    "
krétně 1 934 metrů a široká 3 metry. Část
bude stezka vypadat...
cyklostezky bude opatřena zábradlím. Její
součástí by měly být i ocelobetonová lávAsfaltová stezka kolem přehrady by měla ka, jejíž celková délka by měla být bezmála
vést po levém břehu přehrady kolem pláže 70 metrů, a betonová lávka o délce deset
U Lázničků až k letnímu kinu v Mostkovi- metrů. Podél cyklostezky má být z každé
cích. Ze stavebního povolení vyplývá, že strany zelený pás. Počítá se i s gabionovou
bude dlouhá téměř dva kilometry, kon- zdí vysokou až 3,6 metru.

zjistili jsme

13

& ' &! 

Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz

M  .$&   .(-. 
 .  "
% ,

DZBEL Uplynulou středu 20. června půl hodiny před polednem došlo
na okraji Dzbelu ve směru na Jesenec
k dopravní nehodě dosud nezjištěného nákladního automobilu. Problém
je v tom, že zatímco náklaďák poškodil
při havárii rodinný dům, řidič z místa
ujel. Policie prosí případné svědky,
aby kontaktovali vyšetřovatele a pomohli tak nehodu objasnit.
„Dosud neznámý řidič měl při míjení
s protijedoucím nákladním automobilem vyjet vpravo mimo zpevněnou komunikaci, přičemž došlo ke střetu horní
části vozidla se střechou a horní částí
fasády domu i poškození dvou směrových sloupků a tří betonových trubek

v mělkém příkopu u komunikace. Oba
nákladní automobily z místa odjely bez
zastavení,“ popsal nepříjemnou událost
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
K objasnění okolností této dopravní
nehody se Policie ČR obracíme s prosbou o pomoc na případné svědky, kteří viděli její průběh, aby se obrátili se
svými informacemi buď telefonicky,
nebo osobně na policisty Dopravního
inspektorátu v Havlíčkově ulici v Prostějově, nebo zavolali na telefonní čísla
974 781 251, 974 781 580, případně
kdykoliv na bezplatnou tísňovou linku
158.
(mik)
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krát mezi ně pronikla i jablka
Jonagold, která tvoří hlavní
prodejní artikl Hospodářského družstva z Určic.
Značku Regionální potravina
získávají každoročně nejkvalitnější zemědělské nebo potravinářské výrobky, které zvítězí v krajských soutěžích.
Jedná se o produkty vyrobené v konkrétním regionu, což je základní podmínka
soutěže. Zároveň i podíl místních surovin

je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní
surovina přitom musí být stoprocentně
tuzemského původu. Výrobky tím mají
pevnou vazbu k regionu, například se může
jednat o krajové speciality.
O soutěž je každoročně velký zájem. Letos
bylo přihlášeno 117 výrobků od 48 výrobců. Stejně jako v loňském roce byl i tentokrát největší zájem o Pekařské výrobky
včetně těstovin, o tuto kategorii se ucházelo
hned třicet výrobků od třinácti výrobců.

výrobek a výrobce
BRÁNICE, Zemědělské družstvo Újezd u Uničova
PAŠTIKA BEZ ÉČEK, VÁHALA a spol. s.r.o.
SENICKÝ SMRAĎOCH, ZD Senice na Hané
ČERSTVÉ MÁSLO - BIO, Farma Kozí Hrádek
SVATEBNÍ KOLÁČKY, SŠ gastronomie a farmářství Jeseník
MAKOVÝ DORT SE ŠVESTKAMI A LÍSKOVÝMI OŘECHY,
Mgr. Alice Bačíková, Olomouc
Alkoholické a nealkoholické nápoje JAKAMARUS, Hanácká pálenice Těšetice
Ovoce a zelenina
JABLKA JONAGOLD, Hospodářské družstvo, Určice
Ostatní
SKALIČSKÝ MED - květový pastový, Jaroslav Juráň; Včelí farma Skalička

kategorie
Masné výrobky tepelně opracované
Masné výrobky trvanlivé
Sýry, včetně tvarohu
Mléčné výrobky ostatní
Pekařské výrobky
Cukrářské výrobky

vítìzové ankety regionální potravina 2018

URČICE Devátý ročník
soutěže o značku Regionální
potravina už zná své oceněné. Hodnotitelská komise na
konci května vybrala nejlepší
regionální výrobky v Olomouckém kraji. Letos se do soutěže
o prestižní značku přihlásilo osmačtyřicet výrobců se 117 výrobky. Značku,
která dává výrobkům punc kvality, však
mohlo získat pouze devět z nich. Tento-
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Foto: www.zahradkari.cz

Ujel od nehody a zanechal Jablka JONAGOLD z Urèic jsou nejlepší v kraji
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Plumlovský autokemp Žralok se pomalu stává Mekkou motoristických
nadšenců. Na místo konání největšího srazu trabantů ve střední Evropě
se již pravidelně v září sjíždí majitelé

PLUMLOV Víte, co je největší sen majitele škodovky? Dostat pokutu za rychlou jízdu... O tom, že rychlost není vše, ale že svoji roli při
požitku z jízdy hrají i nostalgie a nezaměnitelný charakter vozů, ve
kterých svého času jezdil celý národ, jsou nepochybně přesvědčeni
všichni fanoušci historických škodovek. Ti se uplynulý pátek a sobotu
sjeli do autokempu Žralok v Plumlově. U toho prostě Večerník chybět
nemohl...

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

množství historických aut se stává čím
dál oblíbenější Hanácký Škoda sraz.
„Loni jsme tu měli přesně sto sedmnáct škodovek, letos se jejich počet
šplhá ke sto padesáti,“ prozradil Roman Hájek z Prostějova, který druhý
ročník akce zorganizoval společně se
svými kamarády Tonym Burgetem
a Bárou Sedláčkovou. „Jezdili jsme
po jiných srazech a rozhodli se, že by
něco podobného mělo být i u nás. Ve
Žraloku nám vyšli ve všem vstříc,“
dodal osmadvacetiletý muž, který
si svoji první škodovku pořídil v devatenácti letech. „Od té doby jsem
jich už vystřídal několik. Tu poslední
mám zhruba tři roky,“ prozradil hrdý
majitel.
Všichni účastníci se do autokempu Žralok začali sjíždět už v pátek,

DO
ŽRALOKU SE SJELO 150 HISTORICKÝCH ŠKODOVEK Stezka kolem pøehrady %  *$$
Druhý ročník Hanáckého Škoda srazu zaznamenal výrazný nárůst počtu vozů
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Prostějovský podnikatel Martin Křupka
povede kandidátku „Okamurovců“
Místo koncepční práce čtu o sporech
představitelů města s aktivistou Čechem.
Připadá mi to trapné a nedůstojné ambicím,
které by Prostějov měl mít. Řízení města si
žádá novou energii a přístupy k řešení jeho
rozvoje. Musíme se přestat soustředit na
handrkování a začít řešit věci pro lidi...
PROSTĚJOV Martin Křupka patří ke generaci mladších podnikatelů a patriotů Prostějova. Současně
je předsedou Oblastního klubu
hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury, za které bude
také premiérově kandidovat do
prostějovského zastupitelstva a to
dokonce rovnou z pozice jedničky.
Kdo vůbec je tento třiačtyřicetiletý muž (na snínku)? Mám spoustu
koníčků, ale všem vévodí hlavně
sport. Odmalička jsem se věnoval
několika odvětvím, což mi ostatně
vydrželo dodnes. I teď si chodím
často zaběhat, zaplavat nebo zacvičit do posilovny. Právě sport se
zasloužil o to, že mě mnozí znají,
setkávám se při něm se spoustou
lidí a získal jsem tak i hodně přátel.
Další partnery jsem získal i díky
mé podnikatelské činnosti. Ostatně Prostějov není tak velké město,
abychom jeden druhého neznali,“
usmívá se Křupka. Rozhovor je
zajímavým pohledem na situaci ve
městě, tak jak ho vnímá generace
lidí, která tady podniká a jíž zde vyrůstají děti.

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

Petr
KOZÁK

yy Patříte ke generaci mladších
prostějovských podnikatelů, jaké
byly vaše začátky a zkušenosti?
„Začal jsem podnikat v devatenácti letech. Je to vždy výzva a člověk v tomto
věku hledá důkaz, že je schopný se postarat sám o sebe a dokáže realizovat
své plány i záměry. Provozoval jsem
zprvu prodejny s textilem a hračkami,
později jsem rozšířil podnikání o prodejny s točenou zmrzlinou a kavárnu.
Aktuálně ještě rok pracuji pro zahraniční společnost jako manažer.
yy Co podnikání dává a bere?

„Především
získáte
spoustu zkušeností v jednání s lidmi a samozřejmě si
prožijete nejenom úspěchy, ale
i prohry a zklamání. Podnikání je na
jednu stranu o určité svobodě, ale
také o odpovědnosti. Postupně zkušenosti trochu opraví původní nadšení, ale je důležité se nevzdávat. Pokud
se nevzdáváte a máte cíl, za kterým
jdete, jste nakonec úspěšní. Strašně
důležitá jsou podpora a soudržnost
rodiny, ale to není jen otázka podnikání. Bez podpory v rodině jde vše
hůř.“
yy Co vůbec dnes nejvíce trápí
podnikatele a živnostníky?
„Bude to znít jako klišé, ale je to obrovská byrokracie, která někdy přechází až v šikanu! V současné době
je velmi náročné podnikat, protože
podpora neexistuje, spíš naopak,
a to nemyslím, aby živnostníky někdo podporoval finančně, ale úplně
by stačilo vytvořit jednoduché prostředí, kde by nebyl podnikatel stále
něčím zatěžován. Jsme lidé, kteří jsou
ochotni se o sebe postarat sami bez
podpory státu i za cenu, že mnohdy
jejich finanční výsledek není adekvátní tomu, co vše do podnikání
investují. Potřebujeme však normální
a férové prostředí, které na vás nehledí preventivně jako na zloděje... Když
si uděláte přehled o dnešních administrativních povinnostech každého,
kdo chce otevřít obchod, kavárnu
nebo restauraci, tak pochopíte, proč
menší podnikatele válcují řetězce velkých firem.“
yy Jak se podniká přímo v Prostějově?
„Hůře, než tomu bylo dříve, ale tím
si nechci planě stěžovat. Je to odraz
kupní síly a určitých změn trhu. Jsem
rodák z Prostějova a bydlím na náměstí od roku 1987, tak mohu srovnávat. Centrum se pro podnikatele
vylidňuje. Ve městě velikosti Prostějova by přitom mělo žít a být zónou
nákupů a relaxace občanů i turistů.

Bohužel prostějovské centrum je poslední dobou spíše zónou relaxace lidí
na dávkách a takzvaných nepřizpůsobivých občanů... To je fakt, který je
špatný pro podnikání, a zatím to nikdo neřeší. Za naprosto nepřijatelné
považuji fungování takzvaných sociálních ubytoven blízko centra.“
yy Jaké má Prostějov možnosti
rozvoje?
„Jsme velmi pěkné město na žití a strategicky na skvělém místě hned vedle

.056,7./
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ně řečeno se zmenšováním.
Historicky měl Prostějov
vždy co nabídnout a nebyl jen místem blízko
Olomouce. Jezdili sem
lidé za módou, dnes,
pokud
nepočítám
špičkový sport, tak
se stále zmenšují důvody, proč sjet z dálnice Brno Olomouc
do Prostějova. Když se
dotknu i komunální politiky, tak je to usínání střídané
hádkami, kdo za co může...

yy Jak?
„Prostějov má několik možností, jak
turisty k nám vrátit. Je to běh na dlouhou trať, ale musí to být koncepční
a mít to jasnou podporu politiků
města. Naprosto nejhorší je, že žádný
z těchto problémů se dnes fakticky
úspěšně neřeší. Máme zde nedořešenou dopravu, stárne kanalizační
a vodovodní infrastruktura pod zemí,
investice do rozvoje středu města
je skandální historií. Potřebujeme
zeleň, sportoviště a místo účinného
řešení se problémy prohlubují. Je potřebnější kulturní dům v centru, nebo
plavecký stadion? Nechápu, že na to
není jasná odpověď. Místo koncepční práce čtu o sporech představitelů
města s aktivistou Čechem. Připadá mi to trapné a nedůstojné ambicím, které by Prostějov měl mít. Pokud
se tohle nezmění, tak
odtud budou schop-

A to ještě nikdy nikomu nepomohlo.“
yy Jaké tedy vnímáte zásadní problémy rozvoje?
„Problémy se najdou v každém městě, ale já osobně jako zásadní potíž
vnímám to, že Prostějov na to, jak je
velký a na jakém místě leží, je absolutně nezajímavý a turisticky mrtvý.
Je to stále horší. Ještě za doby, kdy
fungovala plumlovská přehrada, to
v létě bylo cítit, že nějaký pohyb turistů byl. Dnes si troufnu říct, že není
žádný. Tady se oproti jiným městům
obrovsky zaspalo. Je to velmi zásadní
problém, který je nutné řešit hned.“

ní mladí lidé odcházet a budeme
městem heren i sociálních ubytoven.
Nechci to! Jak jsem uvedl, jsem rodák
z Prostějova a mám tohle město rád.
Chtěl bych, aby bylo zajímavé i pro
život nejen naší generace a naše děti
zde zůstávaly.“
yy Co chcete v Prostějově změnit?
„Prostějov potřebuje manažerské
a koncepční vedení. Nutný je dialog
s občany. Řízení města si žádá novou
energii a přístupy k řešení jeho rozvoje. Musíme se přestat soustředit
na handrkování a začít řešit věci pro
lidi!“



dálnice. Je to kousek do Olomouce,
což na druhou stranu v některých
ohledech může být i nevýhoda, ale to
je na delší debatu. Žije se zde dobře
a je zde krásné okolí pro vyjížďky na
kole a turistiku. Osobně se přiznám
k houbařské vášni. Zároveň je třeba
otevřeně říct, že potenciál města spí.
Připadá mě, že jsme se smířili obraz-

 701

vizitka
MARTIN KŘUPKA

18062210692

✓ narodil se 26. září 1974 v Prostějově
✓ prostějovský podnikatel a manažer
✓ je ženatý, má již dospělou dceru
✓ mezi jeho zájmy patří historie, společenský tanec a přiznává náklonnost k dobrému vínu
✓ rád také sportuje, běhá, plave a dělá turistiku
✓ je předsedou prostějovské organizace hnutí SPD
✓ v komunálních volbách na podzim bude lídrem kandidátky Svobody
a přímé demokracie Tomia Okamury
zajímavost: oblíbenou destinací jeho dovolené je Slovensko
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Proč se nám prázdniny

tak pekelně krátí?
každý den o něco málo kratší než ten
předchozí. Ač to zní prazvláštně, nejpatrněji si tuto skutečnost lze uvědomit právě na příkladu prázdnin.
V dětství se před námi dva letní měsíce otevíraly jako obrovský rybník, do
něhož se dalo po hlavě skočit a bezstarostně se v něm cachtat. Jeho druhý
břeh přitom ležel kdesi v modravém
nekonečnu. Než jsme se k němu dostali, stihli jsme prožít tolik báječných
dobrodružství, na která by nám v pokročilejším věku nestačila ani roční(!)
plavba kolem světa. A teď? Teď prázdniny občas utečou, ani nevíme jak...
Děti si prostě umí prázdniny užít, ať už
je tráví kdekoliv. Proč už to neumíme
my? Jeden z důvodů jsou naše možnosti. Zatímco přirozeně egoistické
dítě má prostor k tomu, aby hledalo způsob, jak se zabavit, dospělého
mimo jiné tíží jeho povinnosti i odpovědnost za osud druhých. Na druhou
stranu si my dospěláci často komplikujeme život sami a zcela zbytečně. Tam,
kde si děti za letního podvečera rvou
do pusy třešně, štípou jejich rodiče komáři, kde klučina pobíhá za balónem,

bojí se táta, aby si potomek nezlomil
nohu, a kde holčička lízá zmrzlinu,
obává se máma o neposkvrněnost šatiček. Při takovém pohledu na věc však
čas prázdnin může rychle přestat být
jedinečným důvodem k radosti.
Ať už jsme tedy staří, či mládí, jisté je
jedno: čas nám letí jako jelen „byvší do
prdele střelen“. Popřejme si tedy, ať si
ty požehnané prázdninové okamžiky
dokážeme náležitě vychutnat, aniž by
nám utekly přespříliš rychle.

18062210679

Všimli jste si toho někdy? Život každého z nás utíká stejným tempem jako
prázdniny. Zprvu se vleče a každý z nás
má pocit, že nikdy neskončí. Postupem
času začne utíkat čím dál rychleji a než
se nadějeme, tak je konec.
Jasným důkazem toho je i fakt, že čím
jsme starší, tím se letní prázdniny rok od
roku zkracují. Alespoň já to tak vnímám
a určitě v tom nejsem sám. Přitom je mi
jasné, že ve skutečnosti prázdniny stále
trvají přesně ty dva měsíce, konkrétně
dvaašedesát dní jako v dobách, kdy jsem
byl dítě. Ani o den víc, ani o den míň.
Jenže jak člověku přibývají roky, proměňuje se i jeho zakoušení času. Dva
měsíce, které prožíváme v deseti letech, vnímá každý z nás jako nevýslovně delší dobu, než dva měsíce ve třiceti, neřku-li v šedesáti. Ať už je mu totiž
kolik chce, člověk vždy bere svůj život
jako jednu časovou jednotku. Zatímco
pro pětiletého kluka je rok dvacet procent jeho života, pro padesátiletého
muže už jsou to pouze procenta dvě.
Pocitově mu tedy rok uběhne desetkrát rychleji, než když mu bylo pět!
Čím jsme tedy starší, tím je pro nás

18062210678

Drazí čtenáři,
srdečně vás vítáme u dnešní tematické strany s příznačným názvem BÁJEČNÉ LÉTO. V minulých letech jsme
povětšinou tento letní servis připravovali do speciální
přílohy, tentokrát se na příjemné pocity spjaté s blížící
se dovolenou, odpočinkem a sluncem prozářenými dny
vrhneme v rámci standardního vydání.
Co udělat pro to, abychom měli báječné léto? Odpověď
je možná jednodušší, než by se mohlo zdát. Snažme se
každý den trávit tak, jak nejlépe to dovedeme, vnímejte každý přítomný okamžik, vánek který se nás dotýká,
slunce které nás ohřívá, šumění listů, jenž při mírném větříku zašustí, usmívejme se na sebe i své okolí, předávejte
radost a dobrou náladu a nenechme se ničím a nikým
otrávit.
Báječné léto může být doma, na pláži u moře, ale také na
koupališti či u rybníka, v lese, pod stanem, na chatě či zahradě, ale také na balkóně, na túrách, na hradech a zámcích či na náměstí, zkrátka kdekoliv, kde se nám zlíbí, a je
jen na nás, čím si každý den naplníme.
Celá redakce vám přeje krásné, klidné a báječné léto.
Texty: Martin Zaoral, Michal Kadlec, Jakub Čermák,
Tereza Machová, Aneta Křížová

<<< www.vecernikpv.cz

  




 6     :;<=

Koupaliště
Provozní doba:
červenec - srpen PO - NE od 10:00 do 20:00 hodin
tel.: 581 741 740, 606 853 435
obec@majetin.cz, www.majetin.cz

Sportovní areál

Otevírací doba:
PO - NE od 10:00 do 21:00 hodin
Rezervace hřišť ve stánku občerstvení za saunou
osobně na místě
nebo telefonicky, tel.: 725 972 506
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BLUDOV Přírodní zahrada, která se v létě stává oblíbenou vodní hernou pro malé i větší děti, patří v letním
období k opravdovým lákadlům Pradědova dětského
muzea v Bludově. Děti si tak mohou naplno užít cachtání, rachtání, blátíčkobraní, nabírat do kyblíčků, plácat
lopatkou do vody a vyřádit se na čerstvém vzduchu. Venkovní radovánky představují i dřevěný tunel, lanovka či
bubno-xylofon.
Prázdniny v Pradědově dětském muzeu si mohou malí i velcí užívat denně od 9 do 19 hodin. Navíc návštěvníky čekají
tvořivé úterky a sportovní čtvrtky. Úterky nabídnou venkovní výtvarné a rukodělné dílničky. Aktivní děti se vyřádí každý
čtvrtek. Sportovat se bude různě, čeká je jízda na koloběžkách
i kolech, ping-pong, kuželky a dokonce i sněžnice.



%$ 2

A protože je Pradědovo dětské muzeum na venkově, tak si
návštěvníci mohou užít i klasiku - opékaní buřtů na ohništi,
projít si zahrádku a třeba si i uvařit dobrý čaj z čerstvých bylinek.
Pradědovo dětské muzeum představuje ráj her a dobrodružství pro malé. Jde o unikátní zábavní park ve venkovském stylu, zaměřený na Jeseníky a vše, co k nim patří. Muzeum tvoří
venkovské -stavení s mnoha místnostmi a zákoutími. (pr)

18062210676
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zpravodajství

Omluva Petru Kousalovi
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PROSTĚJOV Nepříjemný omyl, ale
stalo se. V minulém vydání Večerníku došlo ve zpravodajství z jednání
Zastupitelstva statutárního města
Prostějova k zásadní chybě. Samozřejmě nechtěné. Výrok o tom, že
opoziční zastupitel Matyášek skončí
za své lži a polopravdy v pekle, nevyřkl Petr Kousal (KDU-ČSL), nýbrž
komunistický radní Václav Šmíd!
Tímto se lidoveckému zastupiteli
OMLOUVÁME!

MICHAL KADLEC
Chyba ohledně autora citátu, který
veřejnost velice zaujal, vzbudila mnoho ohlasů. „Hodně mi znepříjemnila
krátké časové období již v pondělí brzy
ráno, co Večerník vyšel. Měl jsem hned
několik telefonátů, a to velmi pestrých
obsahů. Někteří mne litovali, někteří
mi nadávali, někteří poukazovali na to,
že buď mám z ostudy kabát já, nebo
pan redaktor, jiní mne vyzývali, abych
to okamžitě podal k soudu, někteří
mi sdělovali, že si už nechávám sr..t na
hlavu nebo že to bylo určitě záměrné,
abych byl pošpiněn. V podobné menší
pestrosti jsem si pak přečetl odezvu i na
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sociálních sítích. Já osobně si myslím, že
to byly neúmyslný omyl a chyba, která
se někdy stává, a pokud vyjde v příštím
čísle Večerníku malá omluva a zpráva
bude dementována, považuji tento
nešťastný omyl za správně a chlapsky
vyřízený,“ napsal do redakce Večerníku
Petr Kousal, prostějovský zastupitel za
KDU-ČSL.
Výrok o tom, že opoziční zastupitel
skončí v pekle, pronesl na jednání zastupitelstva v pondělí 11. června skutečně
radní Václav Šmíd (KSČM). „Pan Matyášek je silně věřící člověk, věří v Pána
Boha, studuje teologii. Dle mého názoru by se jako křesťan měl i chovat,

nestačí jen účast na bohoslužbách, ale
desatero je třeba praktikovat i v denním
životě. Ve své praxi však používá metody, které by jistě Pánbůh neschvaloval.
Například po jiných žádá dodržování
zákonů, nařízení, jednacího řádu do
posledního puntíku, jde-li však o něj
a vyhovuje mu to, sám je dodržovat nemusí. Běžně ‚měří dvojím metrem‘, rád
‚dělá z komára velblouda‘, ale co považuji za nejzávažnější, ve svých zavádějících
vystoupeních často používá záměrně
polopravd a nepřesných informací.
Mohl bych uvést mnoho příkladů. Je-li
Pán Bůh spravedlivý, a to jistě je, pak nesoudí lidi podle toho, jak často chodí do
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kostela, ale podle jejich skutků a Svatý
Petr je v Den posledního soudu přijme
do nebe nebo vrátí na zem – do pekla.
A asi půjde se mnou do pekla, protože
komunisté tam jdou automaticky dle
mého výkladu různých prohlášení a stanovisek i nejvyšších církevních autorit.
Já věřím, že mi Lucifer dovolí přiložit
i pod kotel,“ vysvětluje nyní Večerníku
komunistický radní Václav Šmíd, proč
při zastupitelstvu užil takový výrok.
Z jakého důvodu byl ale tak ostrý?
„Vůbec jsem nereagoval ostře. Jak jistě
pochopili i ostatní přítomní zastupitelé,
myslel jsem své vystoupení zčásti v určité nadsázce a chtěl jsem trochu odlehčit
houstnoucí atmosféru v zasedací síni
vyplývající z návrhu na odvolání pana
Šlambora. Odvolávat někoho na základě článku v celostátním deníku, a to
ještě za výrok, který neřekl, považuji za
vrchol populismu, arogance a nenávisti. Moje reakce tedy byla velice mírná,
ostřejší mám nachystanou v šuplíku,“
dodal na závěr Václav Šmíd.
A Večerník na závěr dodává ještě jednou omluvu lidoveckému zastupiteli
Petru Kousalovi za to, že jsme výrok
o pekle vložili omylem do úst jemu!

➢ ZE STRANY 3
PROSTĚJOV Uprostřed minulého
týdne bylo jak vedením prostějovského magistrátu, tak Olomouckého
kraje prezentováno, že Brněnská ulice v Prostějově v celé své délce bude
po náročné rekonstrukci otevřena
v pondělí 25. června. V pátek ráno
však Večerník obdržel čerstvou zprávu, že tento všemi řidiči toužebně
očekávaný okamžik nastane už právě
během tohoto posledního pracovního dne v týdnu. A stalo se!
„Když jsem se zástupci Olomouckého
kraje ještě na začátku týdne probíral
možnosti znovuotevření Brněnské ulice,
skutečně padl termín až v pondělí pětadvacátého června. Nakonec ale nebyl
důvod to nijak prodlužovat, vše bylo
hotové s předstihem včetně technologických přestávek nutných na pořádné
vyzrání nového asfaltu i zatvrdnutí betonových součástí komunikace. Z těchto
důvodů se Brněnská otevřela již s předstihem v pátek po poledni,“ poznamenal
pro Večerník Pavel Smetana (ČSSD),
náměstek primátorky, který je na radnici
zodpovědný za dopravu v Prostějově.
Když se 4. března tohoto roku Brněnská
ulice uzavírala, nikdo si nedovedl představit, jak bude doprava ve městě bez této
velice frekventované komunikace fungo-

vat. „Nakonec předpokládané negativní
dopady nebyly tak velké, řidiči si brzy
zvykli. Hlavně co se týká objízdné trasy
přes Dolní ulici směrem na dálnici a také
na druhou stranu přes Určice, pokud se
chtěli dostat do Žešova. Na druhou stranu
ale otevření Brněnské ulice zcela jistě přetížené dopravě v centru města určitě uleví,
a uleví se také mnohým řidičům hlavně
nákladních vozidel,“ míní Smetana.
Rekonstrukce silnice z Prostějova do
Mořic ale pokračuje dál. Největší trpělivostí se budou muset ještě obrnit
občané Žešova. „Dálniční most u Žešova se bude opravovat ještě do konce
září, pak teprve bude otevřen. Je zde
nutné rekonstruovat celé mostní těleso,“
konstatoval Pavel náměstek prostějovské
primátorky.
„Stavební úpravy komunikací od Žešova po Mořice probíhají dle časového
harmonogramu, mimo mostu přes
řeku Hanou a navazujícího úseku silnice
II/433, kde z důvodu nutnosti výstavby
nového mostu místo plánované opravy
bude termín dokončení do 31. května
2019, a tedy i zůstane dopravní uzávěra
do 31. května 2019 mezi Němčicemi
nad Hanou a Mořicemi,“ shrnula aktuální stav prací Eva Knajblová, tisková mluvčí Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Jak dodala, pouze rekonstrukce Brněnské ulice v Prostějově stála krajskou
pokladnu 31 277 640 korun. (mik)
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PROSTĚJOV Jak se zdá, po dalším
týdnu od spáchaného přestupku se situace na ZŠ v ulici Dr. Horáka v Prostějově uklidnila. „Situace nebyla nijak
vyhrocená. Kolegyně se zachovala
taktéž profesionálně a matku vykázala
ze školy. Žádná zvláštní bezpečnostní opatření jsme nepřijali. Vstup do
školy je zabezpečen a monitorován
kamerovým systémem. Všechny cizí
osoby musí použít zvonek a ohlásit se
na sekretariátu školy. Paní M. byla očekávána, protože měla domluvenou
schůzku,“ řekla minulý pátek Večerníku Petra Rubáčová, ředitelka školy.

MICHAL KADLEC
„Policie nám po zaprotokolování incidentu oznámila, že se bude jednat o
přestupek, který bude řešit soud. Policie
zajistila svědky, kteří byli přítomni. Nic
víc udělat nemohla. Myslím, že jejich jed-

nání bylo profesionální,“ dodala k práci
policistů ředitelka.
Večerník zajímalo, kolik romských
dětí na předmětnou základní školu
dochází a jaké jsou s nimi problémy. A
potažmo samozřejmě i s jejich rodiči.
„Nevedeme si žádnou evidenci romských dětí. A ani se mi nelíbí kategorizace
na romské a neromské. Jde jen o slušné
a neslušné děti, které jsou vychovávány
slušnými, ale bohužel i neslušnými rodiči.
A protože výchova vychází především z
rodiny, chovají se děti podle toho. Občas
k incidentům mezi dětmi dochází, ale to
je stejné na všech školách. Všechny případné potyčky ihned řešíme a viníci jsou
potrestáni v mezích, které nám dovoluje
zákon,“ odpověděla na choulostivou otázku Večerníku Petra Rubáčová. Jako ředitelka nemá v těchto věcech určitě jednoduchou úlohu. I proto je zřejmě také těžká
otázka, co s podobnými problémy mezi
dětmi dělat a zda je vůbec možné zvolit
nějaká účinná opatření. „Myslím, že by

změna měla být systémová. Všichni vědí,
jaká mají práva, ale co povinnosti? Naprosto uznávám práva menšin, ale proč by
se majorita měla přizpůsobovat minoritě?
Nechápu, proč mnozí lidé pobírají sociální dávky, když je všude dostatek práce.
Stačí se podívat na stránky Úřadu práce.
Malí delikventi zase dobře vědí, že pokud
nedosáhnou věku patnácti let, nic se jim
nestane. Myslím, že je zde naprosto na
místě snížit hranici trestní zodpovědnosti.
Ale to já nezměním! To musí vycházet ze
zákonů,“ uvedla Petra Rubáčová.
Večerníku se během uplynulého týdne podařilo kontaktovat rovněž paní
učitelku Michaelu Strouhalovou. „Na
celý incident se s odstupem času dívám
už s nadhledem, je a bude to součástí
mojí práce. Musíme bohužel často řešit
podobné vypjaté situace, ale nikdy se nevyhrotily až tak moc. S rodiči jednáme v
klidu, slušně a totéž očekáváme i od nich.
V opačném případě jednat nebudeme,“
svěřila se exkluzivně Večerníku Micha-

ela Strouhalová, učitelka a zástupkyně
ředitelky pro I. stupeň na ZŠ Dr. Horáka.
Ani ona nechce rozdělovat děti ve škole
na romské a neromské. „Nechci se bavit
o romských nebo neromských dětech.
Obecně se chování dětí horší, učitelům
to přidává spoustu práce a odvádí je to od
toho hlavního - od vzdělávání. Konflikty
mezi dětmi byly, jsou a budou, vše je jen
o toleranci a výchově, kterou si přinesou
z domu,“ je přesvědčena Strouhalová,
která ani teď nemá žádné obavy z další
možné konfrontace názorů s rodiči. „Trváme na tom, aby se rodiče na schůzku
předem ohlásili. Někdy ale situace vyžaduje okamžité řešení, a to přináší riziko
konfrontace tváří v tvář. Nemám z toho
obavy, víme, co může nastat a budeme
tomu čelit,“ uzavírá odhodlaně.
„Paní zástupkyně Strouhalová byla ihned po incidentu trošku v psychické nepohodě, ale vše se brzy urovnalo. Jednalo
se o ojedinělý případ a doufám, že se již
nic podobného nebude opakovat. Škola

je tady hlavně pro děti,“ konstatovala ředitelka Petra Rubáčová.
Večerník se v pátek po poledni snažil
před budovou této základní školy získat také názory rodičů dětí na incident
ze 14. června. Mnozí z nich o tom nechtěli hovořit vůbec a někteří jedinci
se krátce rozpovídali až poté, co redaktor schoval připravený diktafon...
„A co očekáváte, že vám k tomu řeknu?
Když cokoliv řeknu proti té cikánce nebo
jejím harantům, tak mě obviní z rasismu
a půjdu bručet. Ale že ona tady učitelce
vyhrožuje smrtí, sesílá na ni rakovinu,
nadává do bílých mrch, to je v pořádku?
To policie uzavře jako přestupek? A že
romské děti tady mlátí naše děti o přestávkách, kradou jim svačiny nebo pití?
To je taky v pořádku? To se máme tvářit,
že se nic neděje? Zatím to tak všichni
děláme, ale je otázkou času, kdy se tady
něco mezi rodiči strhne,“ myslí si mladý
muž, který si přímo ke škole přišel pro
svoji dceru. „Mám toho na srdci hodně,

a klidně bych se pod to i podepsala. Ale
cokoliv bych řekla, stala bych se v očích
mnohých okamžitě rasistkou. Takže
držím hubu, stejně jako mlčí všichni. S
výjimkou paní ředitelky Rubáčové, která
se nebála, když okamžitě zasáhla a zavolala policii,“ míní žena staršího věku, která
před školou čekala na vnuka. Podobně
hovořily ještě dvě mladší ženy. Výsledek?
Upozornit na nevhodné chování romských dětí i jejich rodičů se drtivá většina
rodičů prostě bojí...
V pátek odpoledne se k celému případu
vyjádřil i mluvčí prostějovské policie.
„Mohu potvrdit, že šetříme incident ze
dne čtrnáctého června 2018, kdy v jedné
z prostějovských základních škol došlo k
verbálnímu napadení pracovnice školy
matkou jednoho ze žáků školy. Útočnice
je podezřelá z přestupku proti občanskému soužití,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.

Proč skončil ČERVENÝ KŘÍŽ a kam se poděly MILIONY korun?
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Český červený kříž v Prostějově v posledních letech pravidelně
oceňoval bezpříspěvkové dárce krve,
pořádal kurzy první pomoci dětí i dospělých a zajišťoval také pečovatelskou
službu. V souvislosti s ním se hodně mluvilo o slavném táboru ve Stražisku, který
nechal vybudovat první český starosta
Prostějova Karel Vojáček. Právě do vlastnictví Českého červeného kříže (ČČK)
tábor v polovině šedesátých let bezúplatně přešel. Od té doby se tam každoročně
pořádaly prázdninové tábory.
Kontroly pochybení nezjistily

ČČK však již od devadesátých let minulého století nebyl schopen zajistit další
fungování tábora a v roce 2007 prodal dvě
jeho hlavní budovy, všech sedm chatek
i část vybavení. Většina lidí ze Stražiska to
představitelům této organizaci dodnes
nezapomněla. Červený kříž za prodej inkasoval zhruba čtyři miliony korun. Většinu z této částky následně použil na nákup
bytů v Prostějově, které dále pronajímal.
Takto získané peníze šly do jeho rozpočtu.

„Veškeré nároky jako například mzdy zaměstnancům budou
plně vypořádány,“ ujišťuje ředitel Úřadu ČČK Josef Konečný

V souvislosti s koncem ČČK v Prostějově se vyrojily četné spekulace o tom,
že pobočka byla zrušena právě kvůli
machinacím s těmito pronájmy. Dle
kuloárních informací měla některé
z bytů na sebe jako na fyzickou osobu převést ředitelka organizace, která
díky tomu měla inkasovat nájemné na
vlastní účet. Jak se ukázalo, tyto zvěsti
se nezakládaly na pravdě.
„Informace o tom, že byty byly převedeny
na osobu paní ředitelky, nebyly potvrzeny
ani naší kontrolou, ani ustaveným likvidátorem. Trestní oznámení v této záležitosti
podáno nebylo,“ reagoval na dotazy Večerníku Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK.

zajistit řádné fungování spolku dle našich stanov. Členů totiž zbylo pouze pět.
Takový spolek odmítla Výkonná rada
ČČK registrovat a rozhodla o jeho zrušení, což podle zákona znamená vstup
do likvidace,“ vysvětlil Konečný s tím, že
kvůli malému počtu členů se nedařilo
najít činnosti, kterými by spolek v Prostějově naplňoval poslání ČČK. „V zásadě
byl plněn jen minimální program a nebyl
zajištěn další rozvoj,“ upřesnil.
-  ($

Přestože je spolek v likvidaci, žádné dluhy
po něm zůstat nemají. „Veškeré nároky jako
například mzdy zaměstnancům jsou, resp.
budou plně vypořádány. Dnes je ovšem
Zbylo jen pìt èlenù
zřejmé, že ukončením činnosti ČČK ProsZajímalo nás tedy, co konkrétně stojí za tějov se předešlo právě i možnému zadlužekoncem prostějovské organizace. „Pří- ní spolku,“ vyjádřil se ředitel Úřadu ČČK.
činou je zejména fakt, že ČČK v Prostějově již několik let výrazně klesal počet  %#%f % 
členů až ke stavu, kdy nebylo možné Konec prostějovského ČČK se dle jeho

celostátního ředitele kromě dvou pečovatelek a jejich klientů nikoho dalšího
výrazně negativně nedotkne. „Vyjma pečovatelské služby, o níž bude zřejmě ještě
jednáno, budou všechny ostatní činnosti
ČČK v okrese Prostějov zajištěny i nadále
a jsem přesvědčen, že i ve větším rozsahu
a lepší kvalitě,“ přislíbil Josef Konečný

s tím, že program převezme Oblastní spolek ČČK Olomouc. „Olomoucký spolek
již navázal kontakt s transfúzními stanicemi a zorganizoval soutěž v první pomoci
pro děti. Už nyní je možné se na něj obracet ohledně školení první pomoci pro občany i firmy či zapojení škol do projektu
výuka první pomoci,“ uzavřel Konečný.
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Dlouholetá ředitelka ČČK Prostějov
se ke zrušení „svého“ spolku nechtěla
příliš vyjadřovat. „Pražský červený
kříž rozhodl tak, jak rozhodl. Mě
to může mrzet, ale nic s tím nenadělám... Předešlé aktivity, jakými byly
například kurzy, školení a divadélka
o první pomoci pro děti, chci pořádat
i nadále. S kolegou pak v Prostějově
plánujeme otevření obchůdku,“ naznačila Lenka Černochová své další
plány do budoucna.

Jak se dá vytunelovat tábor?

Lenka Černochová již v minulosti upozornila, že ne všechny peníze z prodeje tábora ve Stražisku mohla investovat do nákupu
nových bytů. Milion korun připadl i jedné kyperské společnosti. Jak k tomu došlo? Před jeho chystaným prodejem se zjistilo, že na
táboru vázne zástavní právo. Soukromá společnost vyrábějící zdravotnické pomůcky jím podle Černochové měla ručit za půjčku
ve výšce dvacet milionů korun! Do zástavy měl tábor dát první porevoluční šéf ČČK. Soukromá firma své závazky vůči bance
nikdy neuhradila a není vůbec vyloučeno, že tak ani nikdy neměla v úmyslu. Kde oněch dvacet milionů skončilo, nikdo neví...
Podle Černochové by nebylo divu, pokud by si je mezi sebe rozdělilo někdejší vedení prostějovského ČČK a soukromé organizace.
Nedobytné pohledávky pak od banky odkoupila právě kyperská společnost, která při prodeji tábora požadovala deset milionů
korun. Jak Černochová uvedla, nakonec se spokojila s výše zmíněným milionem korun. Ohledně samotného zastavení tábora na
pohledávku soukromé firmy se konal i soud. Ten bývalého šéfa prostějovského ČČK nakonec zprostil obžaloby. Důvodem mělo
být to, že nebyl přítomen převodu zástavního práva z původního věřitele na kyperskou společnost.

Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz
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REALITY

SLUŽBY

KOUPÍM

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

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

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 11:00 – 16:00 hod.

Hledám chatu v okolí Prostějova. Tel.:
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
605 541 452
721 344 771. Práce různého druhu.
Hledám bydlení (menší RD nebo byt
Čištění kanalizací a odpadů
2-3+1). 736 791 091
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Koupím udržovaný BYT. Děkuji. Mobil
604 608 790
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
FINANCE
Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Mějte pěkné štíhlé nohy a lehký krok.
Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro Objednejte se na ruční lymfodrenáž
všechny se stálým doložitelným příjmem nohou. Masáže – Žeranovská 34, Prostě(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...). Bez jov. Tel.: 608 200 604
poplatků, bez registrů, bez zástavy, s možPěstitelská pálenice
ností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834.
Kostelec na Hané, Rynk 120
OZNAMUJE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
zahájení sezony 2018/2019.
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Příjem objednávek každou
Sběratel koupí barevné hutní sklo.
Tel.: 603 218 330
středu od 15:00 – 18:00 hodin
Tel.: 605 138 473
sobotu od 8:00 – 12:00 hodin
telefonicky nebo osobně.
V naší pálenici kvasy
nesdružujeme, pálíme od
50 l kvasu za přítomnosti
zákazníka.
Poskytujeme poradenské
služby a uložení kvasu
v našich prostorách.
Tel.: 582 373 358

řádková inzerce / vzpomínky

Dík za to,
čím jsi nám v životě byl, za každý den,
který jsi s námi žil. Tvůj odchod stále
bolí, na Tebe zapomenout nedovolí.

Dne 24. června 2018
jsme vzpomenuli
2. smutné výročí, kdy nás opustil
pan Miroslav SELINGER
z Otinovsi.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Jana a Naděžda
s rodinami.

Dnes, tj. 25. června 2018
by se dožil 85 let
pan Ludvík ZATLOUKAL.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou stále
vzpomíná manželka, syn a dcery
s rodinami.

Dne 26. června 2018
by se dožil 70 let
pan František HLOUŠEK.
Pracoval 36 let u Vojenských lesů
Plumlov, jako lesní ve Vícově.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Manželka
Naďa, dcery a syn
s rodinami.

Dnes, tj. 25. června 2018
vzpomínáme 23 let od úmrtí
pana Zdeňka FALTÝNKA
z Prostějova.
S láskou stále vzpomínají
manželka, dcera Jolana
a syn Radek s rodinami.

16011421482

Že čas rány zhojí,
je jen pouhé zdání. Zůstala jen bolest
a tiché vzpomínání.

Dnes, tj. 25. června 2018
vzpomínáme 5 smutných let,
kdy nás opustil milovaný syn
Radek HALÁK
ze Žárovic.
S bolestí v srdci vzpomínají
rodiče a bratr Luděk.
S díky vzpomeňte s námi,
kdo jste ho měli rádi.

PRODÁM
Prodej krmných brambor 2 Kč/kg.
Oldřich Mlčoch, Lešany 36,
tel.: 721 308 323
Dne 30. června 2018
uplyne 10 smutných let,
kdy navždy odešel
pan Petr KÝR
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
družka Ivana se synem Jiřím
a rodina Groškova.

Máte problém s vašema nožičkama?
Prodejna IVKA, ul. Plumlovská to vyřeší
za vás. Nabízíme velký výběr pánských i
dámských pantoflí a sandálů s paměťovou pěnou a další zdravotní zboží. Tel.:
603 445 601

150123020036

Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Dne 26. června 2018
by se dožila 90 let naše milovaná
maminka a babička
paní Anna HEJDOVÁ.
S láskou stále vzpomíná syn
a dcera s rodinou.

Měl život rád, zítřkům šel vstříc,
osud mu nedopřál tu s námi být.

Palírna Otaslavice oznamuje, že přijímá
objednávky na zpracování ovoce. Kontakt:
582 370 058, 777 340 485. Více informací
naleznete na www.palirnaotaslavice.cz.
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SEZNÁMENÍ
Najdu ženu pro společnou lásku života
v samotě, z okolí města Pv. Rozvedený
73/174, auto mám. Tel.: 776 210 670

Dne 28. června 2018
si připomeneme nedožité
80. narozeniny
paní Emilie ONDROUCHOVÉ
z Hrušky.
Vzpomíná rodina
Ondrouchova.

AKCE
pro měsíc

18062120666

ČERVEN
NEC
jen

150 Kč

Dnes, tj. 25. června 2018
si připomínáme nedožité
80. narozeniny
a 29. června 2018
sedmé výročí, kdy nás opustil
výborný kamarád a hodný člověk
pan Adolf SEDLO.
Za vzpomínku děkuje
manželka Věra s rodinou.

Dne 24. června 2018
uplynulo 7 let, kdy nás opustil
manžel a tatínek
pan Jaroslav KOMÁREK.
Vzpomeňte s námi, děkují
manželka Alena a dcery Zuzana
a Veronika s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
18061420643

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
GRATULACE

) %# %

Poslední rozlouèení
Pondělí 25. června 2018
Vlasta Kolešková 1923
Kostelec na Hané Zdeňka Pospíšilová 1933 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Kateřina Adámková 1974 Prostějov Středa 27. června 2018
Ondřej Cihra 1929
Hluchov Arne Johan Halvorsen 1949 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Anna Spurná 1930
Smržice Čtvrtek 28. června 2018
Jaromír Kubalík 1923
Hrdibořice Jaroslav Tesař 1938 Čelechovice na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marta Václavíková 1973
Želeč Ing. František Chvalkovský 1947
Anežka Dokoupilová 1940
Vyškov
Brno – Slatina
Miroslav Filip 1937
Prostějov

18030910284

18051110479

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Dnes, tj. 25. června 2018
slaví své 90. narozeniny
paní Jarmila TYLŠAROVÁ
z Prostějova.
Do dalších let pevné zdraví
a stálý optimismus přejí
manžel Jan, synové Jiří
a Jaroslav a dcera Jana
s rodinami.

) %# %
Václav Urban 1946
Otaslavice
Olga Hemerková 1935 Prostějov
Marie Stavělová 1925 Domamyslice
Vlasta Zahradová 1924 Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 27. června 2018
Marie Plevová 1925 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Josef Hrubý 1944 Olšany u Prostějova

Pohřební služba FCC Prostějov
) %# %
Libuše Rozsívalová 1949 Vrahovice
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Práce na VPP - pro čerpací stanici Shell
v centru Prostějova hledáme posilu. Jedná se o práci na obchodě a za pokladnou
čerpací stanice formou dlouhodobé
ZD Moravan Domamyslice
brigády. Nástup ihned, vhodné pro stuSad Mostkovice
denty od 18 let. Kontakt osobně Pondělí
přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na tel.: 602 510 465 - Pátek od 10 do 14 hodiny.

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ

=

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Pracovník/-ce
potravinářského průmyslu
Asistent/-ka ve výrobě
Technici kvality
Děliči materiálu

Plat (Kè)

Provoz

21 000-25 000 Kč
17 000-20 000 Kč
26 500 Kč
18 000 Kč

Kvalifikace

dvousměnný
třísměnný
jednosměnný
dvousměnný

střední odborné
základní+praktická
ÚSO s maturitou
základní+praktická

Firma
MAKOVEC, Držovice
ŽOLÍKOVÁ PRÁCE, Pv
LINAPLAST, Kralice na Hané
ALPER, Prostějov

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

UZÁVÌRKA

JE V PÁTEK
29. ÈERVNA
V 10.00 HODIN

18062220673

   

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

17102621270

Hledám švadlenu pro externí spolupráci Hledám pomocníka na stavbu. Platba
denně. Tel.: 602 719 273
opravy oděvů. Tel.: 792 449 159
Bezpečnostní a úklidová agentura přiPráce na HPP - čerpací stanice Shell jme nové zaměstnance do pracovního
Prostějov přijme venkovního pro- poměru na pracovní pozici vrátný. Nábodejce. Jedná se o poskytování služeb rový příspěvek. Místo výkonu Prostějov
zákazníkům na nádvoří čerpací stani- a okolí. Vyhrazeno pro invalidní důchodce. Informace na tel. čísle: 602 786 692.
ce, tankování a doplňování provozních
kapalin a práce související s provozem Zavedená strojírenská firma v Prostějově
a údržbou. Nabízíme stálé zaměstnání přijme do trvalého prac. poměru (nebo
s bonusy, slevy na palivo, 50% slevu na formou brigády) zámečníka – svářeče.
obědy. Vhodné i brigádně pro studenty Výhodné plat. podmínky. Jednosměrný
od 18 let. Kontakt osobně Po – Pá od 10 provoz. Tel.: 603 211 144
do 14 hodiny.
Nabízím místo v Pánském kadeřnictví ProHledáme obsluhu pracovní plo- stějov na OSVČ, více info na 735 082 419.
šiny. ŘP sk. B, zaškolení zajistíme. Vhodné i pro důchodce. Přijmu zedníky, výhodou ŘP sk. B,
Kontakt: pan Vysloužil 602 792 729
tel.: 704 458 607

Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst

REDAKCE
VEÈERNÍKU
BUDE V PÁTEK
29. ÈERVNA
OTEVØENA JEN
DO 12:00 HODIN

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Operátor výroby

Plat (Kè)

Provoz

105-125 Kč/hod. třísměnný

Kvalifikace

střední odborné

Firma

GASL CZ, Prostějov

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

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

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

Životopis zašlete na personal@semo.cz nebo volejte 582 301 911, p. Sedláčková

18061510650

Nabízíme:

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Mateřské školy Kelčice
Bližší informace na
www.vranovicekelcice.cz nebo
na tel.: 606 749 963, 582 370 011

18062210689

18062220673

Obec Vranovice – Kelčice

Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

   &$   (# __xqu

Rovněž šestadvacáté číslo letošního roku vám 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
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 28. června 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.



 2

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

 3 

Drozdovická 44
Jitka BLAHOVÁ, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  2
 3 
Pavel Dopita
Petr ŠPIČÁK, Smržice
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč
OSMISMĚRKA
  2
 3 
JEDINĚUNÁS
Ladislav MÜLLER, Plumlov
Výherce získává: POUKAZ NA NÁKUP sortimentu prodejny v hodnotě 400 Kč

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
  2
 3 
4,9,3,7
Marta MALÁ, Čelechovice na Hané
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci
SU
DO
KU

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

18060760621

KŘÍŽOVKA
  2
 3 
Koncert plný emocí neskutečné energie a virtuózních výkonů
Jan BUIGL, Hvozd
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 640 Kč na akci

Výherce získá RODINNÉ VSTUPNÉ
!"#$%#&'()

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

18060160603

TAKÉ LETOS DORAZÍ ROCKOVÉ LEGENDY ....

18060160600

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získá !"#$%&
!"#$%#&'()%**+,-

LUPÉNKA, ROUSY, PLATINA, TRNOŽ, DRAŽÉ, ŠNECI, APELY, KRAJE, ŽIDLE,
ETIKA, CURLING, NIKOTIN, SORTA, PÁSKA, FRANTA, SHNÍT, PLAŠIT, LYSKA,
LÉTAT, LACLE, AKAŠU, POSLI, KOJNÉ, LANZA

Výherce získá ./!"#$%&
!"#$%#&'()

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

18060760622

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili trenéra, který přivedl prostějovské fotbalisty zpět do druhé nejvyšší soutěže....

- 
)"'45 

6 4478947
Výherce získá.01%2345678#%
!"#$%#&'()

18042060420

Výherce získá RODINNÉ
!"$'()*)+,-%
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zveme vás...

TIPku

TENIS:
sobota 30. června:
9:00 PROSTĚJOV CUP 2018
(Mezinárodní mistrovství ČR dvojic.
areál NTC Morava, Za Kosteleckou ulicí, Prostějov)

LENKA FILIPOVÁ

KDY: ÈTVRTEK 28. ÈERVNA, 19:00 HODIN
KDE: ZÁMECKÝ PARK, ÈECHY POD KOSÍØEM
V Čechách pod Kosířem budete mít nyní jedinečnou příležitost navštívit koncert populární zpěvačky a vynikající
kytaristky Lenky Filipové. Tentokrát však nepůjde jen
o klasické vystoupení, neboť legendu české hudební scény bude doprovázet smyčcový orchestr Brno Strings složený z prvotřídních muzikantů. Na takovém virtuózním
zážitku přeci nesmíte chybět!
I v tomto roce se můžete v zámeckém parku v Čechách pod
Kosířem těšit na sérii open air koncertů, které odstartuje
ve čtvrtek 28. června právě Lenka Filipová se svými hosty.
„Lenka je na české hudební scéně zárukou vysoké kvality
a neobyčejné lidské skromnosti. Můžete se těšit na koncert
plný emocí, neskutečné energie a virtuózních výkonů, kdy se
ke klasické kytaře přidají i smyčce. Uslyšíte nejznámější hity,

jako je například Za všechno může čas, Prý se tomu říká láska
a mnoho dalších,“ zvou pořadatelé.
Hudební těleso Brno Strings, které vystoupí na pódiu společně s Filipovou, vzniklo spojením vynikajících muzikantů zaměřujících se na interpretaci komorní hudby. V souboru jsou
první hráči brněnských orchestrů Janáčkovy opery a Filharmonie Brno či dlouholetí členové komorních souborů jako
například Czech Virtuosi, Českých komorních sólistů, kvarteta Incognita nebo Slovanského kvarteta.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji na zámku v Čechách pod Kosířem nebo v Informačním centru Olomouc,
cestovní kanceláři FTL Prostějov, na pokladně Vlastivědného muzea v Olomouci a v kanceláři ARKS Plus či jejich
webovlách arks-plus.cz a na portále TicketMaster.
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  STAVY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 25. června
17:30 Jurský svět: Zánik říše
akční sci-fi USA
20:00 Lekce
francouzské drama
úterý 26. června
17:30 Manifesto
německý dokument
20:00 Jurský svět: Zánik říše
středa 27. června
17:30 Jurský svět: Zánik říše
20:00 Grygar
český dokument
čtvrtek 28. června
15:30 Jsem božská
americká komedie
17:30 Láska bez bariér
romantická komedie Francie
20:00 Sicario 2: Soldado
americké akční drama
pátek 29. června
9:00 Jim Knoflík, Lukáš
a lokomotiva Ema
rodinný film Německo
11:00 Fakjů pane učiteli 3
německá komedie
Odpoledne s Harry Potterem
filmy+tématické dílny
13:30 Harry Potter a Kámen mudrců
16:30 Harry Potter a Tajemná komnata
19:30 Harry Potter a vězeň z Azkabanu
americké fantasy
sobota 30. června
15:30 Jim Knoflík, Lukáš
a lokomotiva Ema
17:30 Jurský svět: Zánik říše
20:00 Sicario 2: Soldado
neděle 1. července
10:30 Pat a Mat znovu v akci
český animovaný film
15:30 Jim Knoflík, Lukáš
a lokomotiva Ema
17:30 Jsem božská
20:00 Jurský svět: Zánik říše

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 16. září
PŘÍBĚH O NEJSTARŠÍ
PALÍRNĚ V EVROPĚ
výstava k výročí 500 let prostějovské
Palírny U Zeleného stromu

Zámek Konice
do 29. srpna
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
výstava

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

pátek 29. června
21:30 ŠPINDL
česká komedie
sobota 30. června
21:30 BARRY SEAL:
NEBESKÝ GAUNER
americký thriller
neděle 1. července
21:30 JÁ PADOUCH 3
animovaná komedie USA

Knihovna
Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
úterý 26. června
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
tentokrát se budou vyrábět letní dekorace
čtvrtek 28. června
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
kam se obrátit? Odborní právní poradci
s vámi budou řešit váš konkrétní problém!
do 30. června
GRAFICKÝ DESIGN
POHLEDEM STUDENTŮ
výstava prací studentů prostějovské
Střední školy designu a módy, která přináší výběr toho nejlepšího z předmětů počítačová grafika, multimediální příprava
a webdesign a design
(Galerie Na Půdě)

ŠPALÍÈEK

aneb, co se
kde děje…

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 25. června
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
do 31. srpna
SHADOWS/OBRAZOVÝ NARATIV
výstava Magdaleny Jansové, Terezie Foldynové, Dariny Kubíkové
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Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
pátek 29. června
17:30 JUMANJI:
VÍTEJTE V DŽUNGLI
americká akční komedie
sobota 30. června
17:30 a 20:00 PADESÁT
ODSTÍNŮ SVOBODY
romantické drama USA

Zámek Prostìjov
do 27. června
MIMO KONTROLU
výstava maturitních prací studentů SŠDaM

Zámek Plumlov
sobota 30. června
19:00 VERONIČIN POKOJ
divadelní představení studentů
konzervatoře Brno
do 30. září
BAREVNÉ PŘÍBĚHY
výstava Radovana Veselého

Galerie Cyril
Věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská, Prostějov
do 18. července
LOVE MESSAGES - MAGDALENA
TURZOVÁ
výstava

Uprkova 18, Prostějov
do 2. září
GRAND HOTEL
Výstava fotografií současné české charismatické fotografky tvořící pod pseudony- ZUŠ V. Ambrose
mem Tereza z Davle, o jejíž práce je zájem
Kravařova 14, Prostějov
i v zahraničních galeriích. Kolekce předsta- do 30. června
ví návštěvníkům asi 40 fotografií, na nichž ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ
jsou uhrančivým způsobem zachyceny VÝTVARNÉHO OBORU
v různých pokojích a kulisách Grandhotelu
(Galerie Linka)
ženy a dívky. Přesto, že se nejedná o profesionální modelky, díky způsobu, jakým je
fotografka ztvárňuje, jsou výsledkem mimořádně přitažlivé snímky.

Kulturní klub

577   ;

KDE SE
CO DÌJE?

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

akce v regionu...
Tištínské hody

Zimní olymppijáda v Nezamyslicích

O nadcházejícím víkendu se budou konat Tištínské hody 2018
pod heslem Nejen móda v proměnách času, které bude hostit
areál výletiště ´Malý háječek´. V sobotu 30. června vystoupí
členové SVČ Orion Němčice nad Hanou, tištínští ochotníci,
k vidění budou i barmanská show či proměny módy od císaře
pána po současnost. Po tanečním a hudebním čísle v podání skupiny Synchron vše zakončí taneční zábava se skupinou
Bene. Po celý den budou k dispozici skákací hrad, tetování
a malba na obličej, cukrová vata a bohaté občerstvení v režii
V Pivíně oslaví vznik republiky
SDH Tištín. V neděli 1. července se od 8:00 hodin bude konat
Obec Pivín zve na Oslavu 100. výročí vzniku Československé mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla a od 15:00 hodin přijde na
republiky, která se bude konat v sobotu 30. června v Pivíně. řadu posezení při písničce s Jerrym.
Akce bude zahájena v 15:00 hodin slavnostním průvodem
od Obecního domu, následovat budou projevy starosty obce,
hejtmana a hostů. V programu na parketu u hasičky postupně
vystoupí Československá obec legionářská a divadelní společnost Větřák. V sále Obecního domu bude připravena výstava
k období 1. republiky. Vše zakončí večerní zábava u fotbalového hřiště se skupinou Modrá rosa, kterou ve 22:00 hodin zpestří připravený ohňostroj.
Nezamysličtí mažoreti uvádějí 8.
nultý ročník Zimní olymmpijády,
která se bude konat v pátek 29. června od 15:55 hodin
u hřiště na kopci „Mount Nezamysl“. Zápolit se bude
v biatlonu, letech na lyžích a sjezdu na bobech. Soutěžit
může každý, nutné je zimní oblečení a sportovní vybavení, a sice boby, lyže či dítě.

www.

vecernikpv.cz

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 26. června od 17:00 hodin se koná
seminář „SOUŽITÍ DĚTÍ S NOVÝM
PARTNEREM“
* ve čtvrtek 28. června od 17:00 hodinse koná
tvůrčí dílna MALOVÁNÍ NA TEXTIL
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v evropské dobrovolné službě momentálně působí zahraniční dobrovolnice
Maria Hretculesei z Rumunska, které
je přítomná nejen během kreativních dílen,
ale i spousty dalších akcí, přičemž aktuálně
je k přečtení na webu první díl E-VoiceS
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 25. června od 16:00 hodin
se koná tvůrčí dílna KERAMIKA

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin se
koná dopolední program pro maminky s dětmi a od 16:30 do 18:00 hodin
- příprava dětí na školu
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se
uskuteční první školička - dopolední kroužek typu miniškolky a od 17:00 do 19:30
hodin přednáškové večery dle aktuální
nabídky, příprava snoubenců
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
na programu první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 16:30 do
17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo velké“ zaměřený na základní etické hodnoty
a předávání víry pro děti od 3 do 6 let

RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
MC Cipísek
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz po* tradiční akce rozloučení se školním rokem můcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
na dopravním hřišti se uskuteční ve čtvrtek nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
28. června od 9:30 hodin. Na tuto akci je
nutná rezervace předem.
* individuální právní poradenství s Mgr. Regionální pracoviště TyfloCentra OloA. Hálkovou dle objednání, korespondenč- mouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
ní poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči o dítě adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
s Mgr. I. Halouzkovou dle objednání
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - zdravý pohyb, správný vývoj dětí, odstranění bolesti
a špatného držení těla cvičením, aromaterapie, podpora zdraví přírodními prostředky
apod. s Mgr. H. Peterkovou dle objednání

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549
777 oznamuje, že poradenské pracoviště
v Prostějově, má provozní dobu: pondělí
a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do
16:30 hodin, čtvrtek jen po předchozí
domluvě. Můžete využít služeb našeho
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 25. června od 14:00 hodin zařízení v podobě odborného sociálního
se koná hudební vystoupení s kytarou v in- poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům
terpretaci členky Lidušky Veselé
* ve čtvrtek 28. června od 9:00 hodin (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).
se koná PLETENÍ Z PEDIGU.

Státní okresní archiv Prostějov pořádá
do 30. června výstavu „VELKÁ VÁLKA
1914-1918“.
V sobotu 30. června a v neděli 1. července v časech 13:00, 14:00 a 15:00 hodin
se konají PROHLÍDKY RADNIČNÍ
VĚŽE (nám. T.G.Masaryka v Prostějově). Kapacita návštěvníků věže je stanovena maximálně na 13 osob, proto doporučujeme skupinu objednat u pracovnic
informační služby na bezplatné telefonní
lince 800 900 001 v pracovní dny, pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod.,
v pátek od 8:00 do 14:00 hod., e-mail:
informace@prostejov.eu, osobně vedle
budovy radnice nám. T. G. Masaryka 12
nebo v Regionálním informačním centru, Pernštýnské nám. 8 - budova zámku,
východní křídlo. Pokud nebude prohlídka věže kapacitně obsazena, mohou se
jí daný den zúčastnit i neobjednaní návštěvníci, kteří se budou v danou hodinu
nacházet před radnicí. Prohlídky jsou
zdarma.
V sobotu 30. června a v neděli
1. července se konají prohlídky centra
města a kostela Povýšení sv. Kříže. Historické centrum města od 14:00 hodin od
sochy T.G.M., maximální obsazenost 20
osob. Kostel Povýšení sv. Kříže od 15:30
hodin, sraz v kostele, maximální obsazenost 20 osob. Prohlídky jsou zdarma.
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov pořádá v rámci akademie seniorů poslední setkání před
prázdninami v úterý 26. června od 14:00
hodin EXKURZE VE STAROREŽNÉ
(na akci je nutné se přihlásit)
Loutkařský odbor TJ Sokol I Prostějov
sehraje v úterý 26. června od 16:00 hodin představení O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Hrát se bude v Občerstvení
u Abrahámků v lesoparku Hloučela.
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SPOLEČNOST

Pondělí 25. června 2018

HOKEJOVÍ JESTØÁBI
MAJÍ NOVÉ POSILY
95$&Ì6(ä7Ď5$/$
Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Na oficiální tiskové konferenci LHK Jestřábi
Prostějov, která se uskutečnila
uplynulý pátek hodinu po poledni v prostorách V.I.P. prostor
Víceúčelové haly-zimního
stadionu, představitelé klubu
odtajnili jména dvou dalších
nových hráčů pro příští sezónu 2018/2019. Čerstvými
posilami se stali ostřílený
brankář Tomáš Štůrala (na
snímku vlevo) a mladý obránce Michael Foltýn!


K plumlovské pøehradì
se po roce zase
vrátily LEGENDY
strany 26-27
JEDNOU


ƔƔ Mladé naděje SK TUFO-PARDUS
Prostějov odvedly na Mistrovství České
a Slovenské republiky kus pořádného
cyklistického řemesla. V mistrovském
závodě juniorů z toho bylo 7. respektive
8. místo pro Lukáše Kolaříka a Tomáše
Konečného. Mezi ženami skončila Anna
Bohatá šestá.
ƔƔ Hlavní hvězdou hodových slavností
v Olšanech u Prostějova které proběhly
uplynulou sobotu, byl Janek Ledecký,
který při svém koncertu zazpíval své
nejznámější hity. Kromě něj návštěvníkům zahráli i Kalibos a skupina Roxy.
Vyvrcholení celého večera pak obstaral
ohňostroj.
ƔƔ Více než tři desítky družstev se v pátek 22. června zúčastnila tradiční střelecké soutěže O pohár primátorky. Akce
proběhla střelnici ve Vrahovicích.

REDAKCE
VEÈERNÍKU
BUDE V PÁTEK
29. ÈERVNA
OTEVØENA JEN
DO 12:00 HODIN

„Na brankářském postu jsme přišli
o Dominika Groha, ale za Kubou Neužilem se podařilo situaci vyřešit podle
mého názoru více než adekvátně tím,
že jsme se Zlínem dohodli střídavé
starty Tomáše Štůraly, který by měl
za nás odchytat v průběhu základní
části nějakých deset až patnáct utkání.
Navíc plánujeme gólmanskou sestavu
doplnit ještě o jednoho mladíka, jehož
příchod je zatím v jednání,“ informoval
hlavní trenér a sportovní manažer elhá-

 

O smlouvu
bude usilo
vat
* 


káčka v jedné osobě Jiří Vykoukal. „Co
se týká obrany, tam nás postihly citelné odchody Marka Drtiny a Dušana
Žovince. Jednou dobrou náhradou se
stalo angažování Honzy Zdráhala, což
je velmi kvalitní bek. I proto k nám na
zkoušku přijde Míša Foltýn. Je to třiadvacetiletý důrazný zadák, který má za
sebou necelou stovku extraligových
startů za Třinec a v první lize nastupoval během posledních dvou sezón za
Frýdek-Místek, předtím za Havířov.

Pompézní oslava 20 let
spoleènosti Mubea

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

v novém areálu

NOC NA
ZÁMKU

ƔƔ V Čechách pod Kosířem si
připomenuli evropský lidový
svátek křesťanského světce Jana
Křtitele
strany 28-29

ESKÁČKO POSILUJE

ƔƔ První nové tváře oznámilo vedení 1.SK Prostějov, do jehož má
namířeno kvarteto posil
strana 35

Celkově si od obrany slibujeme, že
bude oproti minulému ročníku o něco
důraznější,“ nadhodil Vykoukal.
Oddílový šéf Jestřábů Jaroslav Luňák
jasně deklaroval velkou touhu proniknout do semifinále WSM ligy mužů.
A také se dost podrobně věnoval řadě
jiných zajímavých témat, například
ekonomické situaci klubu, plánovanému budování druhé ledové plochy ve
městě či jak je to s vlastnictvím prvoligové licence.

OBSÁHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z TISKOVÉ
KONFERENCE NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 42-43

přečtete si
uvnitř

➢

KVITOVÁ
VYHRÁLA

ƔƔ Prostějovská tenistka obhájila triumf z travnatého turnaje
v Birmighamu a naladila se na
Wimbledon
strana 41

ŠLÁGR VEČERNÍKU – TENIS

Šampionát ČR
neregistrovaných v deblu
hostí v sobotu Prostějov

BYLI JSME
U TOHO

È áâÝäááÆÇÆ¹Å½
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2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Kdo z nás se může pochlubit jakoukoliv oslavou, na kterou dorazí přes dva tisíce lidí?
Prostějovská firma Mubea rozhodně ano! Dvacetileté výročí začátku působení v Prostějově pojali
majitelé a členové vedení společnosti velkolepě - pro své zaměstnance, jejich rodinné příslušníky
a mnohé další významné hosty připravili v sobotu odpoledne velkolepou oslavu v právě otevřené
nové výrobní hale v průmyslové zóně za Kojetínskou ulicí. A když večer při závěru pompézní oslavy přišel ke dvacátým narozeninám firmy Mubea poblahopřát také Tibor Timko se skupinou No
Name, nebylo co řešit... Byly
to více než důstojné naroze- PODROBNOU REPORTÁŽ A EXKLUZIVNÍ
niny. U toho prostě Večerník ROZHOVORY NAJDETE V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ
nemohl chybět!

➢

PROSTĚJOV Další ročník velkého tenisového turnaje ve čtyřhře
neregistrovaných mužů i žen PROSTĚJOV CUP 2018 proběhne
v krásném profi areálu NTC Morava Prostějov za Kosteleckou ulicí
v sobotu 30. června od 9.00 hodin. A tentokrát je důležitost akce tím
větší, že současně půjde o součást mezinárodního mistrovství republiky amatérských deblistů i deblistek.
Klání opět společně pořádají velký nadšenec bílého sportu Martin
Krupička a bývalý prostějovský hokejista Petr „Pupa“ Doseděl. Účast
bude tentokrát exkluzivní. „Turnaj se podle přihlášek může těšit na
opravdu vysokou herní kvalitu. Dorazí celá řada šampiónů z minulých let a zahraje si dokonce i někdejší člen elitní stovky světového
žebříčku Jan Minář. Samozřejmě se zařadí mezi největší favority,“
řekl Večerníku hlavní organizátor Martin Krupička.
Záštitu nad letošním PROSTĚJOV CUPEM převzali senátorka Božena Sekaninová a náměstek primátorky Jiří Pospíšil. „Všem partnerům v čele se statutárním městem Prostějov moc děkujeme za
podporu, díky níž jsme si mohli dovolit spoustu hodnotných cen
pro nejlepší páry včetně odměny osm tisíc korun vítězům. Kdo chce
v sobotu vidět pěkný tenis, ať se přijde podívat, vstup je samozřejmě
zdarma,“ pozval diváky Krupička.
(son)

kultura

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Ještě přes den se nevědělo, zda vůbec minifestival proběhne. Organizátoři mají
vždy připravený náhradní plán na místo
konaní v podobě prostějovské haly, k čemuž nakonec nebylo zapotřebí. Počasí
bylo shovívavé, jak jen nejvíce mohlo
být a i přes nepříjemný a pod oblečení
deroucí se vítr i černé mraky se koncert
obešel bez jediné dešťové kapky, což
bylo bezesporu nejdůležitější.
Jedním z hlavních bodů programu

FOTOGALERIE
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který nechal zavraždit tři kandidáty na prezidenta, nechal vypálit nejvyšší soud nebo si postavil
své vlastní vězení, kde vraždil své
partnery i konkurenci. V tomto
příběhu však není hlavní hvězdou
on, ale Virginia Vallejo, novinářka, televizní moderátorka a Pablova milenka. Nebo to tak alespoň
mělo být.
Hlavním kladem je bezesporu herecké obsazení. Přestože je vypravěčkou právě zmíněná televizní

RECENZE VEČERNÍKU

hvězda, kterou ztvárnila Penélope
Cruz, film si pro sebe ukradli Javier
Bardem a jeho Pablo. Postavě dodal
úplně jiný rozměr než třeba Wagner
Moura, který hrál Escobara v Narcos. Bardem a Cruz jsou v reálném
životě manželé, takže chemie mezi
nimi na plátně byla jasná a dost to
tak ulehčilo tvoření filmovému vztahu mezi hlavními postavami. K postavám si ale za dvě hodiny žádné
silné pouto nevybudujete, jednak
na to je málo času, zadruhé zvlášť

postava Virginie není vykreslená natolik, aby se s ní divák dokázal nějak
ztotožnit, nebo soucítit. Až jí tak ve
filmu půjde o život, budete se instinktivně bát o lidský život obecně,
ne o život postavy.
Dalším pozitivem je hudba. Federico Jusid složil soundtrack, který
skvěle podporuje budování napětí
v určitých scénách a pomáhá dotvářet atmosféru. Jak už bylo řečeno,
film zachycuje momenty v Escobarově životě a hlas Penélope nám na
pozadí snímku vypraví, co a jak se
stalo. To je docela protivné, protože ve chvíli, kdy to dořekne, se to
stane, takže její komentář působí
celkem zbytečně a občas narušuje
atmosféru dané scény. Bohužel se
může zdát, že film přišel tak trochu s křížkem po funuse, protože
u diváků jednoznačně zabodoval
v roce 2015 již zmíněný fenomenální seriál od Netflixu Narcos, tím
pádem se premiérový snímek může
zdát jako jeho chudý příbuzný. Problém filmu je, že nedokáže nacpat
do dvou hodin to, co si seriál mohl
dovolit roztáhnout do dvaceti dílů,
kdy jeden trvá hodinu. Setkáme se
tak jen se střípky z Pablova života
a nepatrně se skáče v čase, takže
film se nedá tak moc považovat
za životopisný, jako spíše za gangsterku o pádu jednoho z největších
prodejců drog. Film má nicméně
příjemný spád a ani chvíli nenudí.
Jako oddechovka rozhodně zafunguje.

Ve filmu ESCOBAR se podíváme
na Dona Pabla z jiné prespektivy
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fotky, ale i o trápení a o zážitek blízké
smrti. Kubeš si přichystal pro zájemce
dvě hodiny plné vyprávění, fotografií
domorodých kmenů, zvyků a krásy tamějších ostrovů. O jeho cestovatelské
přednášky je v místní knihovně velký
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PROSTĚJOV Předminulou středu 13.
června zavítal do sálu Městské knihovny dobrodruh, fotograf a cestovatel
Tomáš Kubeš. Ten se vrátil z prozkoumávání souostroví Vanuatu v Tichomoří a podělil se s diváky o své zážitky,

„Dost zajímavé je, že poslední zločin se
na jednom ostrově odehrál v roce 1980,
od té doby nemá jejich stočlenná policie
vůbec žádnou práci. Pokud odložíte svůj
batoh u palmy a za rok se vrátíte, váš batoh
tam stále bude ve stejné poloze,“ líčí Kubeš rajské vlastnosti souostroví.
Tento cestovatel se věnuje fotografii
vášnivě již od dětství, profesionálně pak
od roku 1998. Původně pochází z Horoměřic u Prahy, ale v současné chvíli je
jeho domov tam, kde se zrovna nachází
při svých cestách. Několik let prožil cestováním po Africe a poznáváním tohoto
kontinentu, který je jeho nejoblíbenějším
kontinentem. Procestoval také i Evropu
a Asii, celkem fotografoval reportáže ve
více jak 100 zemích světa. Vedle reportážní fotografie se věnuje také klasickému

Jakub ČERMÁK

zájem a sám autor se do Prostějova rád
vrací předávat zkušenosti a poznatky
z cest nebo inspirovat lidi, aby se nebáli
cestovat do tajemných koutů světa.

Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník

sport
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portrétu, architektuře, reklamě a humanitární fotografii. Je autorem fotografií
k několika knihám, například „Park Life“
nebo připravované knize věnované památkám UNESCO v Evropě. Jeho snímky a články můžete najít v České republice
v titulech, jako jsou Koktejl, Lidé a Země,
Instinkt, Travel in the Czech republic,
Travel Digest, Travel Focus, Hospodářské
noviny a mnoha dalších. Mezi jeho komerční klienty patří například firmy Telefónica O2 Czech Republic, Skanska, GE
Aviation Czech, GE Energy, IBM Česká
republika, Louis Vuitton, Gucci, Eurolines. Dále také spolupracuje s organizací
UNICEF, jak tomu bylo například při posledním projektu očkování v Mauretánii.
Na Vanuatu strávil Kubeš několik měsíců, poznal se s místními kmeny a naučil
se vařit tradiční místní jídlo z kuřete. Aby
ale vše nevypadalo jen růžově, našlo se
pár věcí, které my považujeme za samozřejmost a bez kterých si život neumíme
představit. A ty na takovýchto místech
rozhodně nenajdete.

nevíte dopředu, takže lidé na této fotce
čekali u břehu několik měsíců, než jsme
se objevili u ostrova,“ popisuje určité
strasti Kubeš a jedním dechem dodává.
„Tito lidé ale neznají stres a spěch, takže
oni si v klidu počkají, až se někdy loď objeví, zatímco vy se zblázníte.

Marek Sonnevend

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

„Když zazvoní pošťák, který jezdí jednou do roka, a vy nejste doma, hodí vaše
zásilky do moře. Takhle někdo nebyl
doma, když mu přišlo auto. Ale vážně.
Žádné vymoženosti typu telefon, internet, televize, z ostrova se dostanete pouze tehdy, když přijede loď. To ale nikdy
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Ani do jednoho z těchto zápasů přitom nenastoupili v kompletní sestavě,
což je sráželo dolů během předchozího průběhu aktuálního ročníku. „Ale
v Budějicích nám chyběl pouze Marian Příhoda a proti Holicím Honza
Valenta, což ještě byla přijatelná míra
absencí. Ukazuje se totiž, že s jedním
scházejícím hráčem se zbytek týmu
dokáže úspěšně vypořádat, pokud dře
a semkne se v jeden soudržný mančaft,“ řekl Večerníku prostějovský trenér Richard Beneš.
Na vlastním kurtu pomohli i bouřliví
fanoušci. A situace „jedničky“ je po
dvou cenných vítězstvích rázem o poznání lepší než předtím. Výběr TJ po-

rozhodnuto v náš prospěch, že si play-off také letos zahrajeme,“ odhadl nohejbalový kouč.
Teoreticky se jeho kolektiv ještě
může posunout až na pátou příčku
a tím si vytvořit lepší výchozí postavení pro předkolo. „Ale tohle nevidím
jako nijak extra důležité. Výš než na páté
místo se stejně nedostaneme a proto je
jasné, že první kolo vyřazovacích bojů
hrané na jediné střetnutí absolvujeme
venku. Buď na hřišti Modřic B, nebo v
Přerově, případně v Holicích. A ukázali
jsme, že na každého z těchto soupeřů
máme. Jedinou podmínkou je maximálně jedna hráčská absence z našeho
kádru, potom není ani postup do semifinále vůbec vyloučený,“ zasnil se Beneš.
Leč nyní si prvoligová soutěž vybírá
tradiční letní přestávku v trvání více

trénovat pak začneme dva týdny před
startem druhé poloviny sezóny, do
které vstoupíme šestadvacátého srpna
doma. A hned půjde o prestižní derby
s Přerovem. Už teď se těšíme,“ doplnil
Richard Beneš s úsměvem.
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než dvou měsíců. „S klukama jsme
se domluvili, že budeme trénovat do
konce června a potom dostanou volno. Sami říkali, že jej vyplní startem v
různých týmech na některých jednorázových turnajích, a znovu společně

PRAHA, PROSTĚJOV Momentálně se na písku prohání jediná
hráčka VK Prostějov, která se ale
beachvolejbalu věnuje vysoce svědomitě. Mladá Šarlota Svobodová o tom podala důkaz na dalších
dvou turnajích v české metropoli,
kde ve dvojici se stabilní parťačkou
Karin Žolnerčíkovou zanechaly
zajímavý výsledkový otisk.
Nejprve se holky zúčastnily elitní akce
ženské kategorie, jíž byl Super Cup v

pražské čtvrti Ládví. Do konkurenčně
našlapané hlavní soutěže se musely
prokousat z kvalifikace, což se jim díky
dvěma přesvědčivým výhrám povedlo. V úvodním kole poté narazily na
největší favoritky a špičkové reprezentantky ČR Kolocovou s Kvapilovou.
Těm hladce podlehly, a byť vzápětí
dost potrápily další silný pár Maixnerová - Štochlová, rozloučily se s turnajem po druhé porážce (tentokrát 1:2)
konečnou třináctou pozicí.

Nášup si Svobodová a Žolnerčíková
okamžitě daly startem na klání Letního poháru žen v Praze - Braníku,
během kterého se jim výtečně dařilo. V pěti zápasech ztratily jediný set
ve třetím kole, jinak všechny ostatní
duely ovládaly naprosto suverénně.
Včetně semifinále a finále, kde své
protivnice doslova smetly z kurtu
jednoznačným skóre. Vyústěním
tak byl naprosto zasloužený triumf!
(son)

SDUWQHĆLQRKHMEDORYÇKRRGGËOX7-62.2/,35267÷-29

skočil z osmého místa na šesté, z něhož
se ještě postupuje do předkola play-off.
A dvě kola před koncem dlouhodobé části má náskok čtyř bodů na oba
své pronásledovatele, to znamená na
České Budějovice i Zruč-Senec. „Tím
pádem nám stačí ze zbývajících utkání
s Přerovem a právě ve Zruči získat jediný bodík – a jsme tam,“ přiblížil Beneš.
Ani v případě dvou porážek by však
jeho svěřenci ze šesté pozice asi neklesli. „Za prvé pevně věřím, že bodovat
budeme, dokonce jsem přesvědčený,
že klidně můžeme oba zbývající zápasy vyhrát. I kdyby ovšem nastal černý
scénář a dvakrát jsme podlehli, nevěřím, že Zruč zvítězí v Holicích, případně Budějice uspějí na Startu Praha
i v Čakovicích. Podle mého názoru je
minimálně z pětadevadesáti procent

podstatné bylo, že díky kvalitní přípravě organizátorů, vzorně nachystanému hřišti i zázemí proběhlo celé finále
po všech stránkách výborně.
Ceny včetně pohárů a fotbalových
míčů předali místopředseda OS
ČUS Prostějovska Bohuslav Krátký a starostka Dřevnovic Bohumila
(kopa, son)
Charvátová.

@9G. +$( -' N@'  . /3;57W5L.
"
= # >

ře, čímž dosáhli na zasloužený triumf.
Opravdovým vyvrcholením se stal
úplně poslední, podle vývoje turnaje
rozhodující zápas proti domácímu
výběru. Dřevnovický kolektiv statečně
vzdoroval, ale přece jen podlehl 2:4 a
získal alespoň hodnotné stříbro. Třetí
místo obsadil nováček ze Smržic, čtvrtí
skončili Dřeváci Čehovice/Huchov. A

[-Q)']QZ]:{:<;\

Výsledky - 2. kolo: Svobodová, Žolnerčíková – Černá, Mikulajová 2:0 (16, 15). 3. kolo: Svobodová, Žolnerčíková – Honzovičová, Šulcová 2:1 (-19, 11, 11). 4. kolo: Svobodová, Žolnerčíková – Kulhánková, Pospíšilová 2:0
(15, 15). Semifinále: Svobodová, Žolnerčíková – Dudlová, Kurtinová 2:0 (13, 13). Finále: Svobodová, Žolnerčíková – Kulhánková, Pospíšilová 2:0 (12, 11).
Konečné pořadí: 1. Svobodová, Žolnerčíková, 2. Kulhánková, Pospíšilová, 3. Janderová, Kopecká, 4. Dudlová,
Kurtinová, 5. Břínková, Žůrková a Honzovičová, Šulcová, 7. Černá, Mikulajová a Toušková, Havrlantová

-Q):{:^:)\W

Kvalifikace - 1. kolo: Svobodová, Žolnerčíková – Dominiková, Skopová 2:0 (17, 16). 2. kolo: Svobodová, Žolnerčíková – Kulhánková, Pospíšilová 2:0 (18, 15)
Hlavní soutěž - 1. kolo: Svobodová, Žolnerčíková – Kvapilová, Kolocová 0:2 (-7, -13). Opravy: Svobodová,
Žolnerčíková – Maixnerová, Štochlová 1:2 (17, -16, -5).
Konečné pořadí: 1. Nakládalová, Bonnerová, 2. Kvapilová, Kolocová, 3. Davidová, Pluhařová, 4. Kolderová, Šotkovská, 5. Kotlasová, Resová a Komárková, Dostálová, 7. Hauptová, Cebáková a Žolnerčíková, Klimešová, 13.
Svobodová, Žolnerčíková, atd

jaké byllo korfbbalo
l vé sllavvení...

Veselý dýchánek proběhl stejně jako v
minulých letech v příjemném prostředí venkovního posezení u fotbalového
hřiště s umělým povrchem v areálu
SCM Za Místním nádražím. Organi-

zátoři tam připravili kromě zmíněného
selete spoustu dalšího výborného jídla
různého druhu, stejně tak samozřejmě
nechyběly ani početné litry chutného
pití. Nealko pro děti a mládež, pivo
plus něco ostřejšího pro dospělé i starší
generace. Například hned u vchodu
dostal každý zájemce na uvítanou panáka ořechovky.
Vzhledem k počasí, kdy se den před
sobotní slavností ochladilo z pětatřiceti stupňů Celsia na méně než
dvacet a navíc foukal studený vítr,
se dějiště zaplňovalo korfbalovými

3x foto: Marek Sonnevend

nadšenci pomaleji než při předchozích ročnících. S blížícím se večerem ale nakonec dorazili (skoro)
všichni a zábava se postupně rozjížděla na vyšší obrátky. Účastníci
si mohli prohlédnout letos získané
poháry za jeden mistrovský titul a tři
stříbrné posty v celostátních soutěžích,
dále výstavku fotografií ze zápasů, soustředění, tréninků i jiných oddílových
akcí. A na speciálním místě visela trika
ze všech dosud uskutečněných BIG
ILL PIG, přičemž každý rok je vyrobena sada nových originálních kousků.
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Marek SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

PROSTĚJOV Soudržnost. Pohoda. Pospolitost. Věrnost. Tahle
slova - a mnoho dalších podobných - vystihují početnou komunitu korfbalistů SK RG Prostějov. Bývalých, současných i
budoucích, kteří se všichni sešli a sjeli na tradiční zakončení
sezóny. Tentokrát se konal jeho už jubilejní desátý ročník pod
obvyklým názvem BIG ILL PIG 2018 odkazujícím na fakt, že za
oběť hodokvasu opět padlo pečené prasátko. Tradičně u toho
nemohl chybět ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

BYLI JSME
U TOHO

Hlavní náplní však pochopitelně
byly dlouhé přátelské debaty nejen
o korfbalu nad dobrým jídlem a
pitím. Především pro mladší (leč
nejen pro ně) program v každou celou hodinu zpestřily zajímavé soutěže, převážně pohybové, ale často
i se zapojením mozku a každopádně velmi zábavné. Došlo rovněž na
zhodnocení uplynulého soutěžního ročníku 2017/18, medailově
nemálo úspěšného. A ještě před příchodem tmy pak přišla na řadu dle

zavedené fungující tradice diskotéka za zvuků příjemné hudby, kterou
navíc zase opepřila výherní tombola. Tentokrát u příležitosti kulatého
výročí mimořádně bohatá, jednou
z četných cen znovu bylo i roční
předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku coby mediálního partnera SK RG.
Hodně veselo následně bylo až do
ranních nedělních hodin. Tak, jak
by to u podobných cool událostí
mělo být...
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Korfbalisté si užili jubileum: desáté BIG ILL PIG!
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DŘEVNOVICE, PROSTĚJOV
Tradiční a definitivní tečkou za
aktuálním ročníkem okresních
soutěží v malé kopané byl finálový
turnaj Poháru ČUS Prostějovska
mužů 2017/2018. Proběhl na hřišti
v Dřevnovicích a měl očekávaného
vítěze - tým SK Tomek Dobrochov.
Nejvíce favorizovaný mančaft si spravil
chuť po nevydařeném závěru ligových
bojů, kde nečekaně přišel o obhajobu mistrovského titulu a obsadil „až“
třetí místo. V pohárovém klání však
dobrochovští borci neponechali nic
náhodě a porazili všechny tři soupe-

Beach: Svobodová si zahrála na elitním Super Cupu
POHÁR VYHRÁL FAVORIT SK TOMEK DOBROCHOV! a pak ovládla turnaj Letního poháru v Praze-Ládví!
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Marek
SONNEVEND
Nejprve v 11. dějství Hanáci doslova
urvali klíčovou bitvu na půdě Českých
Budějovic, když přímého konkurenta
v přetahované o průnik do vyřazovací
fáze udolali 6:4. Stejným poměrem pak
skončil duel 12. edice, jímž byl domácí
střet s nebezpečnými Holicemi vyztuženými někdejším mistrem světa Jakubem Mrákavou. I tuhle lítou řež borci
Sokola I odmakali 6:4.

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

PROSTĚJOV Od začátku letošní sezóny se nohejbalisté TJ Sokol
I Prostějov potáceli na chvostu 1. ligy mužů ČR 2018, po půlce základní části dokonce klesli na úplné dno tabulky. A s jejich
šancemi na postup do play-off to nevypadalo nijak valně. Dosud
poslední dvě kola soutěže však zvládli i díky velké bojovnosti bravurně, což jejich situaci mocně vylepšilo.

Poslední dvě vydřená vítězství je takřka s jistotou posílají vstříc prvoligovým k.o. bojům

. / 0 1 2  NOHEJBALISTÉ ZABRALI A JSOU BLÍZKO PLAY-OFF!

navštivte stále více oblíbenější inter

   @ % W* $&  & &

Aneb jak se randilo s drogovým
narkobaronem. Není nikdo (možná domorodé kmeny v Tichomoří), kdo by neznal Pabla Escobara.
Tahle postava v dějinách je objektivně svým příběhem bezesporu
zajímavá a svoje filmové ztvárnění si bezesporu zaslouží. Muž,
který stavěl domy ve slumech,
zaplatil Kolumbii celý její státní dluh, na druhou stranu muž,

Jakub ČERMÁK
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koncertu a vlastně celého léta bylo Terrance Butlera a Billa Warda rozproudili
klikni na
' 2 '  &   & 1
předání šeku na začátku akce. Fi- v přítomných pořádně krev a zima už newww.vecernikpv.cz
D-GV"

nanční pomoc od pořadatelů tentokrát byla takový problém.
dostalo sdružení TRX bez hranic, které
pomáhá handicapovaným dětem v je<
jich pohybovém rozvoji pomocí tréninků, posilování a zlepšování kondice.
Šek předali náměstek primátorky statutárního města Jiří Pospíšil, pod jehož
patronátem letošní legendy proběhly,
a pořadatel Petr Zlámal.
Poté už se mohla naplno rozjet hudební zábava. Tradiční kapela, která na přehradě vystupovala už nesčetněkrát Katapult revival,
naservírovala hned na úvod příznivcům ty
největší hity české známé kapely. I fanoušci
9 F$  $ 2     -     %-( $% @-UT #. C )  <    --.$% 8.
heavymetalu si přišli na své v podobě Black =& /.-   -  - "
,"
- ."
Sbath Dio Tribute revivalu. Napodobitelé
Ozzyho Osbourna, Tonny Lommiho,

PLUMOV Sobotní večer se u plumlovské přehrady po roce opět nesl v duchu legendárních revivalových kapel, kterých se na pódiu vystřídalo hned několik. Posluchači a fanoušci se mohli těšit na taková tělesa jako například Katapult, Smokie, Absolute bon Jovi a Black Sabath DioTribute. Pochopitelně v místním podání. I přes
studený vítr a zataženou oblohu si cestu do areálu pláže U Vrbiček našlo velmi solidních pár stovek věrných
přívrženců kvalitní muziky. Hity jejich oblíbených kapel v revival podání místních hudebníků byly velkým
lákadlem.„Jsem moc rád, že i přes dvanáctistupňovou zimu se nenechalo odradit tolik lidí a všichni si přišli
užít super muziku,“ vzkázal po skončení akce Petr Zlámal, hlavní organizátor pořádající agentury HITTRADE.

LEGENDY SE VRÁTILY
 >=L </
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to zpestření kondiční dřiny,“ prozradil
Michal Pekárek, sportovní manažer
BK Olomoucko.
Od začátku září prověří sestavu Benáčkova souboru kvalitnější soupeři.
Do haly prostějovského Sportcentra
DDM postupně zamíří ostravská
Nová huť, Inter Bratislava a další slovenský tým ze Svitu. „Právě ve Svitu
pak 15. a 16. září odehrajeme jeden
mezinárodní turnaj. Pracujeme na tom,
abychom na Slovensku odehráli ještě
jedno utkání. Existuje varianta, že si zahrajeme s Karlovkou Bratislava,“ přibližuje další průběh přípravy Pekárek.
Vrchol herních testů plánuje vedení
klubu v týdnu od 17. do 23. září. Hanáci vyrazí buď do Rakouska, nebo
Slovinska a odehrají tři zápasy. „V té
době bychom už měli ladit formu
a mít představu o základní rotaci,“ míní
sportovní manažer BK Olomoucko.
„Podle situace pak ještě jedno střetnutí
před startem Kooperativa NBL odehrajeme. Kvůli hernímu rytmu. Ale
o tom se ještě pobavíme,“ dodal.
Novinkou je také angažování kondičního trenéra, který v průběhu
celé sezóny bude dbát na fyzickou
přípravu hráčů. „Máme pár tipů,
místo brzy obsadíme. Je to dobrý krok,
který týmu v průběhu dlouhého soutěžního ročníku prospěje,“ je přesvědčený Michal Pekárek.

programu skutečně spousta, což
účastnicím setkání dalo hodně směrem k jejich dalšímu výkonnostnímu
zlepšování. „Tréninky měly velkou
náročnost, ale tak to má být, aspoň
jsme dostaly zabrat. Je super, že někdo v České republice tyhle sparingy
dělá na takové úrovni a že jsme sem
dostaly pozvánku. Prostějovu moc
děkujeme, a pokud se v budoucnu
uskuteční další podobná akce, moc
rády zase přijedeme,“ chválily DTJ

členky bratislavského Box Clubu
Ružinov Janka Maceková a spol.
Chybět pochopitelně nemohli
koučové zainteresovaných oddílů, mezi jejichž svěřenkyně podstupující „hanácký očistec“ patřily i reprezentantky ČR a SR napříč
věkovými kategoriemi. Osazenstvo přišel osobně povzbudit také
hlavní trenér BC, zároveň starosta
„détéjéčka“ Petr Novotný. „Věřím,
že jste si námi organizovanou přípravu naplno užily a něco pozitivního si
z tohoto srazu odnesete. My se snažíme pro box obecně dělat co nejvíc,
snad se to daří,“ promluvil Novotný
na závěr vysilujícího programu k viditelně unaveným, ale přitom spokojeným rohovnicím.

BYLI JSME
U TOHO

jakk boxxerkky makaaly v proostěějovvě...

9 $.   1
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Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Jako bývalý rohovník boxu dobře rozumí, navíc je i výborným koučem. Své
schopnosti teď šéftrenér mládeže BC DTJ Prostějov Martin Klíč věnoval nejen svým
vlastním svěřenkyním, ale
též členkám jiných oddílů
v rámci ženských a dívčích
sparingů, které hanácký
klub premiérově uspořádal ve
svém sportovním areálu. Vyznění
akce Klíč okomentoval v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.

yy Můžete přiblížit hlavní přednosti
takového setkání?
„Holky z celé Moravy a několik i ze
Slovenska si udělaly čas, aby společně potrénovaly. Tím, že se jich sejde
tolik na jednom místě, pak můžou
proti sobě boxovat ty sparingy ve
dvojicích, kde soupeřky mají podobné fyzické parametry. Je výborné, že jejich kluboví trenéři je na
tuhle akci byli ochotní vzít. Celkově
boxerek v České republice nemáme
moc, ale právě takovou společnou
přípravou se můžou výkonnostně
posouvat. Od Londýna 2012, kde

Marek SONNEVEND

byl ženský box poprvé oficiálně
součástí olympiády, jde v tuzemsku
postupně nahoru, naše nejlepší teď
dokázaly přivézt tři medaile z mistrovství Evropy. A já věřím, že když
k poctivé práci v oddílech přidají
navíc pravidelnou nadstavbu třeba
v podobě těchto sparingů, může
být ještě lépe.“
yy Pro děvčata je to však fyzicky
hodně náročné, že?
„Ano, bez toho to prostě nejde. Pokud chtějí být holky opravdu dobré,
musí tvrdě makat. A tahle dřina se
jim následně vrátí. Ony to vědí, jsou
zvyklé pracovat na maximum a zásluhou takového přístupu se zlepšují. Některé jsou fakt hodně odolné,
tvrdší než spousta kluků i chlapů.“
yy Jak jsou na tom konkrétně prostějovské rohovnice?
„Před časem jsme začínali s jedinou
Míšou Brančíkovou a momentálně
už máme čtyři děvčata, jež závodně
boxují. V posledním kole oblastní soutěže Jihomoravského kraje
všechny dokázaly zvítězit, podařilo
se to jak zmíněné Míše Brančíkové,
tak i Máje Vrbové, Báře Mahrové
a Pavle Jančiové. Díky tomu jsme nakonec celou oblast v dívčí kategorii
pro sezónu 2017/18 vyhráli, což je
určitě pěkný úspěch.“
yy Odkud vlastně přicestovaly

účastnice sparingů pořádaných BC
DTJ?
„Měli jsme tady kromě jmenovaného kvarteta našich dívek i holky
z Olomouce, z Přerova, z Kroměříže,
z Brna, ze Svitav, ze Starého Města,
z Uherského Hradiště a dokonce
šest členek Box Clubu Ružinov
z Bratislavy. Věkově spadaly do veškerých kategorií od žen přes juniorky a kadetky až po školní mládež.
A podle okamžitých reakcí soudím,
že se to všem líbilo, dostávali jsme
pochvaly za kvalitně zorganizovanou
akci. Což nás samozřejmě těší i podporuje ve snaze o další projekty do
budoucna.“

Martin Klíč: „Holky potřebují takové akce,
aby se mohly dál výkonnostně zlepšovat“
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Na odpolední přípravu soboty 9.
FOTOGALERIE
června dorazila třicítka žen a děvčat,
0&%> $Q  D/'  .  . 
klikni na
%"
Foto: Marek Sonnevend
www.vecernikpv.cz
aby se kvůli velkému dusnu v tělocvičně přesunuly k dvouhodinové
tréninkové jednotce na venkovní
hřiště. O den později, tedy v neděli saa
dopoledne už aktérky zůstaly uvnitř
4x foto: Marek Sonnevend
a mohly tudíž využít i ring prostějovského klubu.
Každopádně to byl po oba dny pořádný „záhul“, neboť box je opravdu
těžká dřina, zejména na fyzickou
kondici. Něžné pohlaví nevyjímaje.
Přesto holky drsný dril ordinovaný
šéftrenérem mládeže BC Martinem
Klíčem statečně vydržely, navíc si
vyčerpávající náplň komplexně za-   D%$ % .  ET X &  D - %.1 '   &=    .    #- D.%  . % (
měřenou na technické i silové prvky
+G2E  IJD0$ X
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zpestřily výše zmíněnými sparingy.
Těch byla v součtu dvoudenního

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

PROSTĚJOV Další zajímavou akci uspořádal boxerský oddíl
BC DTJ Prostějov. Po nedávném vyvrcholení mužské extraligy
družstev a mistrovství republiky školní mládeže to tentokrát bylo dvoudenní soustředění rohovnic všech věkových kategorií
z Moravy i Slovenska, v rámci nějž absolvovaly intenzivní tréninky včetně vzájemných sparingů. Neobyčejná událost proběhla o předminulém víkendu v areálu DTJ vedle aquaparku
v Krasické ulici.

1-3567517089;<=6>8"531;>,5162

Mezinárodní )*+, ,-'/012

Původní zpravodajství

v domácí hale, druhý a třetí budou
tréninky kombinované s atletickou
pro Večerník přípravou, která bude sloužit k nabrání
odpovídající fyzické kondice. „V těchLadislav VALNÝ
to týdnech si zahrajeme dva zápasy
Samotný tréninkový dril na novou se- s prvoligovými soupeři. Termíny ještě
zónu odstartuje 13. srpna. První týden upřesníme, nastoupíme však proti prose hráči budou připravovat výhradně stějovským Orlům a Olomouci. Bude

PROSTĚJOV Právě dnes, tj. v pondělí 25. června, začíná týmu BK
Olomoucko oficiálně nová sezóna. Vedení oddílu, který má základnu v Prostějově, poslalo přihlášku do nejvyšší soutěže, stále
ještě pracuje na složení mužstva pro novou sezónu a ladí také
program přípravy. Během nadcházejícího období sehraje šestý
celek posledního ročníku Kooperativa NBL kolem deseti zápasů.
„To je obvyklý počet, abychom měli dostatek prostoru k tréninku,“
míní kouč BK Olomoucko Predrag Benáček.

M. Pekárek: „Budeme mít kvalitní soupeře“

Vedení BK Olomoucko řeší přípravu
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„Když jsme šli po náměstí, zaslechli jsme
hudbu a přišli to omrknout. Úplně by nás
to minulo, kdybychom nešli na procházku, takže jsem moc ráda, že jsme to zastihli.
Dívky tančí nádherně a mají to moc hezky
nacvičené. Určitě není lehké tančit v tolika lidech na tak velkém prostoru. Každý
si musí pamatovat, kde stojí, kam dělat
kroky, aby to vypadalo tak, jak má,“ složila
poklonu dívkám jedna z divaček Adriana
Houserová.
Námět se poté opět vrátil k filmům a pohádkám. Taneční soubor Buď ZUŠ převedl sestavu Bradavický bál na hudební
motivy z nejznámější čarodějnické ságy

LENKU FILIPOVOU

hodin konat její minidiskotéka, na
níž si společně s ní mohou děti zazpívat její nejznámější dětské hity
a zatančit si na nejoblíbenější písničky Sloník Toník, Hasičská, Popeláři,
Tanec princezen a spoustu dalších.
Od 18:30 hodin pak budete na
náměstí svědky show na téma My
Little Pony a od 19:30 hodin Transformers. „Již od sedmnácti hodin na
náměstí bude také animační program Tranformers a My Little Pony.
Pro holky bude připraven Pony salon, kde jim budou česat vlásky a lakovat nehty, a pro kluky zase hrací
zóna, kde se mimo jiné budou moci
vyfotit se svými hrdiny z Transformers,“ uvedla Drmolová. Animační
programy potrvají až do 20:00 hodin.
Předtím ještě budete moci nahlédnout pod ruky místním záchranářům. Od 15:00 hodin budou stejně
jako začátkem června profesionálové z prostějovské nemocnice na náměstí učit příchozí poskytovat první
pomoc. A pokud vám to tentokrát
nevyjde, nevadí. Poskytování první
pomoci budou zdravotníci během
léta předvádět ještě dvakrát. (tem)
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PROSTĚJOV Do Prostějova se
v rámci Prostějovského léta vrátí oblíbená Míša Růžičková se
svým programem pro ty nejmenší. Už tento čtvrtek 28. června
od 17:00 hodin vystoupí se svou
písničkovou show na náměstí T.
G. Masaryka, načež poté uvidíte
tematickou show My Little Pony
a Transformers. Po celou dobu na
náměstí navíc budou herní zóny
pro děti v tomto duchu. A nakonec ti z vás, kteří jste nestihli
první kurz první pomoci, který
nedávno uspořádala společnost
Agel, máte šanci to napravit v tentýž den o dvě hodiny dříve.
„Poslední červnový týden Prostějovského léta je vždy věnován dětem
a stejně tak je tomu i letos,“ potvrdila
Večerníku kulturní pracovnice klubu Duha Martina Drmolová. Můžete se proto těšit na oblíbenou Míšu
Růžičkovou nebo show a herní zóny
v tematickém duchu My Little Pony
a Transformers.
Míša Růžičková se do Prostějova
vrací již pravidelně, aby pobavila,
rozezpívala a roztančila místní drobotinu. Na náměstí se bude v 17:00

#$!%&'()*+,

Tato krvavě brilantní pětičlenná keltská punková kapela z francouzského
Roanne poblíž Lyonu patří k nejlepším
keltským hudebním projektům současné Evropy a skupina prožila již na
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PROSTĚJOV V oblasti střední Moravy bychom dnes již těžko hledali
člověka, který by neslyšel o Mezinárodním hudebním festivalu Keltská
noc. Tento ojedinělý festival prošel
za sedmnáct let své existence obrovským vývojem a stal se zaslouženě
jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí celého Olomouckého regionu a dosah tohoto festivalu jde daleko za hranice celé České republiky.
Letošní ročník, který se koná za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje
a statutárního města Prostějova a pod
záštitou hejtmana Olomouckého kraje
Ladislava Oklešťka proběhne ve dnech
20. a 21. července 2018, tradičně opět
v autokempu Žralok ve městě Plumlov,
které se pyšní nejen svým zámkem, ale
i bohatou keltskou historií svého okolí.
Slyšte všichni Keltové, Vikingové,
Slované, Frankové, Germáni a jiné
pohanstvo všeliké! V programu
Keltské noci 2018 vystoupí na 150
účinkujících z 9 zemí Evropy.

a sklízí velké úspěchy na pódiích nejen
evropské keltské scény, ale v posledních 5 letech hlavně v USA. Od roku
2013 Celtica odehrála již více než 400
koncertů po celé Evropě a v USA od
Floridy až po Aljašku, z New Yorku přes
San Francisco až na Hawai. Úspěšně
vystoupila na všech velkých keltských
festivalech a letos to bude po 3 letech
její 2. vystoupení na Keltské noci..
SLIOTAR (Irsko) hvězdná stálice festivalu - skvělá skupina z Dublinu, která
hraje na KN nepřetržitě od jejího dru (&#$ 
( 
hého ročníku v roce 2003, takže letos
 %* u
již po šestnácté! Sliotar je miláčkem
CELTICA PIPES ROCK (Rakous- publika Keltské noci.
ko) skupina z Vídně, která zazářila jako TRADISH (Dánsko) nejlepší dánská
meteorit na keltském hudebním nebi skupina hrající irskou tradiční hudbu

začátku své kariéry obrovský úspěch
jako finalista soutěže Francie má talent.
Heslo skupiny CELKILT je: Rock ‚n‘
Kilt!!! Skupina dokonalým způsobem
spojuje oheň irského Jigu se sílou rockové hudby. Předvádějí bláznivé živé
představení, která radostně přeskakují
z irské tradice až třeba do vod AC/DC,
The Beatles nebo dokonce zazní i Michael Jackson „a‘la Bagpipe“! Všechno
je o přímém zásahu rytmu a vtažení do
zběsilé a odvázané festivalové nálady,
s cílem: „šířit sílu Kiltu!“
Zde je jejich příběh: Jednou dávno vzal
Velký Alchymista čtyři prvky – vzduch,
vodu, zemi a oheň – a předal je „Můze“,
obdařil je nadšenou rockovou sílou, zuřivostí irského Jigu, daroval jim housle,
bubny, kytaru, píšťaly a dudy a řekl jim:
„Zhmotníte se a ožijete! Budete hrát a poznáte sílu Kiltu.“ A tak se také stalo a zrodil se CelKilt. Alchymista pak sám užasnul nad sílou svého výtvoru řka: „This
rocks!“ A pak spokojeně odešel do hospody dát si pintu starého dobrého Guinness.
CELKILT letos přijedou poprvé do ČR
a budou SDÍLET SÍLU KILTU výhradně s námi na festivalu Keltská noc 2018!!!

 

ve svém citlivě moderním osobitém
a vysoce profesionálním stylu.
SELFISH MURPHY (Maďarsko/
Rumunsko) pravý, nefalšovaný keltský
Rock n‘ Roll z Drákulova kraje Transylvánie.
ČESKÉ SRDCE legendární česká skupina pod vedením Michala Šenbauera,
který má za sebou, mimo jiné, i kariéru
ve skupině slavného Alana Stivella.
TOMÁŠ KOČKO a Orchestr Tomáš
Kočko je dnes již velmi známý písničkář, zpěvák, skladatel a badatel na poli
moravské kultury a historie. Již více
než sedmnáct let vystupuje se svým
ORCHESTREM. Tato skupina byla
účastníkem prvního ročníku Keltské
noci v roce 2003 a během let získala

mnoho ocenění za svou tvorbu, např. běhne opět během sobotního podvedvarát cena Anděl za Album roku.
čera pod taktovkou skupiny Démáirt.
„Keltská noc je ale hlavně i o dobré náladě
  &   $
a krásné atmosféře, kterou spoluvytvářejí
 
% %u
všichni návštěvníci festivalu sjíždějící se
LUA (novinka KN), DELORAINE jak z celé ČR, tak i ze zahraničí, samozřej(novinka KN), POITÍN , QUAN- mostí bude opět dobré jídlo a pití všeho
TI MINORIS, HAPPY TO MEET, druhu, včetně keltské medoviny od staréGWALARN, VINTAGE WINE, ho Kelta Roberta,“ prozrazuje k nadcháJOLLY BUSKERS, THE REBEL zejícímu ročníku Tomáš Somr, zakladatel
PIPERS.
a duchovní otec festivalu.
Páteční půlnoc osvítí svou ohňovou Cíle se prý nemění. „Keltská noc není
show mistr AKÁDA a jeho družina, festival komerčního zaměření, jejím
letos živě ve spolupráci se skupinou hlavním posláním a vizí je a bude přiHappy To Meet.
pomínat lidem vzájemnou kulturní
Během sobotního večera uvidíte i Po- propojenost zemí Evropy prostřednicledace v keltském stylu v podání Bo- tvím ´keltství´, které jako historická nit
bbie a Jindřicha Šafranových na hudbu, propojuje většinu zemí Evropské unie
kterou pro toto vystoupení napsal starý a která ovlivnila i kulturu mnoha zemí
Viking Tom Somr.
po celém světě. Chceme také ukázat, že
Keltská noc však není jen o hudbě i náš region je významnou součástí této
a tanci, ale také o keltské historii a tra- historie a velmi si vážíme podpory, ktedicích. Členové skupiny LATENART rou tomuto kulturnímu projektu věnupostaví svůj keltský tábor, kde vám bu- je Olomoucký kraj a statutární město
dou předvádět keltská řemesla a druid Prostějov,“ uvedl Somr.
Luwer poví zájemcům mnoho zají- PROSTĚJOVSKÝ Večerník je i tenmavého o keltské historii a tradicích. tokrát exkluzivním mediálním partPřednášku o keltské spiritualitě bude nerem festivalu KELTSKÁ NOC
mít tradičně i naše keltská čarodějka 2018. Srdečnětedy zveme všechny,
Erika B. Další novinkou KN bude kteří máte rádi irskou a keltskou
keltská šermířsko-divadelní skupina hudbu, irský tanec, pravou keltskou
MENHIR, která vystoupí před hlavní zábavu, přijďte prožít krásný keltský
scénou během sobotního odpoledne. víkend do Plumlova. Těšíme se na
Tradiční výuka irského tance pro- vás!
(pr)
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Štěstí se usmálo na tyto výherce: Renata SMRČKOVÁ, Držovice * Marian Borovský, Prostějov * - Martin SPURNÝ, Prostějov * Miloslava
ŠPAČKOVÁ, Prostějov. Vstupenky si můžete vyzvednout v redakci Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov.

LP LENKY FILIPOVÉ Z ROKU 1981, KTERÉ VYDAL SUPRAPHON, SE JMENUJE ZAMILOVANÁ.
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás v rámci projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY.
Tentokrát se jedná o volné vstupy na koncert populární zpěvačky LENKY FILIPOVÉ, která se představí již tento čtvrtek 28.
června 2018 od 19:00 hodin v zámeckém parku Čech pod Kosířem.
Těšit se můžete na legendární hity i novější písně. Hned KVARTETO z vás u toho může být díky Večerníku ZADARMO! Soutěž
probíhala od pondělí 18. do čtvrtku 21. června. Stačilo správně odpovědět na otázku, pak jste se ocitli v osudí a měli šanci získat DVĚ
VOLNÉ VSTUPENKY pro sebe či své blízké.

O
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Harry Potter. K tanci se pak ještě vrátily
i první vystupující dívky ze sedmého ročníku a celé odpoledne i program se přiblížily ke svému konci. „Je rozhodně fajn,
že se pořád něco děje, já osobně jsem rád,
že Prostějov trochu kulturně žije a když se
jde člověk jen tak projít, na něco narazí,“
pochválil kulturní vyžití ve svém rodném
městě pan Vladimír. On i další fanoušci
kultury mohou hned 28. června zajít na
další body programu Prostějovského léta.
Zvláště pro děti bude nachystaný bohatý
program, který bude zahrnovat diskotéku, dětské odpoledne, transformers show
a animační programy.
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VYHRÁLI JSTE LÍSTKY NA...?

První choreografii s názvem Piano, na
hudbu z francouzského filmu Nedotknutelní, zatančily absolventky sedmého ročníku prvního stupně. Za melodických tónů klavíru se pak dívky rozvlnily
pod terasou muzea a lehká melancholická nálada z hudby dýchly i na diváky, kteří
absolutně nehnutě pozorovali malé tančící víly. Ty pak byly odměněny za svoji
píli a preciznost hromovým potleskem.
Poté přišla na řadu menší odbočka od
filmové hudby ke scénickému tanci.
Následující dvě choreografie Nad střechami a Na mé dlani, ve tvé dlani, které
předvedly děti ze čtvrtého ročníku, dívky
z pátého a šestého ročníku, vyhrály také
několik ocenění odborných porot a zlatá
umístění na nejednom soutěžním klání.

Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek 21.
června pokračovalo PROSTĚJOVSKÉ LÉTO, na němž se tentokrát
představili žáci a žačky ze Základní
umělecké školy Vladimíra Ambrose.
Ti spojili síly s organizátory z Kulturního domu Duha, a zatančili několik
krásných sestav nejen na filmové melodie. Díky krásnému a slunečnému
počasí se náměstí T. G. Masaryka
sešly davy lidí, které přilákala hudba
nebo jen pouhý ruch naznačující, že
se něco chystá...

Last Day Before, Solution Of Panic
a další hudebníky. Tentokrát si podobný nářez bohužel neužijete. Plánovaný druhý ročník FB Festu musela pořádající kapela From Beyond
zrušit.
„Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo získat potřebné finance a také
vlivem zdravotních problémů hlavního organizátora, nemůžeme uspořádat letošní FB Fest,“ vyjádřil se
kytarista skupiny From Beyond J. D.
neboli Jaryn. S nadějí také doplňuje,
že příští rok by měla akce pravděpodobně proběhnout.
(tem)
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„Není to jen o kopírování kapel. Některé muzikanty už bohužel nemůžeme
vidět a spousta lidí nemá šanci vidět
své oblíbence naživo, proto se jim snažíme nabídnout náhradní alternativu.
Celkový feeling pak kapely doplňují
originálními kostýmy, snaží se tak co
nejvěrněji poskytnout rockovým příznivcům ten nejlepší zážitek. Hlavní je
si to vše užít,“ vysvětlil revivalovou podstatu Zlámal. Sám tradičně usedl za bicí
soupravu a akce pokračovala vystoupením revivalu slavné skupiny Smokie.
K poslechu tak zazněly hity jako Don’t
Play Your Rock ‚n‘ Roll To Me, Living
Next Door To Alice nebo Oh Carol.
V polovině jejich vystoupení se k nim
přidala Lucie Ritterová jako Suzie Quatro a společně se zpěvákem Zdeňkem
Havlem zazpívali nesmrtelný hit Stumblin‘ In. Originální skupina pocházející
z Anglie vystupuje i přes personální
změny dodnes. Ostatně na začátku
června zahrála v příbramském letním
kině. Revivalový večer pak zakončil
Absolute bon Jovi revival. Legendární
kapelu vůbec není třeba představovat,
jelikož toto hardrockové uskupení už
dlouho patří přímo do rockové síně
slávy. „Jsme moc rádi, že jste vydrželi
až do konce a teď to můžeme pořádně
rozjet,“ hecoval zpěvák Jiří Šolc.
Večer na pláži U Vrbiček tak znovu
ukázal, že na plumlovské přehradě se
celé léto mají hudební fanoušci na co
těšit. Hned další akce s názvem Memory of Rock přijde na řadu už 14.
července.

PLUMLOV V loňském roce jste na
vlastní kůži mohli zažít pořádný
a nefalšovaný rock na prvním rockovém festivalu na Prostějovsku
FB Festu. Letos se měl v sobotu
30. června od 15:00 hodin v kempu Žralok v Plumlově konat jeho
druhý ročník. Organizátoři však
byli nuceni akci zrušit!
Vloni jste na FB Festu mohli zřít
kapely Rammstein Revival RCZ –
Rammstein Tribute Show, jejichž
součástí byla i ojedinělá ohnivá show,
dále From Beyond, Dying Passion,
FOB, Ador Dorath, Hazydecay, The

Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz

odrazilo, Žáci ZUŠ roztančili ^ Q'@ZRUŠEN
4567# prostějovské náměstí

netové stránky www.vecernikpv.cz

společnost
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navštivte stále více oblíbenější inter

PROSTĚJOV Před nedávnem byl oficiálně zveřejněn los nového ročníku všech ligových soutěží České republiky ve volejbalu. V ženské a dívčí kategorii se týká čtyř družstev z Prostějova
a my teď alespoň ve stručnosti shrnujeme, co je v nadcházející
sezóně 2018/2019 čeká.

Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz

nejvyšší národní soutěži. Jak je to možné?
Tématu se budeme podrobně věnovat
v příštím vydání Večerníku. Teď se zatím
spokojme informací, že céčková grupa 2.
ligy má i pro příští ročník totožné obsazení jako dosud a „oděvářky“ v ní určitě
zabojují o lepší umístění než nedávnou
desátou příčku.
Los 1. dvoukola, sobota 6. října:
TJ OP Prostějov – TJ Ostrava B, TJ
Odry – TJ Sokol Šlapanice u Brna, VK
Austin Vsetín – TJ Sokol Brno Juliánov,
TJ Nový Jičín – VK Kylešovice, ŠSK Bílovec – SK PEMA Opava.
Další program TJ OP Prostějov
3. + 4. kolo (sobota 13. října): Opava
– Prostějov. 5. + 6. kolo (sobota 20. října): Prostějov – Kylešovice. 7. + 8. kolo
(sobota 3. listopadu): Juliánov – Prostějov. 9. + 10. kolo (sobota 10. listopadu):
Prostějov – Odry. 11. + 12. kolo (sobota
17. listopadu): Vsetín – Prostějov. 13. +
14. kolo (sobota 1. prosince): Prostějov
– Nový Jičín. 15. + 16. kolo (sobota 8.
prosince): Bílovec – Prostějov. 17. + 18.
kolo (sobota 15. prosince): Prostějov –
Šlapanice. 19. + 20. kolo (sobota 12. ledna): Ostrava B – Prostějov. 21. + 22. kolo
(sobota 19. ledna): Prostějov – Opava.
23. + 24. kolo (sobota 26. ledna): Kylešovice – Prostějov. 25. + 26. kolo (sobota
9. února): Prostějov – Juliánov. 27. + 28.
kolo (sobota 16. února): Odry – Prostějov. 29. + 30. kolo (sobota 23. února):
Prostějov – Vsetín. 31. + 32. kolo (sobota
9. března): Nový Jičín – Prostějov. 33. +

milujeme vecerník
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30. července, tudíž má úředně posvěcený
volejbalový pár momentálně dostatek
času na svatební cestu. Přejeme, ať je co
nejkrásnější!

EXKLUZIVNĚ

saa

zamávat na rozloučenou slunci zapadajícímu zhruba o čtvrt hodinu později.
Teprve po setmění si všichni mohli
z otevřené červené věže naplno vychutnat výhled na netradičně osvětlený
zámek i sousední oranžérii. K magii Svatojánské noci také odedávna patřil oheň.
V zámeckém parku při této příležitosti
3x foto: Martin Zaoral

připravili pořádnou vatru, na níž si příchozí
mohli opéci špekáčky. Ušlí návštěvníci pak
mohli spočinout na polštářích připravených přímo na zámeckých schodech, kde
je obsluhoval personál zámecké kavárny.
„Je to pro nás taková pohodová záležitost,
která je hodně spojena s přírodou našeho
parku. Uvědomujeme si, že podobných

' @  - .  9 .
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Foto: Martin Zaoral

jakký byyl zámeckký parkk a jehoo strrašiidýýlkka...

děti učila rozpoznávat jednotlivé druhy stromů, rusalky, které pomáhaly dívkám uplést
věneček z lučního kvítí a s odvážnými chlapci si i zatancovaly, vodník s hrníčky skrývajícími tajemnou kuličku a nakonec i bludičky
se svými světýlky. Kdo dokázal zvládnout
připravené úkoly, získal heslo a mohl se vydat na cestě k pokladu čekajícím v jeskyni,
která se otevírá pouze jedinkrát do roka.
V jedenadvacet hodin se od zámku
vydal světluškový průvod, který mohl

PROSTĚJOV Tohle asi nikdo nečekal. Téměř tři dekády žila první a stále
nejslavnější česká modelka Pavlína Pořízková s americkým hudebníkem Ricem Ocaskem. Tomu je ale nyní konec
a prostějovská rodačka, kterou časopis
Harper‘s Bazaar zařadil mezi deset nejkrásnějších žen světa, už s manželem
„nešlape na stejném kole“!
Třiapadesátiletá rodačka z Prostějova má
se svým manželem syny Jonathana (24)
a Olivera (19). Ve svém životě se kromě
slávy musela porvat i s řadou problémů.
Kolem čtyřicítky například užívala antidepresiva, která ji na dlouhou dobu
vzala veškerou chuť na sex. Všechny tyto
problémy dokázala i díky podpoře svého
manžela zvládnout. Nyní je však tomuto
dlouholetému partnerství konec. „Naše
rodina vždy byla - a stále je - jako dobře
 

me dál šlapat do pedálů. Takže jsme kolo
odložili. S Ricem jsme se za poslední rok
v klidu rozešli. Fotky naší šťastné rodiny
jsou skutečně šťastné rodinné snímky. Jen

' ' -  :     ."

fungující auto. Když jsme všichni čtyři
pohromadě, můžeme jet, kamkoli nás
cesta zavede. Ale už nejsme jako jízdní
kolo, můj manžel a já už spolu nebude-

už prostě nejsme pár,“ uvedla modelka na
svém Instagramu.
Pořízková a Ocasek, jehož prarodiče pocházeli z Československa, se vzali v srpnu
1989. Seznámili se pět let předtím při natáčení videoklipu kapely The Cars k písni
Drive. Pavlína Pořízková se narodila 9.
dubna 1965 a dětství prožila v jednom
z domů v Rejskově ulici. Své rodné město
navštívila naposledy před třemi lety. Její
rodiče v roce 1968 emigrovali z tehdejšího
Československa do Švédska a ona i s prarodiči zůstala v Prostějově. Za rodiči se za velmi dramatických okolností dostala, až když
jí bylo devět let. Jako modelka se prosadila
už v Evropě, první kontrakt získala v Paříži.
V roce 1983 se odstěhovala do USA, kde
zažila éru své největší slávy. Zahrála si i ve
filmech jako například Anna či Arizona
Dream.
(mls)
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V jedinečném prostředí zámeckého parku
v Čechách pod Kosířem se o Svatojánské
noci usadily babka kořenářka dávající přičichnout k tajemným bylinkám, víla, jež

Martin
ZAORAL

pro Večerník

původní
reportáž

ČECHY POD KOSÍŘEM Otevírají se poklady, byliny omlazují, oheň
očisťuje a krev v žilách se pění. Svatojánská noc byla pro naše předky vždy plná magické krásy. Užít si nejkratší noc v roce, jak se patří,
mohli všichni, kteří uplynulou sobotu zamířili na zámek v Čechách
pod Kosířem. Večerník této pobídky využil...

%+?@7<

:;<%=<,+>5

Účastníky poslali organizátoři akce na
vybrané trasy z fotbalového stadionu
ve Vrahovicích. „První ze dvou tradičních tras je koncipována pro děti a rodiny s dětmi. Je maximálně bezpečná
a vede z Vrahovic do Skalky a po polní
cestě směrem na Kralický háj. Poté je-

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
reportáž

dou účastníci po cyklostezce do Bedihoště a až odtud zpátky do Vrahovic
musí bohužel po státní silnici. Celkem
tato první trasa měří pětadvacet kilometrů. Ta druhá je delší, měří dvaašedesát kilometrů a je určena pro zdatnější cyklisty. Vede po státních
asfaltových silnicích přes vrbátecký
kopec až do Grygova, kde je v místní
hospodě kontrola. A pak cyklisté zamíří přes Tovačov, Lobodice a Skalku
zpátky do Vrahovic,“ popsal Večerníku
přímo na startu třetího ročníku Vrahovického bicyklu Pavel Dopita, předseda spolku Naše Vrahovice. Jak dodal,

PROSTĚJOV Spolek Naše Vrahovice uspořádal uplynulou sobotu v pořadí již třetí ročník akce Vrahovický bicykl. Pro ty, kteří
ve volný den nechtěli zůstat doma a toužili si pořádně protáhnout těla, připravili pořadatelé dvě cyklistické trasy. Na start se
postavila bezmála stovka cyklistů. Večerník byl u toho!

smyslem této akce je každoročně přitáhnout co nejvíce lidí, kteří se chtějí
pohybovat. „A hlavně děti! V předchozích dvou ročnících se nám při
spolupráci s vrahovickou základní ško-

lou podařilo zajistit účast hned několika tříd dětí, což byla paráda. Letos
nám to bohužel nevyšlo, děti jsou na
sokolském sletu v Přemyslovicích, ale
příští rok bychom na tuto spolupráci
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chtěli opět navázat,“ řekl dále Pavel
Dopita.
Účastníci letošního ročníku Vrahovického bicyklu startovali postupně
od rána až do desáté hodiny, první

navrátilce pořadatelé přivítali těsně
po poledni. „Časy neměříme, diplom a sladké odměny dostane každý, kdo dojede do cíle,“ usmíval se
Pavel Dopita.

DoVrahovickéhobicykluŠLÁPLASTOVKACYKLISTŮ

Jak se svatba vydařila? „Báječně! Vyšlo
nám krásné počasí, vybrali jsme si nádherné prostředí a věřím, že si to všichni
perfektně užili. My s Luckou určitě,“ ujistil
se smíchem šťastný ženich.
Na obřadu i následné hostině samozřejmě nechyběly rodiny obou novomanželů
i spousta dalších hostů. „Lucka tam měla
svoje kamarádky, já zase své kamarády ze
Slovenska. A dorazili také moji věrní parťáci z VK Prostějov,“ prozradil Petráš.
Slavnostním momentům tak byli osobně
přítomni manažer vékáčka Peter Goga,
novopečený Lubošův asistent Lukáš Miček, klubový lékař Pavel Navrátil. A pochopitelně i kouč (nyní sportovní ředitel)
Miroslav Čada, jemuž čerstvý ženáč dělal
téměř dvacet let druhého trenéra. V prostějovském oddílu a předtím u slovenské
reprezentace.
„Jen je velká škoda, že s Mirou na svatbu
nedorazila i jeho žena. Dělali jsme si pak
z něho srandu, že je jako paní Columbová, kterou taky nikdy nikdo neviděl,“ zavtipkoval výborně naložený Petráš.
Příprava na novou sezónu 2018/2019
mu s Hanačkami odstartuje až v pondělí

Marek SONNEVEND

VÉSKA U OLOMOUCE Sobota 16. června byla pro nového
hlavního trenéra prostějovských volejbalistek životně přelomovým dnem. Ve Vésce u Olomouce, v areálu tamního Hotelu
S-Port, totiž Lubomír Petráš vešel do stavu manželského, když
si za ženu vzal někdejší hráčku TJ OP Lucii Kučerovou.

Svatba Luba Petráše

Uplynulá sezóna volejbalistek TJ OP
Prostějov byla nejhorší za mnoho posledních let, v druholigové grupě C jasně uzavíraly tabulku. A logicky tak měly
sestoupit do krajského přeboru. Leč nestalo se, místo toho dál pokračují ve třetí
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2. kolo (čtvrtek 11. října): Prostějov –
Olymp Praha. 3. kolo (sobota 13. října):
Frýdek-Místek – Prostějov. 4. kolo (sobota 20. října): Volejbal Brno – Prostějov. 5. kolo (čtvrtek 25. října): Olomouc
– Prostějov. 6. kolo (sobota 27. října):
Liberec – Prostějov. 7. kolo (sobota 3.
listopadu): Prostějov – Přerov. 8. kolo
(sobota 10. listopadu): KP Brno – Prostějov. 9. kolo (sobota 17. listopadu):
Prostějov – Šternberk. 10. kolo (sobota
24. listopadu): Prostějov – Ostrava. 11.
kolo (sobota 1. prosince): Olymp Praha
– Prostějov. 12. kolo (sobota 8. prosince): Prostějov – Frýdek-Místek. 13. kolo
(čtvrtek 13. prosince): Prostějov – Volejbal Brno. 14. kolo (sobota 15. prosince):
Prostějov – Olomouc. 15. kolo (sobota
22. prosince): Prostějov – Liberec. 16.
kolo (čtvrtek 17. ledna): Přerov – Prostějov. 17. kolo (sobota 19. ledna): Prostějov
– KP Brno. 18. kolo (sobota 26. ledna):
Šternberk – Prostějov.

A vlastně i VK Prostějov. Vékáčko tradičně držely super ženy (1.), zatímco
juniorky (10.) s kadetkami (8.) klesly
ke konci sledované top ten a ani jeden

z mančaftů žákyň se tam tradičně nedostal (30., respektive 16.).
Svůj rostoucí potenciál v něžném pohlaví pod vysokou sítí naopak ukázal

PROSTĚJOV První část reprezentačního léta volejbalistek v podobě
letošní Evropské ligy žen je minulostí. Z momentálně známých hráček VK Prostějov pro příští sezónu
2018/2019 se týkala jediné hráčky,
smečařky Lucie Nové.
Ta patřila do národního výběru České republiky, který v Golden European League skončil třetí a vybojoval
tím bronzové medaile. Lucka přitom
odehrála jedno celé utkání (v Bělorusku), do většiny ostatních pak alespoň na chvíli naskočila coby střídající z lavičky.
Nyní má nároďák ČR volno, než se
ve druhé polovině července sejde

k dalšímu soustředění v Jablonci nad
Nisou. Tentokrát půjde o přípravu
na kvalifikaci ženského Mistrovství
Evropy 2019 a je otázkou, jaké složení bude mít hráčský kádr. Dostane znovu šanci Nová? A objeví se
v nominaci některé další plejerky
vékáčka z nových posil, jež by vedení hanáckého klubu mělo mezitím
prozradit?
Také je možné, že kvalifikační boje
o postup na kontinentální šampionát
absolvuje jedna či víc slovenských
akvizic, které podle zákulisních informací do prostějovského družstva
směřují. A jaký program se svou reprezentací bude mít Kubánka, jež by

údajně měla rovněž do VK přijít? Odpovědi na všechny tyto otázky se dozvíme nejpozději uprostřed července.
Již teď je ale známo, že volejbalistky
Česka nastoupí ještě před startem
kvalifikace ME k přátelským duelům
doma proti Francii (2. až 4. srpna)
a opět na vlastním hřišti s Polskem
(8. až 10. srpna). Jejich následný program v bojích o evropské mistrovství
je takový: 15. srpna doma Švédsko,
19. srpna venku Finsko, 22. srpna
doma Estonsko, 26. srpna venku Estonsko, 6. ledna doma Finsko, 9. ledna venku Švédsko. Všechny domácí
zápasy hostí Jablonec nad Nisou.
(son)

Největší rival vékáčka si užil dvě společenské akce. Nejprve 30. května druhý
ročník Galavečeru volejbalu žen, což
bylo v sále Orbis BEA campusu zábavné komponované pásmo rekapitulující
největší úspěchy olomouckého i šternberského oddílu v uplynulé sezóně
2017/18.
Na tuto slavnost později navázal exhibiční turnaj v beachvolejbalu na Horním
náměstí v Olomouci, kde se aktivně na
písku představily hráčky UP i Sokola.
Z celkového vítězství se uprostřed června radovala dvojice Katarína Dudová
- Nikol Sokolová (čerstvě provdaná, za
svobodna Sajdová) a druhé místo vybo-
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PROSTĚJOV Jaké novinky se za poslední měsíc urodily na scéně volejbalové UNIQA extraligy žen ČR u soupeřek
VK Prostějov? Pojďme si ty nejzajímavější informace ve stručnosti projít.

Další posilu přivedlo do svého hráčského kádru Královo Pole. Tentokrát jde
o zahraniční akvizici z USA, mladou dvaadvacetiletou nahrávačku Bailey Nichol.
Do loňska působila za mořem v tamních
univerzitních soutěžích, aby minulou
sezónu strávila v německé lize bojem
za SWE Erfurt. Nyní nabrala směr ČR,
konkrétně jih Moravy.
„Chtěla jsem se profesně posunout zase
výš, proto jsem moc ráda, že mě KP Brno
oslovilo. Je to pro mě velká výzva a už se
nemůžu dočkat, až se ke svému novému
týmu připojím,“ řekla k přestupu 180
centimetrů vysoká tvůrkyně hry.
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jovalo duo Darina Košická - Šárka Kubínová (obhájkyně loňského prvenství).
Zúčastnit se nemohla zkušená univerzálka Jana Napolitano, neboť podstoupila plánovanou operaci kotníku.
Start přípravy na nový soutěžní ročník
2018/2019 by ale měla stihnout.

Brno má posilu z USA

8

Liberec. Měl páté ženy, druhé juniorky, čtvrté starší žákyně a druhé mladší
žákyně, tudíž do nejbližší budoucnosti
na něj velký pozor!
(son)

1. KP Brno, 2. Slavia Liberec, 3. Sokol Šternberk, 4. Volejbal
>   $ &
Plzeň, 5. Olymp Praha, 6. VK České Budějovice, 7. Španielka
1. Olymp Praha A, 2. Dukla Liberec, 3. Studio Sport Praha,
Řepy, 8. Volejbal Přerov, 9. TJ Ostrava, 10. VK Prostějov.
4. Olymp Praha B, 5. KP Brno, 6. BVC Chodov, 7. SK Hlincovka, 8. Kometa Praha, 9. Slavia Hradec Králové, 10. VK
W $
1. Sokol Šternberk, 2. Olymp Praha, 3. KP Brno, 4. Volejbal Pl- Znojmo, 16. VK Prostějov.
zeň, 5. Sokol Frýdek-Místek, 6. TJ Ostrava, 7. Volejbal Přerov,
8. VK Prostějov, 9. VK České Budějovice, 10. BVC Chodov.
¡¡¡¢¢¢,  ,#
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A co se momentálně děje v dalších extraligových oddílech? Těžko říct, neboť na
jejich webových stránkách i sociálních
sítích panuje velké informační ticho. Uvidíme, jestli se v tomto ohledu něco změní
během příštích týdnů.
(son)
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Navíc připojujeme jednu perličku
ze zelených greenů: Pavla Meidlová,
Lenka Podhrázká, Klára Vyklická,
Anna Suchá, Šárka Šloufová a Nikola
Vaňková si vyzkoušely golf v rámci
navázání spolupráce s Golfovým areálem Kaskáda.

Prostějov (son) - Nejbližší sobota 30.
června bude významným dnem pro
volejbalový oddíl TJ Sokol Smržice.
Právě v tohle datum si totiž tradiční
klub připomene výročí osmdesáti let
provozování hry pod vysokou sítí ve
smržické vsi, k čemuž se na poslední
červnový den připravují velké oslavy.
Taktéž 30. 6. proběhne v Čuníně další
ročník volejbalového turnaje smíšených družstev, který má také už poměrně dlouhou tradici. Tentokrát však
sobotní klání začínající od 8.30 hodin
přivítá jen skromnější startovní pole
čtyř nebo pěti týmů.
Významné životní jubileum v červnu
oslavil Karel Zima, bývalý volejbalista
Agrostroje Prostějov. Ve středu 20.
6. měl sedmdesát let. Další a věkově
ještě vydatnější kulatiny si pak náležitě
užil Václav Vychodil, někdejší úspěšný
trenér dívek Agrostroje i OP Prostějov.
Ke svým osmdesátinám svolal oslavu
na chatu v Hamrách, kde se mimo
jiné vzpomínalo na všechny výborné plejerky, jež volejbalově vychoval
(Anna Poláková-Stužková, Eva Součková-Krupová, sestry Dana Zacpalová
a Marie Zacpalová-Raková, Alena
Chalcarzová ad.).
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1. VK Prostějov, 2. UP Olomouc, 3. TJ Ostrava, 4. KP Brno, 1. VK Karlovy Vary, 2. Lokomotiva Plzeň, 3. KP Brno, 4.
5. Dukla Liberec, 6. Sokol Frýdek-Místek, 7. Olymp Praha, 8. Dukla Liberec, 5. TJ Uherské Hradiště, 6. VO Lanškroun,
Volejbal Přerov, 9. Sokol Šternberk, 10. Fénix Brno.
7. Sokol Frýdek-Místek, 8. BVC Chodov, 9. TJ Kralupy,
10. SK Hlincovka, 30. VK Prostějov.
m   $

vékáčko?

konce neklesl ani pod nejlepší pětku.
Svědčí to jak o velmi početné členské
základně druhého největšího města
ČR, tak o výborné práci s mládeží
v „kápéčku“.
Tímtéž je dlouhodobě vyhlášený
Olymp Praha, který své výsadní postavení během uplynulého ročníku
také potvrzoval - s jednou výjimkou.
Sedmé ženy, páté juniorky, druhé kadetky a první + čtvrté mladší žákyně
totiž nepodpořily starší žákyně, jež se
nedostaly do první desítky.
Vynikající bilanci dvojoddílu UP
Olomouc/Sokol Šternberk ve třech
nejstarších kategoriích podobně sráží
dolů absence obou žákovských družstev mezi nejúspěšnějšími. Stejně jsou
na tom například Ostrava či Přerov.

Kolik reprezentantek bude mít +    

PROSTĚJOV Klubová sezóna
českých volejbalových soutěží
2017/2018 před nedávnem skončila a díky tomu jsme mohli přistoupit k následujícímu výsledkovému
shrnutí. Zaměřili jsme se na ženské/dívčí kategorie, v nichž startují
týmy VK Prostějov, a prostudováním elitní desítky pořadí od dospělých až po mladší žákyně dospěli
k jasnému závěru: tuzemským top
oddílem jednoznačně je KP Brno.
Pouze Královo Pole totiž má jako jediné své zastoupení mezi top ten ve
všech pěti věkových skupinách. Jeho
ženy skončily čtvrté, juniorky první,
kadetky třetí, starší žákyně třetí a mladší žákyně páté. Což znamená, že žádný
kolektiv jihomoravského klubu do-
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Elitní tuzemská soutěž bude mít úplně
stejné obsazení jako loni, neboť sestupující Fénix Brno nenahradily postupující
České Budějovice, které se posunu nahoru vzdaly. Tím pádem zůstává desetičlenné startovní pole beze změny, leč
největším favoritem už nebude vzhledem k probíhajícímu oslabení hráčského
kádru VK Prostějov. Svou obří touhu
po mistrovském titulu se pokusí naplnit
Olomouc, dalšími medailovými adeptkami by vedle úřadujících šampiónek
měly být znovu týmy Ostravy, KP Brno
a Liberce.
Los 1. kola, sobota 6. října:
TJ Ostrava – VK Prostějov, VK Královo Pole Brno – VK Dukla Liberec, TJ
Sokol Šternberk – Volejbal Přerov, PVK
Olymp Praha – VK UP Olomouc, TJ
Sokol Frýdek-Místek – Volejbal Brno.
Další program VK Prostějov
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Marek
SONNEVEND

původní
zpravodajství
pro Večerník

Levice, Prostějov (son) - Týden po
oddílových parťačkách starší věkové
kategorie startovaly na mezinárodním
přípravném turnaji ve slovenských
Levicích také mladší žákyně VK Prostějov.
„Jeli jsme tam s družstvem ve složení
pro příští sezónu. Na Slovensko přitom
vyrážíme pravidelně každý rok, abychom sehráli několik kvalitních zápasů
se soupeři, které normálně nepotkáme,“ vysvětlil na úvod trenér mladých
volejbalistek vékáčka U13 Jindřich
Němeček.
„Protože jsme měli v novém složení
za sebou pouze necelý měsíc přípravy
a protivníci nastoupili v sestavách z aktuálního ročníku, byl znát velký výkonnostní rozdíl. Zejména v sobotu. Holky
navíc byly dost zaražené a zvítězili jsme
tak v jediném ze čtyř sobotních utkání,“
popisoval Němeček.
„Přesto jsme se však naučili, jak se pohybovat, zpracovat nepříjemný servis bez strachu a jak se radovat. Kvůli
brzkému konci programu jsme pak
děvčata vzali na místní hrad, kde právě
probíhaly oslavy sedmistého výročí
první písemné zmínky o Levicích. Byly
zde k vidění rytířské souboje, ukázky
výcviku dravců i řemesel a spousta
stánků s různými dobrotami. Holky
si tak aspoň odpočinuly od volejbalu,“
pousmál se kouč.
„Nedělní ráno poté bylo mnohem lepší a už v prvním střetnutí se projevila
změna. Tým hrál s nadšením, a byť
jsme nezvládli tiebreak, šlo o výrazný
posun. Což jsme nakonec zúročili
v posledním duelu s Trnavou, kterou
jsme přehráli způsobem, jaký bych si
představoval do nové sezóny. Fakt, že
se děvčata zlepšovala zápas od zápasu,
je pozitivní výsledek naší cesty na Slovensko,“ uzavřel Němeček.
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volejbal
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34. kolo (sobota 16. března): Prostějov
'W]|):^
– Bílovec. 35. + 36. kolo (sobota 23. březTým Prostějova do 17 let se též ocitl ve
na): Šlapanice – Prostějov.
svém obvyklém béčku. Rozdíl co do
Q@:|:m])|fQW
obsazení je oproti juniorské kategorii
'W]|):^
jediný: místo tradičně silného Brna patří
Výběr VK Prostějov U19 tradičně je do téhle moravské skupiny mnohem
součástí základní grupy B, jejíž ob- hratelnější nováček z Lanškrouna. Tím
sazení je letos výhradně moravské. pádem mají kadetky VK slibnější vyhlídJedinou změnu znamená návrat Frýd- ky na vybojování lepší výchozí pozice pro
ku-Místku místo Vysočiny, přičemž nadstavbu tak, aby se pouze nesnažily vynejvětšími favority určitě budou Brno hnout sestupu jako v uplynulém ročníse Šternberkem. Juniorky vékáčka pak ku. Ten pro ně nakonec dopadl solidním
touží odčinit až desátou pozici z minu- osmým postem, třeba se nyní poperou
lé sezóny, která byla hluboko pod je- o ještě vyšší umístění.
jich možnostmi. Jako jednoznačný cíl Los 1. dvoukola (22. a 23. září)
se nabízí postup do závěrečného Final Volejbal Přerov – VK Prostějov, VK TJ
Six mezi top šestici celorepublikové Lanškroun – TJ Ostrava, TJ Sokol Frýsoutěže.
dek-Místek – TJ Sokol Šternberk.
Los 1. dvoukola (22. a 23. září)
Další program VK Prostějov
Volejbal Přerov – VK Prostějov, TJ Ost- 3. a 4. kolo (29. a 30. září): Prostějov
rava – TJ Sokol Šternberk, TJ Sokol Frý- – Šternberk. 5. a 6. kolo (6. a 7. října):
dek-Místek – SG LD Brno.
Lanškroun – Prostějov. 7. a 8. kolo (27.
Další program VK Prostějov
+ 28. října): Prostějov – Ostrava. 9. a 10.
3. a 4. kolo (29. a 30. září): Prostějov – kolo (3. a 4. listopadu): Frýdek-Místek –
Brno. 5. a 6. kolo (6. a 7. října): Ostrava Prostějov. 11. + 12. kolo (10. + 11. listo– Prostějov. 7. a 8. kolo (27. a 28. října): padu): Prostějov – Přerov. 13. + 14. kolo
Prostějov – Šternberk. 9. a 10. kolo (3. (30. listopadu a 1. prosince): Šternberk
a 4. listopadu): Frýdek-Místek – Prostě- – Prostějov. 15. + 16. kolo (7. a 8. prosinjov. 11. a 12. kolo (10. + 11. listopadu): ce): Prostějov – Lanškroun. 17. a 18. kolo
Prostějov – Přerov. 13. + 14. kolo (30. lis- (12. + 13. ledna): Ostrava – Prostějov. 19.
topadu a 1. prosince): Brno – Prostějov. a 20. kolo (19. a 20. ledna): Prostějov –
15. + 16. kolo (7. a 8. prosince): Prostějov Frýdek-Místek.
– Ostrava. 17. a 18. kolo (12. a 13. ledna):
Veškeré termíny utkání
Šternberk – Prostějov. 19. a 20. kolo (19.
ve všech věkových kategoriích
a 20. ledna): Prostějov – Frýdek-Místek.
se ještě mohou měnit.

CO
ČEKÁ
PROSTĚJOVSKÉ
TÝMY
V
NOVÉM
ROČNÍKU
vyšla bájeènì! SVATOJÁNSKÁ NOC POD LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ ČR KATEGORIE ŽEN A DÍVEK?
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rozhovor Večerníku

milujeme vecerník


Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz

 Hodně mě zaujal velmi
široký a poměrně kvalitní
trenérský štáb u veškerých
věkových kategorií vašeho
klubu. Jak se jej povedlo dát
dohromady včetně některých
známých jmen?
„Pracovali jsme na tom delší
dobu. Klub jsme před časem nějak uchopili a hned od začátku
si řekli, že chceme mít početnou
i kvalitní trenérskou základnu,
abychom dokázali zajistit co nejlepší péči o naše naděje. Na pozici
šéftrenéra přichází Jarda Beck, se
kterým jsme byli v kontaktu už nějaké dva roky, když před časem naznačil, že by se rád vrátil domů. Důležitou
podmínkou jeho příchodu pak bylo
úspěšně přihlásit soutěže juniorů a dorostenců, což se podařilo. Úzce spolupracovat s ním Michal Janeček, který
je s námi v klubu od začátku na pozici
sekretáře, s čímž má zkušenosti. Moc
rádi jsme za to, že pokračuje Filip Smejkal, u kterého navíc došlo k navýšení
z jedné věkové kategorie na dvě, neboť
bude mít mladší žáky i ročník 2009.
Velice pozitivní samozřejmě je také se-

Marek
SONNEVEND

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Hokejová mládež v Prostějově, to je vinou mnoha ožehavých
událostí za poslední roky dost vzrušené
téma. Přesto se zásluhou nového oddílu
SK Prostějov 1913 dostala celá situace do
normálu a v současnosti vše dospělo do
jakéhosi bodu nula, od kterého je patrný
potenciál k postupnému zlepšování. „Naším hlavním cílem je vrátit úroveň prostějovského mládežnického hokeje tam,
kde byla před nějakými lety,“ říká v následujícím rozhovoru Marek Černošek,
člen výkonného výboru SK 1913.

trvání Martina Kužílka,
jehož schopnosti teď
kromě přípravky
využijeme také
o kategorii výš.
Kromě toho
jsme čerstvě
přivedli nového kouče Radima
Zbránka,
který
minulou sezónu

Foto: internet

trénoval v Přerově a má licenci B. Asistenty
u jednotlivých výběrů jsou pak většinou
kluci, jenž sami hrávali nebo ještě hrají hokej a dětem se chtějí věnovat. Dohromady je
podstatné mít na každém tréninku mládeže
dostatek trenérů, aby příprava měla kvalitu
a hokejové talenty opravdu rozvíjela.“
 Jak jste na tom momentálně s členskou základnou?
„U juniorů a dorostu je to zatím trochu složitější. Juniorka v uplynulém ročníku po
svazovém rozhodnutí o posunu věkových
kategorií vůbec nebyla a teď se snažíme tým
dát nějak dohromady, podobné platí v případě dorostenců. Ideální variantou je postupný
návrat kluků, kteří za Prostějov dřív nastupovali, potom odešli jinam a nyní mají příležitost hrát zase doma. Je to ale běh na dlouhou
trať. Nejbližší sezóna tedy bude taková konsolidační. Co se týká žáků a přípravky, s těmi
pracujeme už nějaké dva roky a hráčů máme
v jednotlivých třídách většinou spoustu.
U mladších žákovských kategorií dokonce musíme přihlašovat družstva A i B, aby
všichni mohli absolvovat soutěžní zápasy.“
 Dá se říct, že po různých peripetiích
roste důvěra veřejnosti?
„Věříme, že ano. A děláme maximum, aby
rostla dál. Jako výkonný výbor oddílu jsme
nastavili nějaký směr, kterým jdeme, a snažíme se jej dodržovat s cílem posouvat celý
klub stále dopředu. Máme i nové nápady
a vize, touhu je uskutečňovat. Teď třeba si
děti zahrály na fotbalovém turnaji, zajišťujeme jednou týdně ledy na zimním stadiónu
ve Vyškově, s vlastníkem LeRKu Markem
Pořízkou jsme se domluvili na neomezeném užívání starého fotbalového hřiště ve
Sportovní ulici. Nechce za to od nás žádný
nájem a ještě vždycky poseká trávu, za tuhle

MAREK ČERNOŠEK

vizitka

devším odvádět dlouhodobě dobrou práci,
čímž si můžeme otevřít cestu ke spolupráci
s dalšími partnery.“
 Věříte, že prostějovský hokej může
konečně fungovat dlouhodobě bez různých excesů a karambolů?
„Co se týče mužské kategorie, na tu je potřeba
sehnat mnohem víc finančních prostředků než
na mládež. Vedení LHK Jestřábi se to v posledních letech evidentně daří, neboť hlavně poslední dvě sezóny ve WSM lize byly skutečně
na vysoké úrovni a výkonnostní trend týmu je
hodně slibný. Snad to vydrží. U nás v mládeži
vidím jako nejpodstatnější spojit důvěru rodičů v nás z výkonného výboru SK 1913 i v trenéry družstev všech věkových kategorií. Pokud
budeme odvádět kvalitní práci, tak je koncept
dlouhodobě dobrého fungování hokejové
mládeže v Prostějově určitě reálný. Proto jsme
se vlastně do toho angažovali, aby vše takovým
způsobem běželo.“
 Kromě své práce v eskáčku jste i šéfem
České asociace hokejistů. Dá se téhle pozice nějak využít pro prostějovskou mládež?
„Přímo ne. Česká asociace hokejistů se stará
o profesionální hráče z mužské extraligy a první ligy, snaží se jim vytvářet zázemí a budovat
určitou pozici směrem k Českému svazu ledního hokeje i jednotlivým klubům. Výhoda
však určitě je, že jsem se vždy snažil vůči svazu
i oddílům při veškerých jednáních vystupovat
korektně a férově, tím se mi povedlo navázat
vztahy na dobré úrovni. Což v bouřlivějším
období uplynulých dvou let našemu klubu
SK 1913 určitě pomohlo. Ostatní věděli, že co
říkám, je pravda a je na to spolehnutí.“
 Máte nějaké největší přání směrem do
budoucna pro mládežnický hokej v Prostějově?
„Hrozně bych si přál, aby na nábory dál chodil
minimálně stejný počet dětí jako dosud a nám
se všechny mladé hokejisty dařilo ve spolupráci s Domovní správou obsadit na ledy tak, aby
mohli kvalitně trénovat i hrát zápasy. V tomto
ohledu netrpělivě vyhlížíme začátek výstavby
plánované druhé ledové plochy. Také bych rád,
aby Prostějov začal časem opět vychovávat hokejisty pro první ligu či přímo extraligu mužů.
Což se v minulosti dařilo a my bychom toho do
budoucna chtěli znovu dosáhnout.“

kategoriemi
✓ za muže TJ/HKC/BHS Prostějov naskočil i do mužských soutěží, nejprve hrál
druhou ligu (1992/93) a poté první ligu (1993 až 1996)
✓ extraligový debut mezi dospělými zažil během sezóny 1996/97 v HC Olomouc,
kam z Prostějova přestoupil
✓ nejvyšší českou soutěž následně hrál za Karlovy Vary, Plzeň, Litvínov, Havířov,
Vítkovice, Spartu Praha a Kladno (postupně 1997 až 2014)
✓ jeho největšími úspěchy jsou dva mistrovské tituly (2006, 2007), jeden extraligový bronz (2009) a start na turnaji Super Six (2008) – vše se Spartou Praha
✓ celkem v extralize odehrál 709 utkání, v nichž posbíral 124 kanadských bodů za
34 gólů a 90 asistencí
✓ naskočil i do reprezentace České republiky, ve které dosáhl bilance 21 zápasů, 0
vstřelených branek a 3 asistencí
✓ po skončení hráčské kariéry se začal věnovat práci hráčského agenta a roku 2016
byl jedním ze zakládajících členů nového oddílu SK Prostějov 1913
zajímavost: v roce 2013 založil Českou asociaci hokejistů zastupující profesionální
hráče, jejím šéfem je dosud

✓ narodil se 22. července 1976 v Prostějově
✓ člen výkonného výboru hokejového oddílu SK Prostějov 1913
✓ od dětství se věnoval lednímu hokeji jako obránce
v rodném Prostějově, kde prošel všemi mládežnickými

vstřícnost moc děkujeme.
I tohle je snad důkaz, že když je
dobrý úmysl a snažíte se s lidmi slušně vyjít, rozumně domluvit, tak může
přijít odezva z druhé strany v podobě
takové pomoci.“
 Jaké soutěže budou mládežníci
SK 1913 hrát? A budou mít hned
postupové ambice?
„Junioři i dorostenci jsou přihlášeni do Regionálních lig, žáci do Krajských žákovských
lig. A naše obecná ambice je celý klub během
nejbližší sezóny zase o další krok stabilizovat.
U juniorů i dorostenců musíme vše nějak rozběhnout, postupně doplnit kádry a uvidíme,
co jejich první rok přinese. Musíme vycházet
z reality, rozhodně nechceme mít vzhledem
k situaci nového startu žádné přemrštěné
cíle. Podstatná je výchova vlastních hokejových nadějí v určitém konceptu, který máme
nastavený tak, aby se děti nebály trénovat ani
hrát, naopak je to maximálně bavilo. A rostly
přitom jak herními dovednostmi, tak týmovým pojetím i po lidské stránce. Samozřejmě
v rámci možností.“
 Jsou v tuto chvíli vyřešeny veškeré tahanice z nedávné minulosti?
„Vyřešené je už skoro vše. Co nám zůstává
dokončit, je to, že někteří hráči stále ještě jsou
registrovaní v LHK Jestřábi mládež pod kuratelou insolvenčního správce, v tomto případě
musíme ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje převést dané kluky pod SK Prostějov 1913. Potom zůstane minulost definitivně za námi a budeme se moci bezvýhradně
věnovat jen samotné práci s rozvíjením dětí.“
 Co ekonomické podmínky?
„Snažíme se co nejvíc komunikovat s partnery jak stávajícími, tak s potenciálně novými.
Ve smyslu, že válka už je pryč a naším cílem je
v první řadě ta zmíněná práce, aby šla prostějovská hokejová mládež nahoru. S potěšením
mohu říct, že důvěra partnerů roste, přičemž
tím nejdůležitějším pro nás pochopitelně
je Statutární město Prostějov, výrazně jsme
podporováni i Olomouckým krajem a co nejlepší spolupráci chceme mít rovněž s ČSLH.
Proto se hlásíme do řady jeho projektů, například ´Pojď hrát hokej´ nebo ´Regionální trenéři do menších klubů´. Obecně se snažíme
být maximálně transparentní i otevření a pře-

Vyřešené je už skoro vše. Co nám zůstává
dokončit, je to, že někteří hráči stále ještě
jsou registrovaní v LHK Jestřábi mládež
pod kuratelou insolvenčního správce...
Musíme dané kluky převést pod SK 1913!

Čelní představitel SK Prostějov 1913 Marek Černošek míní, že hlavní je
odvádět dobrou práci, pak může hokejová mládež v Prostějově fungovat

„DŮVĚRA PARTNERŮ V NÁS ROSTE“
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služby Lucie Alturbanové a její modelky Veroniky Oprchalové se utkalo
v sobotu 16. března. V náročné soutěži
se prostějovské studentky opět úspěšně
prosadily a přivezly domů zlatý pohár
za 1. místo. A samozřejmě i spoustu báječných zážitků a vzpomínek.
„Jejich model budil zaslouženou pozornost a ony byly na pár okamžiků
celebritami, které žádali o foto pohlední mladí muži i malé děti uchvácené
kouzlem mrazivé krásy v černé a modré,“ poznamenala Jitka Křenková s poznámkou, že pedagogický doprovod
tvořily zástupkyně ředitelky Mgr. Dana
Pyroltová, učitelka odborných předmětů Mgr. Kateřina Machátová. (red)

www.amima.cz

mimako1@seznam.cz

Trávnická 2
(stará poliklinika)
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 655
776 330 654
18060610616



PROSTĚJOV V pondělí 14.
května byly v obřadní síni prostějovské radnice předány Ceny
města Prostějova za rok 2017.
Prostějovští radní v čele s primátorkou Alenou Raškovou tak
vzdali hold osobnostem, které
se svojí prací zapsaly do historie
našeho města.

Ceny města Prostějova převzal
Vlastimil Kadlec, vynikající sportovní novinář, který zpracoval historii regionálních sportovních klubů. Přispěl tím ke zviditelnění dějin
sportu města Prostějova. Dále toto
významné ocenění obdrželi zpěvák, skladatel, hudebník, řečník,
pořadatel, moderátor a košíkář

Jaroslav Knejp, Hana Lužná díky
své dlouholeté činnosti v oblasti
kultury a tělovýchovy a Loutkové divadlo Pronitka při TJ Sokol
I Prostějov. Jeho členové ve svém
volném čase bez nároku na odměnu reprezentují město Prostějov,
navíc působí i v sociální oblasti.
Cenu města Prostějova dostala in
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5.

hlavními aktéry budou manželé Chybovi, majitelé
prodejny hraček ve Wolkerově ulici. Ti největší
šťastlivci budou zveřejněni již v příštím čísle, které
vychází v pondělí 2. července.
Jak tedy známo, zápolí se po celý červen o doslova
plný pytel cen. Ve hře je například sada dinosaurů,
plyšové hračky v čele s velkým medvědem, puzzle,
stavebnice, nafukovací branka a bazén, trampolína
a zejména skluzavka s krtkem, na kterou se může těšit
celkový vítěz.

     

Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává osobní údaje o soutěžících v tomto
rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje
jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy zveřejněni
v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů: jméno, příjmení, obec bydliště. Po
vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:

Pokud znáte správnou odpověď a provedete nákup v prodejně hraček,
kde následně vyplníte přichystaný
kupón, může se právě na vás usmát
ono pověstné štěstíčko... Pro účast ve
čtvrtém kole tak musíte učinit do pátku
29. června, 12:00 hodin.
Poslední ekipu výherců zveřejníme
v příštím čísle tištěného vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které
vychází v pondělí 2. července, kde také
najdete celkového vítěze. Do osudí budou
zařazeny výherní kupony ze všech pěti
dějství.

KØEMÍLEK A .........

DOPLÒTE ZNÁMOU POSTAVIÈKU Z VEÈERNÍÈKU:

 

Štěstí se usmálo na tuto desítku výherců: Soňa Špičáková, Ivana Miklová, Hana Machalová, Radka Uhrová, Zdeňka
Trnečková, Ludmila Boťanská, Aneta Gaborová, Božena Doleželová, Lubomíra Grulichová, Martin Vyplel
Na všechny jmenované čekají v redakci Večerníku (Olomoucká 10, Prostějov) drobné ceny, které věnovala prodejna
hraček ve Wolkerově ulici.

ŠÉFREDAKTOREM PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU JE PETR KOZÁK.

Správná odpovìï na otázku ze ètvrtého kola byla:

Pravidla soutěže jsou jednoduchá, tak si je naposledy zopakujme. Každé pondělní vydání zveřejňujeme
jednu otázku, na kterou stačí znát odpověď a pak
mít štěstí při losování. Podmínkou pak je nákup
na prodejně hraček v minimální hodnotě 199
korun. Z osudí vytahujeme v páteční poledne
vždy minimálně DESET JMEN, všichni soutěžící
z PĚTI naplánovaných kol navíc budou zařazeni
do slosování „Velkého finále s vysvědčením“, které
proběhne již TENTO PÁTEK 29. ČERVNA. Jeho

U příležitosti Dětského dne, který připadl na pátek 1. června, vyhlásil PROSTĚJOVSKÝ
Večerník ve spolupráci s prodejnou HRAČEK ve Wolkerově ulici 31 v Prostějově „VELKOU
DĚTSKOU SOUTĚŽ“. Dnes vám přinášíme závěrečné páté kolo a současně tradičně zveřejňujeme další desítku výherců.
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Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz
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memoriam také Dagmar Smékalová za prosazování demokratických
a humanitních idejí a za zásluhy
v oblasti sokolských tradic. (mik)
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PROSTĚJOV Již v únoru Večerník
informoval čtenáře o úspěchu kosmetiček ze SOŠ E. Husserla v soutěži
KALIBR CUP Lanškroun a o jejich
postupu na finále do Prahy. Jejich
talent se však projevuje i dál, tentokrát tomu bylo na největším kosmetickém veletrhu v České republice
WORLD of BEAUTY & SPA 2018
JARO, který se konal v areálu PVA
EXPO v Praze-Letňanech.
Na dvacet tisíc pravidelných návštěvníků se kromě jiného mohlo těšit na
řadu soutěží včetně celostátního finále
právě v BODY ARTU na téma „Mystic
Gothic“. Šest soutěžících včetně prostějovské studentky oboru Kosmetické
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HORNÍ ŠTĚPÁNOV Tři hasičská auta stará víc než sedmdesát let mohli
v pátek 25. května spatřit lidé v Horním Štěpánově. Zasloužilé stroje projely
v čele historické hvězdicové jízdy po stopách Tomáše Garrigue Masaryka ke
sto letům výročí založení republiky. Hasiči celkem navštívili osmnáct obcí,
poslední zastávkou bylo brněnské výstaviště.
Horní Štěpánov byl jedinou obcí na Prostějovsku, kam jízda zavítala. Předminulý
pátek dopoledne se na ni přišli podívat žáci z místní školy a školky a někteří žáci
z Brodku u Konice, které doprovodila část hasičů z téže obce. O organizaci se postaral místní sbor dobrovolných hasičů, který pro účastníky a děti připravil malé pohoštění. „Všem byly předány pamětní listy, rozdávala se razítka a následovalo focení
a jízda pokračovala dále směr Benešov,“ prozradila Večerníku Jitka Vlachová. (mls)

100 let státnosti

PØIPOMNÌLA

Hasièská historická jízda

Zlatý pohár

akcí se všude pořádá celkem dost, nicméně
my jsme ji pojali trochu jinak. Termín, kdy
se koná, zásadně ovlivnil vše a dal programu jasný smysl vztahující se k naší minulosti,“ vysvětlil kastelán zámku v Čechách
pod Kosířem Martin Váňa.
Děti i rodiče odcházeli obohaceni
o dobrodružné zážitky i nové poznatky.
„Procházka po parku byla moc fajn. Všechny úkoly jsme společně s dcerou zvládly,
společnými silami jsme přiřadily i všechny
lístky ke správným stromům. Akorát nás
překvapilo, že bukové listí může být zbarveno do tmavě ruda,“ shrnula své pocity
z cesty parkem maminka šestileté Amálky.
Svatojánská noc určitě nebude jedinou
„dlouhou nocí“, kterou zámek v Čechách
pod Kosířem letos v létě prožije. Tou nejbližší nepochybně bude koncert Lenky Filipové, která vystoupí už tento čtvrtek 28.
června. Známou kytaristku a šansoniérku tentokrát doprovodí smyčcový orchestr
Brno Strings.

BYLI JSME
U TOHO
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Do červnového dílu byla z osudí vy- naprosté překvapení, jsme tu ještě neměli,
brána osmapadesátiletá Irena Voráčová a současně přiznat, že paní Voráčová nějaz Červené Lhoty u Bouzova. Zajíma- ké tušení měla. „Dcera mě před nějakým
vé na této přihlášce bylo, že paní Irena časem fotila, neřekla mi účel, ale bylo mi
o účasti zprvu vůbec nevěděla! Přihlásila to podezřelé, pak mi najednou řekla, že
ji její dcera, kterou inspirovala kolegyně v sobotu pojedeme samy dvě na výlet.
ze zaměstnání a současně naše lednová A taky dodala, ať se nijak neupravuji. A to
vítězka Radka Slečková. „Maminka o ta- mi už začalo být divné...,“ usmála se Irena
kové proměně celý život sní, a když jsem Voráčová. „Můj manžel pracuje celou
se dozvěděla, že něco takového probíhá řadu let u policie a tak jsem od něj něco
v Prostějově, okamžitě jsem ji musela málo pochytila! Zkrátka jsem si spojila
přihlásit. Radka mi sdělila, že účast stála jedna plus jedna a vážně jsem se trefila,“
opravdu za to, sama jsem viděla, že vypa- pokračovala šťastná červnová vítězka.
dala výborně. Chtěla jsem tedy mamin- „Jakmile jsme přijeli na místo a redakce dopřát tento zážitek a navíc potřebuje torka Aneta mi oznámila, že jsem byla
zvýšit sebevědomí. Tudíž doufám ve vybrána do proměny, byla jsem opravdu
výsledek, že bude sama se sebou spo- nadšená. Trochu jsem ale i znervózněla,
kojená,“ objasnila zrod vítězství Ireny měla jsem husí kůži po celém těle,“ popsaVoráčové dcera, která bydlí v Olomouci. la paní Irena své pocity.
Jak všechno spáchala? „Nahlásila jsem A jak to všechno pokračovalo? Dcera
jí, že v sobotu pojedeme na výlet, tak ať ochotně svěřila svoji maminku do našich
si nic neplánuje a ať se nelíčí. Maminka rukou a my tak mohli plni elánu začít. Na
se pouze zeptala, kolik si má vzít peněz závěr celé PROMĚNY IMAGE jsme paa o nic dalšího se naštěstí nezajímala,“ pro- chatelku tohoto dílu opět zavolali, aby byla
zradila šikovná dcerka. Nutno dodat, že u odhalení nové vizáže. A již nyní můžeme
proměnu, která pro vítězku představovala prozradit, že nadšené byly obě dvě...
I tentokrát jsme vše znovu pečlivě monitorovali, co nenajdete zde, tudíž uvidíte, když navštívíte internetové stránky www.vecernikpv.cz. Čekají tam na vás
obsáhlá fotogalerie a video z květnového kola PROMĚNY IMAGE. Najdete
tam i rozsáhlý archiv všech předcházejících epizod seriálu.

1. krok - volba obleèení
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Posledním krokem je odhalení nové image. Jakmile bylo odkryto zrcadlo a paní Irena se poprvé po několika hodinách spatřila, začala samým nadšením plakat. Pár
vteřin na to se na ni mohla konečně podívat i její dcera a radost byla obrovská. Závěrečné focení probíhalo u ZŠ na Skálově náměstí, u zámku a také u přilehlé kašny. Bylo
viditelné, že dcera paní Ireny nemohla svoji maminku vůbec poznat. Z ženy, která je běžně ostýchavá, se stala modelka, která si focení i natáčení velice užívala a odhodila
veškerý stud. „Je vidět, že je se sebou spokojená, mám z toho vážně velkou radost. Dodali jste jí tolik potřebné sebevědomí, snad jí to vydrží, to bych si moc přála,“ sdělila
nadšeně dcera paní Ireny při focení.

5. krok – fotografování

Třešničkou na dortu byl samozřejmě účes, bez toho by to nebyla žádná změna. Vydali jsme se tedy do našeho oblíbeného salónu
s příhodným názvem Vlassalon, kde na nás již čekala majitelka Andrea Furiaková, která se pravidelně stará o změnu účesu i barvy.
A výsledek stojí vždy za to. „Paní Irena Voráčová měla vlasy spíše rovnější, krátce střižené a malinko jí ´trčely´. Nebylo vhodné
tedy příliš zkracovat. Zkrátila jsem tak jednu stranu a vytvořila vkusnou asymetrii. Stávající barva, kterou paní Irena měla, nebyla
špatná. V rámci změny jsem zvolila více nádech do měděna se světlejším odstínem kolem obličeje, což působilo velice lichotivě.
Na závěr jsem provlnila vršek hlavy, aby účes nabral na objemu. Přední část vlasů jsem rozdělila, jednu část uhladila směrem do
obličeje a druhou dala dozadu za ucho. V rámci fixace nemohly chybět tužidlo a lak na vlasy. Nový střih dodal paní Ireně jiskru,
více vynikla její tvář a byla rozzářená. Tak by to už mělo zůstat na vždy,“ popsala spokojeně své dílo Andrea Furiaková.

4. krok – líèení

Další část PROMĚNY IMAGE probíhala ve studiu Belleza, kde se o paní Irenu starala taktéž přímo majitelka Tereza Škvarková. „Paní
Irena měla velmi suchou pleť, takže jsem jí doporučila vyživující krém na vrásky a návštěvu v kosmetice s ošetřením i vyhlazení pletí kyselinou hyaluronovou. Volba padla na enzymatický peeling, jelikož měla výraznou kuperózu, což jsou rozšířené žilky, v obličeji,“ pustila se do
popisu činnosti Tereza Škvarková. „Pro rozjasnění obličeje jsem nabarvila obočí hnědou přirozenou barvou. Zvolila jsem k tomu výraznější
líčení kvůli brýlím, ale opět v přírodních odstínech. Jako základ byla použita bílá barva pro rozjasnění zapadlých víček, tmavší barvu jsem
dala více k obočí, aby se rovněž zamaskovala zapadlá víčka. Použila jsem fixační pudr, tvářenku jsem nanesla do červena, aby se zvýraznily
růžové rty. Dále pak matnou a nyní velice trendy rtěnku do růžova, které má utlumit líčení očí se třpytivým efektem. Pod ně jsem nanesla
rozjasňovač, aby se zakamuflovaly kruhy pod očima a na kuperózu jsem použila silně tmavý korektor, který ji bezpečně zakryje,“ zakončila
postup líčení majitelka Studia Belleza. „Paní Ireně líčení velice slušelo, razantně omládla a působila elegantně. Bylo by fajn, kdyby o sebe
nadále takto pečovala a věnovala se i líčení. Vypadala vskutku o mnoho let mladší,“ zakončila s dobrým pocitem.

3. krok... barvení, støíhání, styling

Oblečení bylo vybráno a tak jsme se přemístili do Optiky Wagner, kterou najdeme na náměstí E. Husserla (bývalé Trio), pro několikery
vkusné a originální brýle. Paní Irena má i své brýle slušivé, my ji však vyzkoušíme styl, na které není zvyklá, avšak za cenu toho, že se v nich
bude cítit úžasně. „Pro tento rok dominuje v brýlové módě kulatý tvar v barvách tzv. rose-gold, chcete-li růžové zlato. Jak můžete obzvláště na slunečních brýlích pro paní Irenu vidět, elegance se mísí s nápaditostí. Sluneční brýle jí skutečně sekly a sama si je pochvalovala,
ačkoliv by ji nenapadlo po nich ani sáhnout,“ sdělil se zaujtetím sobě vlastním Radek Wagner, majitel optiky. „I ve slunečních brýlích se
v nových kolekcích ve značném množství setkáme s oválnými, kapkovými, kulatými, elipsovými a dalšími bizarními názvy tvarů brýlí
v kombinaci s rose-gold. Jisté je však jedno, ať jsou jakékoliv, při výběru se často setkáme s počátečním odporem k těmto tvarům i barvám. Jako Hanáci jsme přeci jen
skromně řečeno konzervativní. Ovšem láska na druhý pohled téměř vždy zvítězí a tyto tvary a barvy v našich prodejích válcují ty hranaté a fádní. Přijďte se přesvědčit, že v našem výběru zhruba dvou a půl tisícovek brýlí si vyberete podle svého gusta stejně jako paní Voráčová,“ vzkazuje s úsměvem vyhlášený expert.

_, 

Start celé Proměny image probíhal tradičně v prodejně RV FASHION, kde jsme pro paní Irenu vybírali nové outfity. „Její postava
dává vyniknout sukním, šatům a kalhotám kapri, neboť má velmi štíhlé a pěkně tvarované nohy,“ poznamenal na adresu vítězky
červnového dílu René Volek, majitel prodejny. „Jako první model jsme zvolili zeleno-modro-bílé šaty. Ty paní Irenu úplně rozzářily a přitom vypadala velmi elegantně. Šaty jsou ve speciálním střihu, mají tzv. ´zužující efekt´, který pracuje s bočními liniemi
postavy,“ popsal první outfit. „Paní Irena je šatová, proto druhým modelem byly opět šaty. Červeno-modro-bílé ve střihu širšího
vrchu a zúženého spodního dílu sukně. To vyvolává dojem, že jde o kombinaci haleny a sukně, přitom jde o šaty, které můžete
nosit podkasané nebo jako rovné. Oboje šaty jsou z příjemného materiálu a lze je využít jak do práce, tak na dovolenou, či jinou
příležitost. Třetím kouskem z našeho šatníku se stala trendová dlouhá sukně v kombinaci s romantickou růžovou halenkou s volánovým rukávem. Musím konstatovat, že i tento model vypadal na paní Ireně velmi pěkně,“ pousmál se Volek. A jelikož je horké léto, padla poslední volba přece
jen na volnější kalhoty, a to bílé s černým puntíkem kapri s halenkou. „Jedná se o pohodlnou módu s elastanem ve volnočasovém stylu. V létě se dají využít do
práce, ideální je pak obuv na vysokém podpatku. Paní Irena byla nadšená hlavně ze šatů, zvoleny byly skutečně střihy a barvy, které jí perfektně sedly,“ konstatoval s úsměvem prostějovský obchodník s oděvy v Žeranovské ulici.

PROMÌNY

Vězte, že brzy tomu budou již tři roky, co PROSTĚJOVSKÝ
Večerník jako jediné místní periodikum poprvé zorganizoval
změnu vizáže první šťastné čtenářky seriálu PROMĚNA IMAGE. Od té doby jsme udělali radost třiatřiceti ženám i čtyřem
mužům a hodláme v tom nadále pokračovat.
V našem jedinečném seriálu máme k dispozici profesionální tým vlasových stylistů, módních poradců, vizážistek,
odborníků na brýle a v neposlední řadě také kameraman
a fotograf. Snažíme se však nejen o změnu image, ale hlavně
o vnitřní proměnu a dodání sebevědomí. A co je pro nás
hlavní? V první řadě splnit všechna přání a dělat vám radost.
Je třeba znovu zopakovat, že všechny proměny dopadly
skvěle a každá z nich byla něčím výjimečná. Jsme nesmírně
rádi, že se tento projekt stále těší velké popularitě, dokonce
se o něm ví nejen v okolí Prostějova. Přivítali jsme totiž u nás
vítěze z Ostravy, Olomouce, Vyškova, v dubnu dokonce až
z Prahy a také nyní se usmálo štěstí na dámu z vedlejšího regionu! Máme tak nesmírnou radost, že se PROMĚNA IMAGE od
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dostává za hranice našeho regionu. Tentokrát to ale bylo zase trošku jiné, protože vybranou
vítězku přihlásila její dcera a dotyčná o tom vůbec nevěděla.
Pojďme si tedy přiblížit, jak vypadal náš předprázdninový
- v pořadí již pětatřicátý - díl a říct, že změnit se, můžete také
během letní dovolené. Stačí se jen přihlásit!

17111671343

Irena Voráčová se po změně stala mladší, vitálnější,

„Prostějovský hokej společnými silami posouváme postupnými krůčky
výš a výš, ale nezbytností v tomto
ohledu rozhodně je i zdejší zázemí.
Proto mám radost, že na příští rok
už je naplánováno zahájení výstavby
druhé ledové plochy, která výrazně
pomůže zlepšení tréninkových podmínek pro místní děti a mládež. Dalším logickým krokem by pak mělo
být řešení stávající Víceúčelové haly-

O druhé ledové
ploše i novém
zimním stadiónu

jestli se ho ale dožiju...,“ podotkl se
smíchem šéf Jestřábů.
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-zimního stadiónu, u nějž předběžně
existují dvě varianty: buď se zrekonstruuje, nebo zbourá a postaví nový.
Osobně jsem zastáncem druhé možnosti, protože rekonstrukce je pořád
jen rekonstrukce a pokud zdejší zimák má už teď nějakých padesát let,
nepůjdou s ním dělat zázraky, hlavně co se týká střechy. Aby fanoušci
měli standardní komfort odpovídající nárokům jednadvacátého století, bude potřeba vybudovat zimák
nový, moderní na dalších padesát až
sto let. O čemž se pokusím každého
přesvědčit. Pohár chceme jednou
zvedat nad hlavy v nějaké pořádné
hale,“ zakončil páteční tiskovku velice
optimisticky Jaroslav Luňák.
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Co vás vedlo k návratu mezi Jestřáby?
„S Duklou jsme bohužel sestoupili a já
pak řešil, co budu dělat další sezónu.
Měl jsem víc nabídek, ale nakonec zvítězila ta prostějovská a rozhodl jsem se
jít sem.“
Hrálo roli při vašem rozhodování i povedené zdejší půlroční působení?
„Ano, a velkou. Tenkrát se mi tu docela dařilo, cítil jsem se v mančaftu
dobře, odnesl jsem si pěkné pocity. Všechno jsem tady v Prostějově
poznal, hlavně jsme měli v kabině
super partu. A protože se mančaft
od té doby zase tak moc nezměnil,
táhlo mě to sem. Podstatný význam
má i osoba trenéra Jirky Vykoukala,
který mě opravdu chtěl. Pokud hokejista cítí takový zájem a podporu
ze strany kouče, zvlášť takové osobnosti, je to pro něj důležité.“
 Máte na loňské angažmá něja-

Marek
Sonnevend

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

kou jednu konkrétní top vzpomínku?
„Jak už jsem řekl, celkově to tady bylo
skvělé. Ale ta největší vzpomínka přesto není veselá, protože se váže k předkolu play-off, kde jsme vypadli s Přerovem. Z toho jsem byl nějakou dobu
hodně smutný, mrzelo to. Nedostali
jsme se totiž do čtvrtfinále a navíc nás
v derby vyřadil největší rival.“
 Následovala sezóna v Jihlavě.
Jaká byla z vašeho pohledu?
„Byla to extraliga, což je přece jen
o level výš. Hlavně ze začátku se mi
dařilo výborně, stejně jako naší lajně
i celému mančaftu. Čím dál častěji
jsme ale prohrávali těsně o gól a zhoršující se výsledky postupně padly na
všechny natolik, že se nejvyšší soutěž
nepovedlo zachránit ani v baráži. Tudíž i uplynulá sezóna pro mě skončila
zklamáním.“
 Máte tím větší motivaci to
v novém ročníku odčinit?
„Přesně tak. Cíle mám velké a dost
makám na tom, abych je dokázal
splnit. Samozřejmě nejvíc vždycky záleží na celém týmu, jakou
vytvoří partu a nakolik bude
společně fungovat. Já chci maximálně přispět k tomu, aby
všechno běželo dobře.“

PROSTĚJOV Když do LHK přišel uprostřed sezóny 2016/2017
z Českých Budějovic, dokázal hned být velkým týmovým přínosem.
Lukáš Žálčík (na snímku) tehdy zaznamenal sedmadvacet kanadských bodů ve dvaatřiceti odehraných duelech, načež v létě zamířil
do extraligové Jihlavy. S Duklou navzdory sympatickým výkonům
nováčka nedokázal národní elitu udržet a za dané situace se rozhodl
sedmadvacetiletý útočník vrátit do Prostějova. Večerníku po páteční
tiskovce věnoval následující interview.

 Cílem šéfa klubu je účast ve
vyřazovacích bojích a tam pokus
o postup do semifinále. Jde o reálnou metu v konkurenci favoritů
Českých Budějovic, Jihlavy, Kladna
i dalších silných celků?
„Tyhle favorizované kluby sice mají vyšší
rozpočet i papírově silnější kádry, ale když
vezmu nás, tak tady v Prostějově je třeba
první lajna taky hodně zvučná na
jména. Tomášové Divíšek
a Nouza nebo třeba Honza
Starý jsou opravdu velké
osobnosti, a když je my
ostatní vhodně doplníme,
můžeme hrát výborný
hokej. A klidně konkurovat i těm největším favoritům. Uvidí se na ledě.“
 Vy osobně se ztotožňujete s maximalismem,
značně vysokými ambicemi?

rozpočtem zkusíme porážet i soupeře
s mnohem větším.“
 Jaké bude bojovat proti Jihlavě?
„Pro mě velice pikantní, protože
spousta kluků z minulé sezóny tam zůstala. Určitě vypíšu nějakou odměnu
do kabiny, jak se to dělává. A podobné
to asi bude i proti Budějovicím, kde
jsem působil předtím.“

„To ne, zatím vůbec. Jirka asi má něco
v hlavě, ale takové věci se budou řešit
až na ledě. O čem jsme se už s koučem
dřív trochu bavili, to byla jedině přesilovka. Další věci přijdou postupně.“
 Jaký názor máte na uzavření
WSM ligy bez sestupu a její každoroční rozšiřování o jeden klub?
„Tohle se mi vůbec nelíbí, stejně jako
zrušení předkola play-off. Nejde ani

Foto: Marek Sonnevend

Co letní příprava? Trénujete individuálně?
„Jo, v Šumperku pod Andrle Sport.
Mám štěstí v tom, že kluci tam pracující
jsou současně moji největší kamarádi.
Kondiční přípravu tam dělá spousta hokejistů z extraligy i KHL, nebo někteří
kluci, co šli teď na draft do NHL. Já mám
za sebou už devět týdnů tréninku a před
sebou ještě jeden poslední, potom přijde
nějakých devět dní volna a ještě před začátkem společné přípravy v Prostějově si
dám několik dalších individuálních dnů,
abych byl dobře nachystaný na kondiční
testy v AGEL Sport Clinic. Momentálně se cítím výborně a věřím, že mě tahle
letní práce někam posouvá.“
Máte představu, ve které formaci a s kým byste chtěl či mohl nastupovat?

tolik o nárůst počtu utkání v základní části, to mě nijak netrápí. Spíš
mi vadí, že nikdo nesestupuje, dole
v tabulce pak není o co hrát a může
chybět motivace. Když se normálně
padá, musí se všichni pořád snažit
naplno.“
 A máte nějaký osobní cíl pro
ročník 2018/2019, případně vzkaz
fanouškům?
„Osobní cíle letos úplně vynechávám,
zajímají mě pouze týmové. To znamená maximálně pomoct mužstvu nejen
góly a asistencemi, ale úplně vším,
abychom dosáhli nějakého úspěchu.
A vzkaz fanouškům? Choďte co nejvíc, ať je parádní atmosféra. A zase dělejte ta velká chorea, která se mi hodně
líbila. My se budeme snažit hrát pro
vás co nejlepší hokej.“

„Podstatný význam má i osoba trenéra
Jirky Vykoukala, který mě opravdu chtěl.
Pokud hokejista cítí takový zájem a podporu
ze strany takové osobnosti, je to důležité...

“

„Ano, takový přístup mám rád. Jen dvě
sezóny během své kariéry jsem strávil
v mužstvech, která neměla vysoké cíle,
a tyhle roky byly z mého pohledu divné. Radši mám před sebou něco náročného v tom smyslu, že útočíme na
vítězství, na postup. A mančaft chce
být úplně nahoře. V takovém ohledu
mi současný Prostějov naprosto vyhovuje, jako klub s menším

„Dìlejte poøád ta velká chorea, která se mi hodnì líbila!“

* "+ ,   -!$ $& # # %./ "  

„Věřím, že všeobecná důvěra
v opravdovost našich záměrů a cílů
roste, proto jsme se mohli dostat na
momentální roční rozpočet okolo
pětadvaceti miliónů korun. Což
není zrovna málo, byť někteří prvoligoví soupeři jsou na čtyřiceti nebo
dokonce šedesáti miliónech. Ti jsou
však svými možnostmi trochu jinde
než my, na druhou stranu není zdaleka vše jen o penězích. Každopádně
bojujeme ze všech sil, i když to není
v poklidu ani jeden den. Baví nás to
a chceme něco dokázat, přičemž stále platí ten jeden největší cíl, s nímž
jsem do Prostějova přišel a který nechci znovu opakovat. (jde o postup do
mužské extraligy - pozn. red.) Nevím,

) 2  $%  =.D  . 2 CA I-J( 2 0%  IJ   %C &B  
IJ  "
Foto: Marek Sonnevend

BYLI JSME
U TOHO

s médii mnoho stěžejních myšlenek
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VEÈERNÍKU

lední hokej

56L3
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56L4
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56L4
56L6
56L6
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566L

5664
5665
5664
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5663
5664
566Y[
5666

566Y
5666
56LKZ

VŠE NAJDETE NA:
WWW.VECERNIKPV.CZ
WWW.LHKJESTRABI.CZ

PRO VÁS BUDE
SLEDOVAT
CELÉ LÉTO:
NOVINKY
ZAJÍMAVOSTI
REPORTY Z UTKÁNÍ
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„Hlavně je potřeba říct, že zdejší hokej
stojí a padá s naším největším partnerem, kterým je statutární město Prostějov. Tomu bych chtěl proto hned
v úvodu moc poděkovat za dosavadní
spolupráci a pevně věřím, že bude stejně výborně i dál pokračovat. Podobně
výrazným způsobem nám pomáhá
také Olomoucký kraj, podpora těchto
institucí je v současném sportu naprosto klíčová,“ zdůraznil Jaroslav Luňák zkraje svého úvodního slova.
„Pokud bych měl zhodnotit uplynulý
soutěžní ročník, určitě byl nejkvalitnější ze všech pěti mých dosavadních
let v prostějovském hokeji. Přesvědčivě jsme postoupili do play-off a ve
čtvrtfinále dokonce hodně potrápili
favorizované Kladno, které následně
prošlo až do baráže o extraligu. Především domácí zápasy proti Rytířům
se vydařily parádně a panovala při
nich vynikající atmosféra díky našim
skvělým fanouškům, kterým patří poděkování. A Kladno včetně ikony Jaromíra Jágra se bálo, jestli přes nás vůbec
přeleze dál. Což beru jako pozitivní
impuls, že cesta, po níž dlouhodobě

Podìkování mìstu
i kraji a spokojenost
se sezónou

Marek
Sonnevend

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

Generální manažer se sympaticky
nevyhýbal ani odpovědi na otázku
ohledně ekonomické situace svého
hokejového klubu. „Pereme se s tím
jako všichni v současném sportu,
není to samozřejmě vůbec jednoduché. Naštěstí jsme postupem času od
mého vstupu do prostějovského hokeje před pěti lety navázali výbornou
spolupráci se Statutárním městem
Prostějov i Olomouckým krajem,
navíc se nám daří získávat za partnery rovněž čím dál víc místních firem
v čele s firmou Windmöller&Hölscher,“ pochvaluje si Luňák.

„Vyjádřit bych se chtěl také k tématu
vlastnictví prvoligové licence, které je v posledních letech vzhledem
k různým peripetiím neustále diskutované. A nyní mohu říct, že tato
záležitost je na devětadevadesát procent vyřešená. Od konce minulého
roku jsem předsedou spolku, který
předtím vedl pan Tomiga a který
je momentálně v insolvenci. Tenhle můj vstup byl vyloženě účelový
právě z důvodu, abych ochránil licenci na WSM ligu mužů vázanou
na tomto spolku. Současný závěr
veřejně prezentovaný na www.justi-

„Je pravda, že mám za sebou víc než sto
extraligových zápasů, ale svůj momentální přesun do první ligy určitě neberu
jako něco špatného. Prostě se tak vyvinula situace. A když si vezmete současný hokej, tak jsou případy, kdy hokejista
vylítne během dvou let z WSM ligy
až do NHL. Možné je úplně všechno.

Extraliga vs. WSM liga...

„Můj agent mi řekl, že Prostějov má
zájem, tak jsem se sešel s panem Vykoukalem. Něco jsme si řekli, vzájemně si
vyměnili názory a já díky tomu zjistil, že
tady chci hrát. Proto jsem zde.“

O pøíchodu do LHK...

PROSTĚJOV Zbrusu novou jestřábí
posilou, která na Hané a dokonce ani
na Moravě dosud nikdy nepůsobila,
je šestadvacetiletý útočník Tomáš
Račuk (na snímku). Urostlý forvard
je litvínovským odchovancem, pět
let patřil do kádru extraligového
Chomutova a současně nastupoval
ve druhé nejvyšší soutěži za Kadaň.
Loni se přesunul do Slavie Praha
a teď zkusí štěstí v Prostějově. Večerník zmapoval jeho aktuální názory.

„První a podle mých dosavadních
zkušeností hodně důležitá věc bude,
abychom skončili co nejvýš po základní části. Ideální by bylo dostat se do
nejlepší čtyřky a tím pádem začínat
play-off v domácím prostředí, což by
nám mohlo dost významně pomoct
ke čtvrtfinálovému postupu. Já osobně
věřím, že semifinále tady bude. Na rozdíl od předchozích let nejsou tak jasní
tři až čtyři největší favorité, spíš vidím
nějakých šest sedm vyrovnaných týmů
s ambicemi na první čtveřici. A jsem
přesvědčený, že my nahoře nebudeme
chybět.“

„Ještě nikdy jsem si nedával vyloženě
osobní cíl, kolik chci udělat bodů za sezónu. Tentokrát jsem to změnil a takový
závazek si dal, konkrétně nad padesát
kanadských bodů.“
(son)

f  * %&,,,

„Nejsem moc náročný a teprve uvidím,
jak se všechno vyvine. Určitě začnu na
hotelu, a když mi to bude vyhovovat,
tak zůstanu, v opačném případě si třeba
najdu nějaký byt.“

Z *$  %,,,

A jestli hrát extraligu s ice-timem nějakých osm minut, nebo mít v první lize Jak vnímal Prostìjov...
třeba dvacet minut na ledě, to je dost
„Soupeř to byl pro mě asi jako každý
podstatný rozdíl.“
jiný, nijak specificky jsem ho nebral.
Musím ale říct, že se mi v Prostějově niO dùvìøe vedení oddílu...
kdy nehrálo dobře. Snad se to teď změ„Určitě mi vyhovuje, když na mě tre- ní.“ (smích)
nér i celý klub budou spoléhat, věřit
mi. Jsem spíš vůdčí typ, který rád man- O letní pøípravì...
čaft táhne a bere zodpovědnost na
sebe. Pokud se mi to tady v Prostějově „Mám ji individuální, makám v Praze
s kondičním trenérem. Zbývají mi ještě
bude dařit, tím líp.“
dva týdny, pak si dám chvíli oraz, a už
začneme společně na ledě v Prostějově.“
f$ ( (,,,

„Chci udělat padesát
kanadských
bodů. A věřím,
že nebudeme
chybět mezi
nejlepší čtyřkou“
Foto: Marek Sonnevend

Po ekonomické
stránce je to
 & * 

ce.cz i dalších podobných portálech
je takový, že LHK Jestřábi Prostějov
„A“-tým poskytne spolku peněžitý
dar po dobu pěti let tak, aby byl za
těch pět roků oddlužený. Tím pádem je insolvence spolku již pouhou formalitou, běží zmíněný režim
postupného oddlužení a kapitola
s panem Tomigou je tedy vyřešená,
uzavřená. Nějaké malé škraloupky zůstaly jen ohledně mezičlánku
v osobě pana Odstrčila, jenž určité
věci vidí jinak a není s nimi spokojen. To však nic nemění na faktu, že
veškeré dohady či nejasnosti týkající
se licence jsou minulostí, neboť je
vlastnictvím LHK Jestřábi spolek,
v jehož čele jsem teď já a licence
tudíž neskončí nikde jinde,“ shrnul
aktuální stav k této problematice Jaroslav Luňák.

Nejasnosti kolem
licence na WSM
ligu jsou vyøešené

Zároveň je potřeba, aby mančaft byl
vhodně poskládaný, panovala v něm
správná hierarchie, hráči vzali za své
určené role a dohromady fungovali
jako jedna společná parta táhnoucí
stejným směrem. Tohle je asi ze všeho nejdůležitější,“ upozornil Luňák.
„Co se mi vůbec nelíbí, to je rozšiřování počtu účastníků první ligy.
Prostějov byl od samotného počátku
jasným a nejspíš jediným hlasitým
odpůrcem uzavření soutěže bez sestupování a navíc s tím, že každý rok
přibude jeden mančaft. Byli jsme
kategoricky proti, bohužel marně.
Stejně tak považuji za nesmyslné zrušení předkola play-off, vinou čehož
teď polovině klubů WSM ligy končí
sezóna už v polovině února,“ zkritizoval Luňák strategii Českého svazu
ledního hokeje.

Nová posila Marek Račuk:

jdeme, je správná,“ konstatoval Luňák a rovněž jednoho praváka do obrany,
máme některé tipy. Po finanční stránspokojeně.
ce však pro nás jde zatím o nedosažitelná jména. Proto musíme sehnat
O ztrátách v hráèském
peníze navíc, aby se dalo o takovém
kádru a adekvátních
dalším posílení reálně diskutovat,
náhradách
případně jej uskutečnit,“ pravil boss
„Co se týká nové sezóny, tak věřím, že elhákáčka.
bude zase aspoň trochu lepší, než ta
minulá. (úsměv) Hráčský kádr jsme Základem postup
se snažili v rámci možností udržet do play-off, velká
pohromadě a nedělat v něm příliš touha po semifinále
mnoho změn, ale někteří jeho členové zkrátka nezůstali. Týká se to hlavně „Směrem do příštího ročníku zůstáHonzy Rudovského, o jehož pokračo- vám optimistou a pevně věřím, že ve
vání jsme měli zájem, ovšem nepoved- WSM lize budeme bojovat o přední
lo se nám s ním domluvit. Podobně příčky. Základním cílem je postoupit
odešel i Dušan Žovinec, jenž týmu do play-off, kam se dostat není žádná
dost pomohl a stal se zde nezanedba- sranda, neboť týmů s takovými ambitelným hráčem. Teď doufám, že se cemi je v soutěži celá řada. Přesto za
oběma bude dařit v Třinci, respektive touhle metou jednoznačně půjdeme
ve Frýdku-Místku méně než dosud a já osobně moc toužím po tom, abyv Prostějově,“ řekl Luňák vtipně, na- chom pak konečně prolomili čtvrtfičež představení nových posil i celého nálové brány průnikem do semifinámužstva 2018/19 nechal na kouči le. Takové je moje přání,“ nepřekvapil
Vykoukalovi (dočtete se v příštím čísle Luňák známý vysokými ambicemi.
„Jsem přesvědčen, že aktuálně máme
- pozn.red.).
Jakmile ten dané téma okomentoval, nejsilnější hráčský kádr v novodobé
přidal Luňák jeden svůj postřeh. „Do oddílové historii. Na druhou stranu
soutěže půjdeme asi víceméně v tako- není žádnou samozřejmostí - což
vém složení, jaké jsme aktuálně ozná- známe i z vlastní dřívější zkušenosti mili, tedy i s kvalitními posilami. Ještě že kvalitní soupiska je automatickou
pořád hledáme praváka do útoku zárukou dobrých výkonů i výsledků.

PROSTĚJOV Nabitá zajímavými informacemi byla oficiální tisková
konference, kterou hokejový oddíl LHK Jestřábi Prostějov uspořádal
uplynulý pátek hodinu po poledni směrem k příští prvoligové sezóně 2018/2019. Za hanácký klub zasedli před média generální manažer Jaroslav Luňák, sportovní manažer a hlavní trenér Jiří Vykoukal
plus hráčské posily Marek Račuk s Lukášem Žálčíkem. Večerník shrnuje vše, co zaznělo z úst nejvyššího šéfa ptačí letky.

Šéf LHK Jaroslav Luňák vyslovil na setkání

je, když mají upřímnou radost obě
strany, změna image tak opět dostála svému účelu. Při těchto okamžicích mám vždy pocit, že tato práce
má smysl a že to všechno patří mezi
činy, které člověka nejvíce naplní.
Srdečně děkuji všem, kteří se na tomto dílu proměny podíleli. Dopadla
i tentokrát skvěle a už nyní se těším
na setkání s dalšími zájemci z řad
čtenářů.“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

Jiří
Slečka
Productions
zajišťuje kompletní tvorbu
reklamních videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se zabývá
tvorbou originálních svatebních videí
na míru a zároveň tak zachování vzpomínek na jeden z nejkrásnějších
dnů vašeho života. V hotových projektech naleznete nejen samotnou
videoprodukci, ale i služby s ní spojené
včetně zvukové postprodukce nebo
zhotovení audio spotů. Hotové projekty s referencemi najdete na www.
jirislecka.cz. Z vaší myšlenky stvoříme
skutečnost.Těšíme se na vás.

V kosmetickém salonu vám rádi
nabídneme komplexní služby.
Poskytujeme Mesobotox, což je
účinná redukce vrásek pro ženy starší
čtyřiceti let, dále aplikaci kyseliny
hyaluronové, chemický peeling, ale
také prodlužování řas, denní i permanentní líčení, kosmetické čištění
a v neposlední řadě epilaci cukrovou
pastou, které je bezbolestné a bez
popálení pokožky. U všech procedur nabízíme bezplatnou konzultaci formou nezávazného posezení
u kávy nebo čaje. S pomocí našich
nejmodernějších přístrojů vám
pomůžeme zhubnout, zbavit se celulitidy, strií, popraskaných žilek, ochablé
kůže, vrásek, bolestí kloubů a hlavy.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Vlassalon Andry
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
snádechemextravagance,jednoduchosti, elegance či panku nebo s rázem
luxusu, není problém.To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který oplývá
vzdušným a krásným interiérem.
K dispozici vám bude kvalitní vlasová
kosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed
head, Catwalk, ale i úžasný regenerační
systém od značky L´Oreal. Nechte se
hýčkat od profesionálů, bude nám
ctí o vás pečovat. Srdečně vás zveme
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje
Andrea Furiaková.
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Irena
Voráčová

DALŠÍ PROMĚNA IMAGE
PŘIJDE O PRÁZDNINÁCH

HLASTE SE!

RV FASHION je oděvní firma,
která se zaměřuje na pánskou
a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém, tak
i volnočasovém stylu. Výrobky značky
RV jsou známé svou vysokou kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě
prodejen RV se nachází v Plumlovské
ulici 28, kde se můžete setkat
>  
s velkým výběrem kolekcí obleků, sak,
  # 
kalhot,šatů,kostýmkůapestrouškálou
kamarádi
doplňků. Speciální kolekci tvoří exkluzhlaste se!
ivní pánská obuv značky Riccardo.
U firmy RV je možné si nechat ušít
oblek na míru a získat maximální servis
Seriál PROMĚNA IMAGE PRO- kem, kvalitní servis v podání profesi- a poradenství. Další prodejnu RV
STĚJOVSKÉHO Večerníku sice onálů z Vlassalonu , líčení od studia FASHION (Sonáta) naleznete také
trochu zpomalí, ale v žádném pří- Belleza nebo kosmetického a kadeř- v Žeranovské ulici.
padě nezastaví. Pokračovat bude- nického salonu Naisy, výběr nového
me i přes letní prázdniny. Nejen šatníku v RV FASHION, brýlí v Opženy, ale i muži si totiž také v hor- tice Wagner a závěrečnou tečkou
kých vedrech zaslouží péči. A my se pak bude taktéž profesionální focení Optiku Wagner můžete navštívit v sía natáčení od firmy Jiří Slečka Pro- dle prodejny náměstí E. Husserla 19
o ně postaráme přímo královsky!
Nejdříve Vám vybereme oblečení na ductions.
v Prostějově, které najdete v budově
míru, posléze se o Vás postarají pr- Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY „tria“ v prvním patře vedle někdejšího
votřídní profesionálové v pánském IMAGE od Večerníku dopadly vždy OD Prior. Připravena je zde široká nasalónu a samotný závěr bude završen na jedničku a vítězky neměly jiných bídka kvalitních brýlí a kontaktních
profesionálním focením. Zkrátka bu- slov než chvály. Není co ztratit, na- čoček. K dispozici je také vyšetření
dete fešák, za kterým se nejedna žena opak zcela zdarma získáte NOVOU zraku bez čekání a kompletní servis.
otočí.
IMAGE a také nezapomenutelný Samozřejmostí je profesionální péče
Dámu pak čeká, jak je již naším zvy- zážitek!
a poradenství na nejvyšší úrovni.
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a po- Cílem Optiky Wagner je naprostá
stava) na e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte spokojenost našich zákazníků. O váš
„PROMĚNA IMAGE” nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
zrak se postará osobně majitel Radek
Napište také váš věk, velikost oblečení dále odkud jste a telefonický kontakt. Wagner a jeho tým. Těšíme se na seta důvod, proč se do proměny hlásíte, Hlásit se můžete až do 25. července. kání s vámi.
Vše potřebné včetně
proč bychom měli vybrat právě vás, Těšíme se na spolupráci s vámi!
objednání na vyšetření je na
Neváhejte a hlaste se! Naše PROMĚNY IMAGE dopadly vždy na jedničku
www.optikawagner.cz
a vítězky nalézaly jen samá slova chvály. Není co ztratit, naopak zcela zdarv objednávkovém systému.
ma získat NOVOU IMAGE a také nezapomenutelné zážitky!

„Mám vždy velkou radost, když vidím, že se potomci snaží odvděčit
svým rodičům. Důkazy a projevy
lásky lze dát najevo různými způsoby a jedním z nich je právě i proměna od Večerníku, která v této myšlence již nějakou dobu pomáhá. Jsou to
hřejivé pocity, když dcera chce vidět
svoji maminku, jak se usmívá, jak je
šťastná, veselá a hlavně, jak je sama
se sebou spokojená. Což byl pro dceru paní Voráčové důvod k přihlášení
maminky do PROMĚNY IMAGE.
Závěrem jsme mohli vidět, jaké to
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ƔƔ Jak se po PROMĚNĚ IMAGE
cítíte? Splnili jsme vaše přání?
„Zpočátku, když jsem byla obeznámena redaktorkou Anetou, že jsem
v PROMĚNĚ IMAGE, jsem měla
obavu, ale po absolvování takovéto
velké změny mám sebevědomí na
rozdávání. Zejména díky milým
a ochotným lidem, kteří tuto akci
pořádali. Cítím se opravdu velmi
dobře a spokojeně.“ (úsměv)
ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce překvapilo?
„Jednak samotná PROMĚNA
IMAGE a vůbec to, jak to všechno
bezvadně probíhá. Je to jako když se
díváte na pořady tohoto typu v televizi, jen s tím rozdílem, že to zažíváte
živě a jste to vy. Velice mile mě překvapila vstřícnost a ochota celého
kolektivu, který se o mě staral, do ničeho nenutil a všichni byli moc milí.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina
a známí?
„Byli moc překvapeni a nadšeni
z toho, že jsem se dala přemluvit na
takovouto proměnu a z výsledku byli doslova unešení. A já jsem byla, a to nejen
na základě jejich reakcí, vážně moc ráda, bylo to příjemné.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Všem, kteří budou osloveni nebo vybráni k této proměně, bych chtěla vzkázat, že
není čeho se obávat, jděte do toho, opravdu to totiž stojí za to!“

+  75 ;FG

„Cítím se velmi

otázky pro ženu,
co se změnila...

plná radosti a nadšení
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školství

a největší mořský zoopark v Evropě
Zeedierenpark Harderwijk.
„Netradičním zážitkem byla určitě návštěva farmy s výrobou goudy a dílny
na typické dřeváky. Každým rokem organizujeme poznávací zájezdy, na kterých se studenti marketingu turismu
učí realizovat průvodcovskou činnost
v cizojazyčném prostředí. Za čtyři roky
tak mohou naši studenti procestovat
kus Evropy. A kromě toho také téměř
všichni mají možnost navštívit sídlo
Evropského parlamentu ve Štrasburku nebo v Bruselu,“ poznamenal po
návratu do Prostějova ředitel školy
Marek Moudrý.

milujeme vecerník
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VRBÁTKY První červnový den,
kdy všechny děti slaví svůj svátek,
si ty z mateřské školy Vrbátky, Štětovice a Dubany užily krásné dopoledne s bohatým programem.
Děti se nejprve vydaly do Štětovic,
kde na ně čekal zábavný program
s místními dobrovolnými hasiči,
kteří si pro ně připravili nejen občerstvení, ale také fůru zábavy. A hlavně
se dozvěděly spoustu nových věcí.
„Samy si dokonce mohly vyzkoušet
ošetřit zraněného nebo stříkat takovou hasičskou hadicí jako opravdový hasič. Mohly si i prohlédnout
hasičské auto s veškerým vybavením. Nezapomenutelný byl i zážitek,
kdy hasiči umožnili dětem příjemné
zchlazení vodou z hasičského auta,“
popsala Večerníku Milena Zapletalová, vedoucí učitelka MŠ.
To ale nebylo vše. Poté se děti vy-

 
 

 

daly na zahradu mateřské školy do
Vrbátek, kde na ně čekali vojáci ze
153. ženijního praporu z Olomouce. I s nimi si děti vyzkoušely řadu
nových věcí. „Například si otestovaly, jaké to je být správný voják
s helmou a vestou. Někteří siláci
si dokonce mohli vzít i zbraň. Nezapomenutelným zážitkem bylo,
když si děti lehly do vojenského
přístřešku a na vlastní kůži poznaly,
jak takový voják spí venku,“ prozradila Zapletalová.
Kromě toho děti ještě hledaly miny
na pískovišti či se vydaly na překážkovou dráhu. „I když se dětem
nechtělo, tak se musely s vojáky
i s hasiči rozloučit, protože na ně už
čekal oběd. Budeme se tak všichni
těšit na příští rok,“ uzavřela vedoucí učitelka „mateřinky“ z Vrbátek.
(mls)
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PROSTĚJOV Mateřská škola
v Čechovicích prošla úspěšně
několikaměsíční rekonstrukcí,
která v těchto dnech pomalu
končí a mateřinka opravdu voní
novotou. A co víc, v září do ní
bude moci být přijato pětadvacet dětí navíc.
„V měsíci červnu byly dokončeny stavební práce na mateřince
v Čechovicích. V rámci investiční akce byla provedena demolice
objektu hospodářské budovy. Na

jejím místě vyrostla nová moderní budova, ve které vzniklo
zbrusu nové oddělení pro zhruba pětadvacet dětí,“ uvedl Luděk
Svoboda z odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu. Jak dodal, finanční náklady
činily 15,6 milionu korun. Akci
podpořily finanční prostředky
z Evropské unie prostřednictvím
integrovaných teritoriálních investic ve výši 11,3 milionu korun.
(mik)
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VONÍ NOVOTOU
školní rok k dispozici nové odborné
učebny. Některé třídy tak využívaly
jiné prostory ve škole, některé byly
na čas přesídleny do školy na Skálově
náměstí. I z tohoto důvodu jsem požádal Ministerstvo školství o výjimku, abychom školní rok mohli ukončit o týden dříve. A ta byla kladně
vyřízena,“ konstatoval pro Večerník
Jan Krchňavý, ředitel Základní školy
Jana Železného v Prostějově. Ten je
s uplynulým školním rokem po prá-

jak see rozzdáávaloo vyssvěddčenní....

za druhým. Za vysvědčení obdržely
obě pedagožky kytice, čokolády nebo
bonboniéry, jak se na konec roku sluší
a patří. A to nejlepší na závěr, učitelky
si ještě předtím, než poslaly své malé
svěřence na více než dvouměsíční
prázdniny, přichystaly překvapení. Dětem naservírovaly těžký dort v podobě
marcipánového delfína! „A uprostřed
je spousta čokolády,“ upozornila jásající nejmenší školáky Monika Dudová.
„Poslední týdny výuky v tomto školním roce se pro některé třídy nesly
doslova v duchu polních podmínek.
Probíhá náročná rekonstrukce jednoho z pavilonů naší školy, respektive
jeho nástavba, v níž budou pro nový
Foto: Michal Kadlec

3x foto: Michal Kadlec

vu spokojen. „Podařilo se všechno,
co jsme si vytýčili. Navíc mě velice
těší výborná spolupráce se všemi
rodiči našich dětí,“ pochvaloval si.
Základní škola Jana Železného je jedinou prostějovskou základní školou,
která rozdala vysvědčení s předstihem.
„Všechny ostatní školy končí až v pátek
devětadvacátého června,“ potvrdil Petr
Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu prostějovského magistrátu.
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Sedmiletá dítka z 1. D se nemohla
svého vyhodnocení desetiměsíční
práce dočkat. Vysvědčení prvňáčkům
rozdávaly dokonce hned dvě učitelky
z prvního stupně, třídní Lenka Kopecká a také Monika Dudová. „Udělaly
jste mi radost, děti, většina z vás má
samé jedničky,“ pochválila své ovečky
Lenka Kopecká, zatímco Monika Dudová vyvolávala k tabuli jedno dítko

Michal KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

PROSTĚJOV Ostatní prostějovské děti jim mohou závidět!
Děti ze Základní školy Jana Železného už mají prázdniny, ředitel
Jan Krchňavý požádal Ministerstvo školství o možnost předčasně
ukončit školní rok 2017/2018. Důvodem týdenního předstihu je
probíhající výstavba nových učeben. Večerník u prvního rozdávání
vysvědčení nemohl chybět, za prvňáčky ale musel do posilovny...

v posilovně s marcipánovým delfínem
Mateřinka v Čechovicích Vysvědčení
➢ ze strany 6

PROSTĚJOV Středoškolská odborná činnost je tradiční celoroční
vědecké klání studentů, kteří procházejí sítem školních, okresních
a krajských kol, aby stanuli až v samotném finále. To se letos uskutečnilo ve dnech 15. až 17. června
v Olomouci a prostějovští zástupci
se opětovně neztratili.
V kategorii číslo 4 - Biologie získal
stříbrnou pozici, tedy druhé místo, Jiří
Doseděl z RG a ZŠ města Prostějova,
a to za práci pod názvem „Úloha proteinu WRNIP1 při udržování genomové stability“. Získal zvláštní cenu,
kterou je nominace do zahraniční soutěže, dále knihu od MŠMT, tisíc korun
od firmy CZ.NIC, cenu hejtmana
Olomouckého kraje v podobě čtečky
elektronických knih, tisíc korun od

I když se blíží prázdniny, na které se jistě všichni těšíme, na naší škole se stále něco
děje. Jako sportovně založená škola jsme opět, stejně jako v loňském roce, využili možnosti zapojit se do celostátní akce s názvem T-Mobile Olympijský běh,
kterým Český olympijský výbor slaví Olympijský den. Stali jsme se tak součástí
největšího běžeckého dne v České republice.
Ve středu 20. června vybraných 155 žáků naší školy soutěžilo v běhu na 500 m
nebo 750 m. V letošním školním roce běželi i žáci z druhého stupně. Celou akci
provázela výborná atmosféra. Děti měly soutěživého ducha, všichni spolužáci
včetně učitelů fandili a ve vítězném cíli nechyběly ani slzy dojetí. Každý běžec byl
odměněn medailí, účastnickým diplomem a drobnými dárky. Vítězové jednotlivých kategorií si vyzkoušeli, jaké to je stát na „bedně“. Snad se některým z nich
 A
splní jejich sen a jednou tu pravou medaili opravdu získají.
Děkujeme všem zúčastněným i organizátorům za velmi zdařilou akci a věříme,
firmy SPEA a knižní poukázku od že si ji příští rok opět zopakujeme.
Iva Procházková
Národního centra mladých chemiků
MŠ a ZŠ Prostějov, Melantrichova 60
v hodnotě tisíc korun.
V kategorii číslo 16 – Historie dosáhl
na šestou pozici David Kovář z Gymnázia Jiřího Wolkera za práci s názvem
„Postoj Hlasů z Hané vůči Židům v letech 1914–1924“.
V kategorii číslo 18 – Informatika
skončil těsně pod stupni vítězů Jakub
Szymsza z Cyrilometodějského gymnázia za práci „Nottie – multiplatformní poznámkový blok“. Cenou za čtvrté
místo je nominace do zahraniční soutěže.
„Je třeba ocenit kvalitu všech tří prací.
Přál bych si ae, aby do budoucna byl
počet soutěžících Prostějovanů ve finále vyšší,“ konstatoval krajský garant
 !4  
SOČ Jan Lázna.
(mm)

vavøíny ve finále SOÈ „Melantriška“ žije sportem

Prostìjovští studenti sbírali

SOŠPO každým rokem realizuje poznávací zájezdy do zahraničí, na kterých se studenti marketingu turismu
učí průvodcovat. Letošním cílem bylo
Nizozemsko. Studenti dva dny strávili
v hlavním městě Amsterdamu, dále
si prohlédli skansen Zaanse Schans,
navštívili rybářskou vesnici Volendam

Petr KOZÁK

PROSTĚJOV Studenti Střední
odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově navštívili
v rámci průvodcovské činnosti
Nizozemsko.

Studenti SOŠPO navštívili Amsterdam &#;* (  $
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tenis

41

ohlédl se za dlouhým spojením Veselý.
V letošním roce se ale tenista trápí.
V žebříčku spadl o čtyřicet míst, aktuálně je dokonce mimo stovku na
102. pozici. V osmnácti zápasech
se z výhry radoval pouze v sedmi
případech. Jeho letošním největším
úspěchem je finále na challengeru
v Heilbronnu. Změna má Veselému
pomoci sezónu zachránit. „Turnajů
je hodně, ještě se dá leccos zachránit,“
říkal už v průběhu MONETA Czech
Open prostějovský tenista.
Kdo bude jeho novým trenérem, má
Veselý oznámit v průběhu příštích dnů.

ci Djokovič, Wawrinka. Důvodem
jsou problémy se zády. „Nešlo to,“
posteskl si hráč TK Agrofert. „Je
to pořád stejné. Když se ozvou,
nemůžu podávat výkony, na které

 

lian Open 2015 a 2017, French
Open 2015 a 2017 a US Open
2016, dostala se do pozice světových jedniček. Dočasný rozchod
způsobilo vážné zranění americké
tenistky loni právě ve Wimbledonu, po návratu k tenisu zase Šafářová bojovala se zdravotními problémy. Teď je oblíbený pár zpátky.
„Věřily jsme, že si spolu zase zahrajeme. Čekání bylo dlouhé,
ale teď už je naštěstí u konce. Na
kurtu jsme se vždy skvěle bavily.
Věříme, že se to bude opakovat.
Chceme si zápasy užít,“ poznamenala prostějovská tenistka. (lv)
Více tenisového zpravodajství
najdete na straně 44
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Londýn (Velká Británie) - ATP Tour
Dvouhra - 1. kolo: Berdych (8) – Benneteau (Fr.) 5:7, 6:3, 3:6.
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v prvním kole prohrál s Francouzem Julienem Benneteauem
ve třech setech a vzápětí musel
odstoupit i ze čtyřhry, v níž měl
s Verdaskem nastoupit proti dvoji-

příjemné,“ vyznala se po vítězství Kvitová, která před třetím grandslamem sezony ukázala, že bude patřit mezi favoritky
wimbledonské dvouhry žen.
Finále s Rybárikovou bylo náročné. Slovenka vyhrála první sadu, pak ale česká
bojovnice přitlačila a soupeřku už téměř
k ničemu nepustila. „Snadné to ale nebylo. Magdaléna má nepříjemné údery.
Vždycky mi chvíli trvá, než si zvyknu na
její levácký servis. Povedlo se,“ dodala
Kvitová.
Jen těsně unikl postup do finále Barboře
Strýcové. Česká bojovnice dokonce v
průběhu turnaje vyřadila španělskou jed-

ničku Muguruzaovou a kousek jí chyběl
i k triumfu nad Rybárikovou. „Mohlo to
být ještě lepší, ale první semifinále v sezóně se počítá,“ komentovala své vystoupení Strýcová.
Dobrou formu před Wimbledonem
naznačila Lucie Šafářová. Na Mallorce
postoupila až do čtvrtfinále. Dva zápasy
v řadě naposledy vyhrála na Australian
Open v lednu. Nestačila až na Němku
Mariaovou a podlehla po velké bitvě.
„Tahaly jsme se přes dvě a půl hodiny.
Škoda porážky. Na druhou stranu mi
zápas ukázal, že jsem na tom docela slušně fyzicky,“ řekla Šafářová.
(lv)

POPRAD, PROSTĚJOV Pro nejlepší výsledek sezóny si prostějovský
tenista Zdeněk Kolář dojel do Vysokých Tater. Na challengeru v Popradu
postoupil až do semifinále, v němž
nestačil na pozdějšího vítěze Slováka
Jozefa Kovalíka.
„Výsledek posledního zápasu je možná
až příliš krutý, celkově jsem s hrou na
turnaji spokojený. Odehrál jsem tři výborné zápasy, porazil kvalitní soupeře.

Dařilo se mi na servisu. Tímto směrem
chci pokračovat,“ konstatoval Kolář,
který v Popradu vyřadil i nejvýše nasazeného Meltzera z Rakouska, v semifinále ale získal pouze tři hry. „Zdaleka to
nebylo tak jednoznačné. Ve dlouhých
výměnách jsem jen neměl štěstí,“ poznamenal Kolář.
Ve čtvrtfinále skončil Adam Pavlásek po
porážce s maďarským daviscupovým reprezentantem Atillou Balaszem. „Turnaj

mi nevyšel. Čtvrtfinále nemůžu brát jako
úspěch, snad, kdybych se dostal alespoň
do semifinále. Hodně míčů jsem vyházel,
porážka jde za mnou,“ hodnotil kriticky
své vystoupení Pavlásek.
Dalším tenistům prostějovského klubu
se příliš nedařilo. Lukáš Rosol nestačil
hned v prvním kole na sedmého nasazeného Novaka z Rakouska, Václav Šafránek prohrál ve druhém dějství s Maďarem Balaszem.
(lv)

Kolář si zahrál první
letošní SEMIFINÁLE

BIRMINGHAM,
PROSTĚJOV
Naprosto bezchybně zvládla prostějovská tenistka Petra Kvitová obhajobu loňského triumfu na travnatém
turnaji v Birminghamu. Finále proti
Slovence Magdaléně Rybárikové
ukončila stylově esem a vyhrála i své
páté finále v sezóně. Na cestě za pětadvacátým titulem v kariéře ztratila
jediný set ve finálovém utkání.
„Nikdy není snadné plnit roli favoritky.
Zvlášť v prostředí, kde to mám ráda. Nervy vám pořád pracují a je těžké udržet
čistou hlavu. Jsem strašně ráda, že se mi
to povedlo. Obhájit titul je vždy hodně

Kvitová má pětadvacátý titul

PÁTÁ OSLAVA V SEZÓNĚ

LONDÝN, PROSTĚJOV Prostějovský tenista Tomáš Berdych přijde o Wimbledon 2018!
Dlouhodobá česká jednička se
z turnaje odhlásila kvůli problémům se zády. Nebude tak obhajovat loňské semifinále a přijde
o velkou porci bodů, čímž jej
nemine žebříčkový sestup až někam do šesté světové desítky!
„Pár měsíců se všemožně snažím
dát bolavá záda do pořádku, ale bohužel. Nejsem schopen hrát,“ uvedl uplynulou neděli na sociálních
sítích Tomáš Berdych který se do
Londýna těšil. „Mám na tento turnaj
jen ty nejlepší vzpomínky a udělat
takové rozhodnutí nebylo opravdu
lehké. Na doporučení lékařů si však
nyní dávám pár týdnů klid a věřím,
že se vrátím zdravý a silnější,“ doufá
někdejší čtvrtý hráč světa, který si
právě na trávě zahrál v roce 2010 své
jediné grandslamové finále.
Berdychovy potíže naznačil i průběh turnaje v Londýně. Hned
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Nejlepším výsledkem letošního
roku zůstává postup do čtvrtfinále na Australian Open. Ale
na antukových turnajích nevyhrál jediný zápas, na dvou
travnatých turnajích jeden.
Přesto se Berdych nevzdává a věří, že přijdou lepší dny.
„Když tělo drží, jsem pořád schopen hrát i s těmi nejlepšími,“ drží
se naděje Berdych, který od svého
vstupu do světa velkého tenisu
v roce 2003 vynechá grandslamojsem zvyklý. Hodně mě omezují, jdou dobré dny, a kdy ty špatné,“ vý turnaj teprve podruhé. V roce
navíc problémy přicházejí neo- popisuje opakovaně své potíže 2016 přišel o US Open kvůli zánětu slepého střeva.
(lv)
čekávaně. Nikdy nevím, kdy při- Berdych.

NejvětšíBerdychůvsoupeř:kvůlibolavýmzádůmpřijdeioWimbledon

„Už proto nešlo o žádné snadné rozhodnutí, naše tenisové cesty se ale
rozešly. Bob je pro mě členem rodiny
a vždycky to tak bude,“ prohlásil Veselý a naznačil, že se obě strany rozešly
korektně a v dobrém.
Machovský vedl českou tenisovou
dvojku už v mládežnických kategoriích. Veselý s jeho pomocí vyhrál juniorku na Australian Open a dostal se
na první místo světového juniorského žebříčku. „Tato část kariéry byla
fenomenální. Ani poslední sezóny na
světovém okruhu nebyly špatné...,“

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV
Nejslavnější
turnaj světa se může těšit na
atraktivní návrat. Ve čtyřhře
žen spolu nastoupí Lucie Šafářová po boku Bethanie Matteková-Sandsové. Pětinásobné
grandslamové vítězky se pokusí
zaútočit i na poslední titul z turnajů velké čtyřky, který jim ještě ve sbírce schází.
„Team Bucie se vrací ve Wimbledonu, takže Bethanie i já už
tvrdě pracujeme. Nemůžeme se
dočkat, až společně vyjdeme na
kurt a děláme maximum, aby šlo
o povedený návrat,“ prohlásila Lucie Šafářová.
Dvojice společně vyhrála Austra-

>(  % se vrací na kurty

milujeme vecerník
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PROSTĚJOV Po více než dvou letech skončila spolupráce Jiřího Veselého s trenérem Jaroslavem Machovským.
Prostějovský tenista se k zásadnímu kroku odhodlal po
dlouhé sérii neúspěchů v probíhající sezóně, v níž dokonce
vypadl ze světové stovky. S přestávkami spolu dvojice spolupracovala sedm let.

Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz
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fotbal

milujeme vecerník


nejprve v základních skupinách a poté
v závěrečném play-off.
„Místo toho se utká každý s každým,
protože máme jen pět mančaftů. Půjde
tedy o menší akci pro hráče narozené
před 1. červencem 1983, přičemž na
soupiskách přihlášených kolektivů je
celá řada známých fotbalistů z našeho
regionu hrajících v minulosti nebo stále
soutěže velké kopané. Kvalita by tedy
měla vítězit nad kvantitou,“ řekl Večerníku s úsměvem hlavní organizátor
František Kocourek.
Odpolední turnaj samozřejmě vyvrcholí slavnostním vyhlášením výsledků,
po němž bude večer následovat živá

hudba s hity osmdesátých až devadesá- ma, tak neváhejte a běžte či jeďte se do
tých let minulého století.
Plumlova podívat, jak fotbalově pořád
Přesný zápasový program je násle- válí dříve narození borci!
(son)
dující: 14.00 hodin Oresvo Plumlov – FC Relax Prostějov, 14.30 Jiskra
Akce se uskuteční s finanční
Brodek u Konice – SK Skalka, 15.00
podporou Olomouckého kraje.
AC Vyprahlo Konice – Plumlov, 15.30
Relax PV – Brodek u Konice, 16.00
Skalka – Konice, 16.30 Brodek u Konice – Plumlov, 17.00 Skalka – Relax
PV, 17.30 Konice – Brodek u Konice,
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
18.00 Plumlov – Skalka, 18.30 Relax
je mediálním partnerem turnaje.
PV – Konice, 19.00 slavnostní vyhlášení výsledků.
Vstupné pro diváky je na Veterán Cup
Oresvo Open 2018 pochopitelně zdar-

PROSTĚJOV Už v pondělí 25.
června o půl třetí odpoledne se
sejdou fotbalisté 1.SK Prostějov na
stadionu SCM Za Místním nádražím ke startu krátké, a proto intenzivní letní přípravy před vstupem
do FORTUNA NÁRODNÍ LIGY.
Trenér eskáčka Oldřich Machala
bude mít vskutku šibeniční termín
pro otestování nových posil a rozhodnutí o složení kádru pro podzimní část sezóny. Druhá nejvyšší
soutěž ČR má totiž na programu
první kolo již o třetím červencovém
víkendu 21.-22. července.
Co konkrétně čeká hráče v průběhu
prvního týdne přípravy? Po prvním
pondělním tréninku bude následovat
v úterý a středu dvojfázový trénink vždy
v 9:30 dopoledne a 15:30 odpoledne. Ve
čtvrtek se sejdou hráči pouze dopoledne
a v pátek od 17:30 hodin je ve Slatinicích
čeká první přípravné utkání. Soupeřem
jim budou nakonec stále druholigové
Vítkovice, takže tým prověří soupeř
zhruba srovnatelné úrovně.
(tok)
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PLUMLOV Grosskadolz, část
městyse Seefeld-Kadolz v Dolních Rakousích. Přesně tak se
jmenuje nové působiště Michala
Trajera. Pojďme ale postupně. Bývalý člen prostějovského LeRKu,
Krumsína, Protivanova a 1.HFK
Olomouc, jehož jméno však bylo
spojeno především s určickou
kopanou, se v zimě ve svém mateřském oddíle nepohodl a z osobních důvodů hledal jiné působiště.
To neuniklo Františku Kocourkovi
a zkušený funkcionář vytušil, že by
se mohl zrodit výtečný kauf. Investoval do něj několik desítek tisíc
korun a výsledek se dostavil.
Z hráče, který na podzim stihl jen tři
duely, necelých padesát minut a žádnou branku se stal rázem nepostradatelný člen plumlovského týmu. Během dvanácti kol strávil na hřišti přes
tisíc minut a odvděčil se deseti zásahy,
což z něj udělalo třetího nejlepšího
střelce mužstva a člena top dvacítky
celé soutěže. A vedl si až tak dobře, že

➢ ZE STRANY 35

zaujal i v zahraničí. „Ani jsem své góly
nepočítal. Hodně jsem makal, a když
jsem do Plumlova šel, tak jsem Pavlovi řekl, že chci týmu pomoci, což se
podařilo. Získali jsme spoustu bodů,
skončili jsme vysoko, dosáhli jsme
na velký úspěch. Už v zimě jsem ale
říkal, že pokud mi bude sloužit zdraví, budu mít formu a přijde nabídka,
tak bych chtěl využít možnosti jít do
Rakouska. V Česku nic nehledám,
musím ale myslet i na rodinu,“ nedělá
ze svého přesunu kousek za hranice
žádnou vědu.
V Plumlově ale s takovou alternativou zřejmě moc nepočítali a současný vývoj je nepříjemně zaskočil.
„Vím to od posledního zápasu. Doslechl jsem se, že jezdil do Rakouska na nějaké zkoušky, ale teprve
po Mostkovicích jsem se dozvěděl, že tam podepsal a že s ním už
nemůžeme dál počítat,“ nezastírá
zklamání trenér „A“-mužstva Pavel
Voráč.
Samotný Trajer se v tomto snaží klidnit emoce, stále totiž zůstává kmenovým členem oddílu. „Nikam neodcházím a zůstávám plumlovským

hráčem. Vrátím se a budu moci týmu
ještě pomoci, třeba takový Michal
Spáčil má ještě o čtrnáct let víc než
já. Po návratu nebudu hrát jinde než
za Plumlov a jsem předběžně domluven, že s nimi budu chodit trénovat
a využívat jejich prostředí, takových
hráčů je víc, třeba i Peťa Kiška nebo
Laďa Bárta,“ vyjmenoval Trajer další
regionální fotbalové osobnosti, které
si přivydělávají starty v Rakousku.
Nyní bude fotbalově doma jen čtyři
kilometry od hranic, kousek od Jaroslavic na jižní Moravě. „Nechtěl jsem
odmítnout i kvůli vzdálenosti, nebudu muset tak daleko dojíždět. Věřím,
že si formu udržím a budeme vyhrávat,“ podotkl obávaný kanonýr.
„Stálo nás to nějaké finance a nepočítali jsme s tím, že by nám tak rychle
odešel. Bohužel to dopadlo takto a my
se budeme muset podívat po nějakém
jiném útočníkovi. Budeme hledat
náhradu, situace na trhu ale není jednoduchá a na devadesát pět procent
si budeme muset pomoci z vlastních
zdrojů,“ smiřuje se s realitou Pavel Voráč, jenž alespoň věří v další setrvání
Michala Spáčila.
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ní adrese: Martin Ošťádal, Krumsín 211, 798 03 Plumlov (telefon
774 825 285, e-mail hana.cup@
seznam.cz). Startovné ve výši 1000
Kč je možné platit na bankovní účet
2847211494/0600. Do zprávy pro
příjemce napište název družstva.
Souběžně také pošlete e-mail na
adresu hana.cup@seznam.cz, kde
uveďte název týmu, kontaktní adresu, telefon a svůj e-mail.
Obsáhlou pozvánku na letošní KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP se všemi
podrobnostmi včetně rozlosování a zápasového programu přineseme v příštím vydání Večerníku!
(son)

FK Skalka 2011, TJ Sokol Držovice. Kategorie
mládež: OP starší žáci: právo postupu do Ol KFS
– TJ Sokol Mostkovice. OP mladší žáci: právo
postupu do Ol KFS – TJ Smržice. STK schvaluje.
10. Soupisky – nečinní hráči:
TJ Sokol Brodek u Prostějova - Tomáš Vystavěl ID
94030625
TJ Haná Nezamyslice - Jiří Přikryl ID 94030625
Michal Frgál ID 97101213, Jiří Bartošek ID
89102031
V souladu s čl. 12.10 RS OFS Prostějov
pořádková pokuta za každého hráče 400 Kč.
STK schvaluje.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil
předseda STK Roman Minx.
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém
zasedání dne 21. června 2018 rozhodla:
1. Pokuty za opakované napomínání
v soutěžním ročníku:
Pavel Farný (TJ Sokol Vrahovice), Hubert Burget
(TJ Jiskra Brodek u Konice), Přemysl Emperger
(TJ Pavlovice“u Kojetína) – vinen disciplinárním
přečinem, trestá se finanční pokutou 200 Kč.
Poplatek 150 korun bude načten na sběrný účet.
Proti rozhodnutí je možno podat odvolání k VV
OFS do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto
rozhodnutí na Úřední desce.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil,
souhlasil předseda DK Jaroslav Čížek

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Veškeré úřední zprávy a další aktuality najdou zástupci
jednotlivých oddílů i jejich příznivci na internetových stránkách

hostů nepotvrdil zápis o utkání. STK ukládá
oddílu TJ Sokol v Pivíně dle RS OFS Prostějov
čl. 28.12 finanční pokutu ve výši 250 Kč.
Vítězem soutěže je TJ Sokol Olšany „B“. Právo
postupu do soutěže Ol KFS má TJ Smržice
STK schvaluje.
6. Starší přípravky:
Finálový turnaj 17. června, organizátor TJ Haná
Nezamyslice – bez závad.
Finálový turnaj 17. června, organizátor TJ Sokol
Vrahovice – bez závad.
STK schvaluje.
7. Losovací aktiv SR 2018/2019:
STK určila termín Losovacího aktivu OFS
Prostějov na čtvrtek 11. července 2018. Místo
konání kulturní dům Smržice od 17.00 hodin.
8. Schválení konečných tabulek soutěží OFS
Prostějov:
Sportovně technická komise OFS Prostějov
schvaluje konečné tabulky SR 2017-18 soutěže
mužů, starších a mladších žáků, starších a mladších
přípravek. Tabulky jsou uveřejněné na úřední
desce OFS Prostějov.
9. Postupy a sestupy ze soutěží OFS Prostějov:
V souladu s RS OFS Prostějov čl. 20 Postupy
a sestupy, jsou: Kategorie muži - OP II. třída:
sestup z I.B třídy – TJ Sokol Vrchoslavice. Postup
do I.B třídy: TJ Sokol Otaslavice. Sestup do III.
třídy: FC Ptení, FC Hvozd. Postup z III. třídy:
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1. II. třída: 26. kolo bez závad, až na utkání
TJ Horní Štěpánov – TJ Sokol Vícov – hosté
nerespektovali barvu dresů domácích. STK
ukládá oddílu TJ Sokol Vícov dle RS OFS
Prostějov čl. 28.13 finanční pokutu ve výši 500
Kč. Utkání FC Hvozd – TJ Haná Nezamyslice
hosté nerespektovali barvu dresů domácích. STK
ukládá oddílu TJ Haná Nezamyslice dle RS
OFS Prostějov čl. 28.13 finanční pokutu ve
výši 500 Kč.
Vítězem soutěže s právem postupu do I.B třídy
Ol KFS je TJ Sokol Otaslavice. Sestup do III.
třídy OFS Prostějov – FC Ptení a FC Hvozd.
STK schvaluje.
2. III. třída, sk. „A“: 18. kolo bez závad. Vítězem
soutěže s právem postupu do II. třídy OFS je
FK Skalka 2011. STK schvaluje.
3. III. třída, sk. „B“: 18. kolo bez závad. Vítězem
soutěže s právem postupu do II. třídy OFS je
TJ Sokol Držovice. STK schvaluje.
4. Starší žáci: 18. kolo bez závad. Vítězem
soutěže s právem postupu do soutěže Ol KFS
je TJ Sokol Mostkovice. STK schvaluje.
5. Mladší žáci: 26. kolo bez závad, až na utkání FK
Výšovice – TJ Sokol v Pivíně. Vedoucí družstva
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akos, AC Roma, Oresvo Plumlov a AC
Sparta Praha.
Zdaleka však nemusí jít o konečné číslo,
neboť uzávěrka přihlášek je 30. června.
Na startovné zaslané po tomto datu již
PIVO, FC Čelzí, BVD, ovšem nebude brán zřetel.
FC Radegast U Zacha, FC Litr- Týmy, které mají o účast v turnaji
pool, AC Vyprahlo Konice, Paralympi- zájem, se mohou hlásit na kontakt-

  Které konkrétně?
     Hlučín-Darkovičky, SK FOSP Ře
šetova Lhota, Bro#& 
§x,  dek u Prostějova, FC

Na rozdíl od účastnicky
zlatých let, kdy při tomhle tradičním klání
bojovalo až šedesát
mužstev, to tentokrát
nevypadá na žádnou
mamutí akci. Až dosud se
totiž přihlásilo jen třináct týmů...
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PROSTĚJOV Tradičně největší turnaj v malé kopané na Prostějovsku
KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2018
už pomalu klepe na dveře, na fotbalovém hřišti TJ Krumsín pod organizační taktovkou tamního oddílu
kopané proběhne jeho 21. ročník
v pátek 6. a v sobotu 7. července.
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PROSTĚJOV Loni musel být pro
malý zájem o účast zrušen, tentokrát
se ale (naštěstí) uskuteční. Fotbalový
turnaj pro hráče mající minimálně
35 let nesoucí název Veterán Cup
Oresvo Open 2018 proběhne v sobotu 30. června od 14:00 hodin na
hřišti Plumlov-Borky.
Jak z názvu vyplývá, půjde tedy o veteránské klání, a to ve futsalu s mírně upravenými pravidly. Hrát se bude na hřišti
o rozměrech 20×40 metrů s bránami
2×3 metry, každý tým vytvoří 4 plejeři
+ 1 gólman s náhradníky. Vzhledem
k menšímu počtu přihlášených mužstev sešlo z původního plánu na boje

Veterán Cup Oresvo Open 2018 ve futsalu

odstartuje
Sobotu v Plumlově oživí fotbalový turnaj Dnes
% % C%

40
naše soutěž
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Na úvod se zeptám: odkud jste vzali tu paletu?
„Bylo to ze zaměstnání tatínka jedné naší spolužačky. Fotit jsme se
byli už někdy v listopadu a během dalších dvou týdnů jsme měli
tablo hotové.“
Tablu jasně dominují dívčí tváře, měly jste mezi sebou vůbec nějakého kluka?
„Jasně, Hynka! Bylo nás třiadvacet děvčat a on. Myslíme, že si to
s námi opravdu užil! On by vám toho navyprávěl, to byste tu byli
minimálně dvě hodiny...“ (smích)
Chodily jste s ním třeba na pivo?
„Občas s ním na pivo někdo zašel, ale on si hlavně pořád na něco
stěžoval.“
Na co třeba?
„Chtěl vždy prosadit svůj názor, což se mu v drtivé většině případů
nepodařilo, protože se musel podřizovat převaze holek. Asi mu to
hlavně ze začátku dost vadilo, ale časem si zvykl.“ (úsměv)

Letošním vítězem se stalo na první pohled nenápadné tablo
umístěné na dřevěné paletě připomínající plot. Při setkání
s holkami ze 4. B prostějovské „zdravky“ se však ukázalo, že
v převážně dívčí třídě se sešla dobrá parta. Její mluvčí se pro exkluzivní rozhovor Večerníku stala Zdeňka Oujezdská, kterou
doplňovaly její další dvě spolužačky.
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1.

sila při přebírání cen Adéla Navarová s kamarádkami za třídu, jejíž tablo s nádechem
nostalgie získalo 1 019 hlasů, které stačily
na druhou příčku. Jejich tablo lze shlédnout
v galerii Atrium na Hlaváčkově náměstí.
Bronzové umístění nakonec brala třída
elektrotechniků ze SOŠp a SOUš, která se
vystavuje v prodejně Řeznictví a uzenářství
Makovec na náměstí T. G. Masaryka. „Ze
všech cen jsme nejvíce stáli právě o bow-

Jak vůbec vznikal vás nápad?
„Poměrně dlouho jsme se nemohli dohodnout, co vlastně uděláme. Nakonec jsme se inspirovali na internetu. Na tomto nápadu se nakonec shodlo nejvíce lidí, byla to poslední šance. I tak
jsme to dělali až na poslední chvíli.“
Jak jste si svůj návrat do dětství užili?
„Od začátku to byla velká legrace, do níž se mísila notná dávka nostalgie. Šlo nám o to, abychom
si ze sebe udělali srandu. Vzájemně jsme si posílali archivní fotky, komentovali je a moc se u toho
bavili. Nové snímky jsme si pak nafotili sami a v počítači je upravili tak, aby vypadaly, jako by
byly vytvořené polaroidem.“
Jak se vám sháněly dobové rekvizity a prostředí?
„Někdy to byl docela problém. Já sama se fotila před panelákem, ale snímek byl po letech již
hodně jiný – nejenže jsem vyrostla, ale panelák opravili, navíc ho zakryly vzrostlé stromy. Další
holka pak napodobovala snímek se štěnětem, jenže z malého pejska už byl velký hafan. Jiná zase
nahradila flašku s kolou za vodku a tak dále.“
Strávili jste spolu osm let. Co vás nejvíc stmelilo?
„Asi až maturitní večírek v Čelechovicích! (směje se) Opravdu se vydařil, na ten se bude dlouho vzpomínat... Ale jinak nás také hodně spojil výlet do Prahy. Do té doby jsme nebyli úplně aktivní třída, která
by vždy táhla za jeden provaz, ale v tom maturitním ročníku se to nakonec hodně zlepšilo.“

Na druhém místě nakonec skončilo tablo třídy 8. A z GJW, na němž jste v prodejně
Paula Mode mohli vidět maturanty jako děti na archivních snímcích, které se po letech pokusili na nových fotkách znovu zaranžovat a využít k tomu stejné místo a podobné rekvizity či oblečení. O tomto tablu si Večerník povídal s Adélou Navarovou,
kterou notně doplňovaly její dvě spolužačky.
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2.

Holky z gymplu:„Tvorba tabla
byla plná nostalgie i zábavy“
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ling, protože většina třídy už na něm jednou společně byla. A vzhledem k tomu, že
naše tablo bylo inspirováno filmem Velký
Gatsby, tak je příznačné, že máme i lístky
do letního kina. Pokud by byl Velký Gatsby
letos v programu, bylo by to už úplně ideální. Možná do kina vyrazíme i po nějakém
tom vínu, takže i za něj jsme moc rádi,“
zhodnotil Michal Urban ze třídy, jež obdržela 711 hlasů.

Jak jste přišli na nápad na vaše tablo?
„Nápad vznikl na základě našeho maturitního plesu, jehož
tématem byl film. Stavaři z naší školy šli za mafiány, strojaři
za muže v černém a my jsme si jako předlohu zvolili snímek
Velký Gatsby s Leonardem DiCapriem v hlavní roli.“
Kde vznikly fotky?
„Fotili jsme se ve školní aule. Pozadí, které připomínalo 30.
léta minulého století, jsme dodělali v počítači. Mělo to své výhody v tom, že jsme ty dobové a stylové věci měli sehnané již
kvůli plesu. “
 Zatímco na „zdravce“ převažovaly dívky, u vás zase
celkem logicky kluci. Jak do třídy zapadly holky?
„Ve třídě nás bylo celkem dvacet, z toho úspěšně odmaturovalo
patnáct lidí. Byly mezi námi i dvě holky a myslím, že do kolektivu
zapadly úplně bez problémů. Už od prvního roku jsme fungovali
všichni společně.“

Tablo na třetím místě vytvořili elektrotechnici z prostějovské „průmyslovky“, na němž se vrátili do třicátých
let minulého století, kdy i mužské módě vládly elegance
a noblesa. Rozhovor jsme vedli s Michalem Urbanem,
kterého doplňovali jeho dva spolužáci.
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„Naším vzorem
byl Velký Gatsby“
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šly převzít tři dívky z 8. A z GJW. „Pivu se určitě nebráníme! Zřejmě bečku uspořádáme
u jedné kamarádky, která má chatu v Mostkovicích. Ona o tom ovšem ještě neví, tak
snad ji to nevyleká. Napadlo nás, že bychom
to mohli spojit s návštěvou Guláš Rock Festu, takže bychom pivo vlastně použili před
jídlem jako svého druhu aperitiv. A kdo by
nevyužil sluchátka, obzvláště pokud jsou
dobrá? A tyhle vypadají kvalitně,“ prohlá-
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setkání bude určitě i víno, které jsme kvůli
pobytu majitele vinotéky v zahraničí zatím
nedostali. Krásný ovocný dort si ovšem rozdělíme co nejdříve a určitě na něj pozveme
i naši třídní učitelku Šárku Pavlovskou, protože je prostě nejlepší,“ prohlásila Zdeňka
Oujezdská za všechny ze třídy, jejíž tablo
nakonec získalo celkem 1 083 hlasů.
Jednoznačně nejtěžší cenou byl sud piva nefiltrované desítky Gambrinus, kterou si při-

Vítězná „zdravka“:
„Hynek si to s námi užil!“

  

V celé soutěži nakonec zvítězilo tablo třídy
4. B prostějovské „zdravky“ z výlohy papírnictví Wiki na náměstí T. G. Masaryka, na
němž třiadvacet studentek a jeden student
vystavili své fotografie na dřevěné paletě.
„Už se moc těšíme na výlet na hrad, vždyť to
bude poslední společná akce celé naší třídy.
Radost máme i z poukazů do prostějovského ŠNYTU, pokusíme se domluvit tak, abychom se sešli všichni. Dobrou motivací pro

PROSTĚJOV Je předáno, až na jednu z cen našly všechny
ostatní propriety zdárně své majitele! Velká soutěž „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku 2018“ je
tak definitivně minulostí a všichni se už společně můžeme
těšit na příští, v pořadí již sedmý ročník.
Díky spolupráci s našimi tradičními i novými partnery mohli studenti uplynulý čtvrtek odpoledne z redakce nejčtenějšího regionálního periodika odcházet nejen s radostí
z výhry v prestižním klání, ale i z řady dárků, které jim ještě
zpříjemní oslavy konce jejich středoškolských studií.
Letošní maturanti usilovali o zvlášť atraktivní ceny. Hlavním lákadlem se stal tradiční výlet na hrad, poukazy pro
návštěvu známé prostějovské restaurace, lístky pro celou
třídu na revivalovou událost léta, moderní sluchátka ke
kvalitnímu poslechu hudby, regionální pivo i bednu vína,
ale také spoustu dalších skvělých cen včetně předplatného
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Uplynulý čtvrtek 21. června si všechno zmíněné odnesli
přímo z útrob redakce zástupci tří tříd, jejichž tabla získala
od čtenářů tištěného vydání i internetových stránek www.
vecernikpv.cz největší počet hlasů.
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Blokové

 
v roce 2018

Také v měsíci červnu pokračují bloková čištění města.
Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na čištění upozorní!
úterý 26. června – blok 25
Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická - autobusové nádraží, Janáčkova, V. Ambrose, Karlov, Vrchlického, Vrahovická komunikace SSOK křižovatka Svatoplukova – Janáčkova směr
železniční přejezd
čtvrtek 28. června – blok 26
Anenská - parkoviště u sběrného dvora, Anenská - parkoviště
Aquapark, cyklostezka za Aquaparkem, spojka Krasická – Anenská včetně kruhových objezdů, Drozdovice-Anenská + nové parkoviště, spojka Krasická - Anenská cyklostezka a zeleň

Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Sledujeme fotosféru, ve které se po delší době objevily sluneční skvrny a dále chromosféru s protuberancemi, filamenty a dalšími
útvary. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 do 23:30 hodin. V pondělí
bude večerní obloze vévodit Měsíc, na jehož povrchu spatříme mnoho různých zajímavých útvarů. Celý týden
jsou viditelné planety Venuše s barevnými cípky, Jupiter s rodinou měsíců a Saturn obklopený krásnými prstenci.
Vydáme se též za objekty hlubokého vesmíru. Vstupné 20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší v 15:30 hodin příběh: „JAK VOJENSKÝ BUBENÍČEK ZACHRÁNIL
SVĚT“. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

Naše
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V letním období pravidelně roste potřeba příjmu tekutin, což není dobré zanedbávat.
Příhodným mokem je český národní nápoj. Oblíbený ovocný Birell bez obsahu alkoholu v plechovce nabízí nejlevněji Billa, pro světlý ležák Pilsner Urguell se vypravte do
Albertu, dvanáctku Gambrinus mají za nejnižší cenu v Kauflandu, velkopopovického
Kozla v Penny marketu a řezaného ležáka této značky v Lidlu. Světlý Primus jsme objevili na třech místech a to za stejnou cenu.
Na zdraví!
Průzkum byl proveden ve středu 20. června.

-

12,90

-

Velkopopovický Kozel 11 0,5 l 10,90
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Gambrinus plná 12 0,5 l
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Birell ovocný plechovka 0,5 l
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Ve vašem případě se dají očekávat
mírné zdravotní komplikace. Nepůjde o nic závažného, přesto vás
bolesti zad či žaludku mohou na
čas vyřadit z činností, na které jste
zvyklí. Dbejte o sebe.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Starost vám přidělají rodiče, kteří
najednou budou požadovat, abyste
s nimi trávili více času. Vy ale máte
plno jiných zájmů, takže se lehce můžete dostat do velmi trapných situací
plných výmluv.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Před
cestou na dovolenou si pořádně
překontrolujte, zda máte všechno,
co potřebujete. Při vaší zapomětlivosti by nebylo divu, že spoustu
potřebných věcí necháte doma.
Myslete hlavně na léky.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Zatímco
plno kolegů už zamířilo k moři, vy
budete tento týden trčet v práci.
Bude to mít ale i své výhody. Jednak
si v klidu můžete promluvit s nadřízeným o svém platu a jednak budete
mít klid na svoje úkoly.

Ja

nákupní servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Dáváte si
zbytečně moc velké cíle, které stejně nemůžete i při sebevětší snaze
naplnit. Buďte skromnější a zkuste
vymyslet mnohem reálnější plány.
Uvidíte, že postupně získáte sebevědomí, které vám chybí.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Půjdete
v noci po ulici a ve vaší blízkosti se
strhne velká bitka. Budete se snažit
vyhnout se jí, ale přesto schytáte
také pár ran. Není vyloučeno, že nakonec se do mely cizích lidí zapojíte
taky, a to pěkně zostra.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Buďte
v těchto dnech opatrní na to, kdo
se objeví ve vaší blízkosti. Především při nákupech v supermarketu,
kam často chodíte, vás může někdo
celkem jednoduše okrást. Nenoste
u sebe cenné věci.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Máte rozhodně větší ambice a talent, než abyste zůstávali v současném zaměstnání.
Hledejte si okamžitě jinou práci, která
vás bude bavit a bude šitá přímo vám
na míru. Čím dřív si ji najdete, tím budete šťastnější.

... tentokrát ze sortimentu: PIVO...

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nové
přátele naleznete celkem jednoduše, ovšem mnohé z nich špatně odhadnete. Nebude na ně spolehnutí,
což odhalíte naštěstí brzy. Zůstane
ale ten nejschopnější, který může
změnit celý váš život.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Zbytečně se
hašteříte o každou prkotinu a také
nyní projevíte zbytečné emoce,
které vám mohou výrazně uškodit.
Zvýšíte totiž hlas na člověka, který
je pro vás velice důležitý. A to se šeredně vymstí.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Na
pracovišti to hodně zajiskří mezi
vámi a kolegou či kolegyní. Pro zadané to bude ta pravá milostná aféra, protože ani jeden z vás se nechce
se stálým partnerem rozejít. Přesto
se dopustíte nevěry.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Blízký příbuzný vás bude šokovat tím, že odhalí své úspory na účtech v bance.
Ani náznakem jste netušili, že máte
tak bohatého člověka v rodině. Využijte toho, onen dotyčný by vás
mohl založit.

Lesy v okolí jsou plné hub, takže mnozí Prostějované budou vyhledávat každou
příležitost, jak se ulít z práce a vyjet si za svým koníčkem. Nejen houbaři však
budou práci šidit, lenivost a pohodlnost ovládne většinu lidí z našeho města.

bude v
ký

Zároveň komora požaduje, aby sami
čeští podnikatelé měli vliv na to, komu
a jak je podpora poskytnuta. Hospodářská komora jako zákonem zřízený
zástupce podnikatelů chce tím do
poskytování pobídek vnést racionalitu. Proto v meziresortním připomínkovém řízení požádala MPO, aby ji
stát do procesu poskytování podpory
zapojil.
„Hodláme státu poskytovat doporučení, respektive vyjádření k vládou vybíraným kandidátům na poskytnutí
pobídky. Máme za to, že podnikatelé
bezprostředněji vnímají aktuální výzvy trhu než byť i kvalifikovaní státní
úředníci nebo politická reprezentace.
Zapojení Hospodářské komory do
procesu poskytování pobídek by mohlo
přispět k jejich racionalitě,“ vysvětluje
viceprezident Hospodářské komory
Bořivoj Minář.
Hospodářská komora zároveň upozornila, že domácí podnikatelé jsou
často silnější a kvalitnější, takže poskytování podpory zahraničním investorům v současné podobě bývá
nespravedlivé.
Tisková zpráva HK ČR
(redakčně kráceno)
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PRODEJ V REDAKCI

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Raková u Konice
ská od ul. Rudé armády po ul. Na Obec: Prostějov
Dne: 10. 7. 2018 od 7:30 do 15:00 Stráži.
Dne: 18. 7. 2018 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: lokalita Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: A.
V Dolách č. 49, 51, 64, 87, 901 (1). Dne: 17. 7. 2018 od 7:30 do 11:30 Krále, Budovcova, Lužická, Miličohodin. Vypnutá oblast: jednostran- va, Barákova č. 10, 12, nám. SpojenObec: Prostějov
Dne: 11. 7. 2018 od 7:30 do 11:30 ně ul. Okružní - od ul. Tylova po ul. ců č.10, 12, 13, ul. Slovenská - Čes.
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: Brněnská (č. 119 - 131), ul. Dob- tel. infrastuktura, a.s., Olomoucká č.
Knihařská, U Spořitelny, Palacké- rovského č. 8 - 16, oboustranně ul. 36 - 48, 45 a 47, přejezd ČD.
ho č. 2, 13a - 33, 18 (škola), nám. Tylova od ul. Okružní po č. 57 a 32, Obec: Prostějov
Žižkovo č.10 - 21, Česká spořitelna, vč. č. 44, 52, část ul. Tetín od č. 4 po Dne: 19. 7. 2018 od 7:30 do 11:30
Městský úřad Prostějov, T.G. Masa- č. 16 a č. 7 (škola), jednostranně ul. hodin. Vypnutá oblast: celé ul. JungBrněnská od č. 29 po č. 55.
ryka č. 12 - 16.
mannova (včetně hvězdárny), RieObec: Prostějov
Obec: Konice
grova, Brandlova, Krátká, Máchova,
Dne: 16. 7. 2018 od 7:30 do 9:30 Dne: 18. 7. 2018 od 7:30 do 15:00 Mánesova, Rostislavova č. 14 - 26,
hodin. Vypnutá oblast: celá ul. hodin. Vypnutá oblast: celá ulice oboustranně ul. Česká od ul. JungRudé armády vč. chatové lokality Vápenice (vč. č. 323 na ul. Kružíko- mannova po č. 42 a č. 13, sídl. Svobopřed Plumlovem ohraničené č. chat va) . Oboustranně ulice Husova od dy ZŠ, MŠ, celý objekt č.77 „Haná“,
204, 131, 195, 301, 20, ul. Podzámčí č.420 a 432 po č.504 a 535. Ulice ul. Plumlovská jednostranně od ul
s č. 284, 358, 154, 149, Wolkerova, Sportovní od č.436 po č.439 (mimo Jungmanova po ul. Krátká + č. 53.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Hyblova, Sadová, Na Stráži, Dukel- č.205).

dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení

Podle Hospodářské komory první
typ investiční pobídky by představoval podporu orientovanou na inovace s co nejvyšší přidanou hodnotou bez ohledu na lokaci. Druhý
typ investiční pobídky by fakticky
sloužil jako kompenzační nástroj,
který by vyrovnával mimořádné
lokální problémy – ekonomické,
sociální nebo environmentální.
Podle Hospodářské komory, když se
stát snaží dosáhnout několika cílů jedním nástrojem, nebývá ve výsledku
efektivní ani u jednoho z nich. Hospodářská komora chce, aby stát poskytoval investiční pobídky hlavně jako
mimořádný nástroj vlády na inovativní projekty s vysokou přidanou
hodnotou a aby se univerzitní města jako přirozená gravitační centra,
která koncentrují technologický pokrok, stala plnohodnotnými konkurenty Paříže, Frankfurtu a Varšavy,
kam v současnosti směřují atraktivní
zahraniční investice. Novela investičního zákona z pera MPO ale stále předpokládá, že bude pobízet zahraniční
investory k tomu, aby investovali do
venkovských částí Moravskoslezského
nebo Ústeckého kraje.

INFORMUJE

Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV
Hospodářská
komora chce mít vliv na to, jak
a komu stát poskytuje investiční
pobídky. Chce skoncovat s překonanou formou podpory, bránit domácí podnikatele a zvýšit
přidanou hodnotu tuzemské produkce
Hospodářská komora tlačí na stát,
aby učinil zásadní strategický obrat při poskytování investičních
pobídek. Místo toho, aby se vláda
investičními pobídkami snažila
vyrovnávat regionální rozdíly a vytvářela pracovní místa jako dosud,
anebo aby – jak nově navrhuje
MPO – pokračovala ve vyrovnávání rozdílů podmiňováním větší
role výzkumu a vývoje v podporované investici, Hospodářská komora navrhuje zavedení pobídek
dvojího druhu. Úředníci MPO na
vypořádání připomínek k novele
investičního zákona o takových
změnách ale nechtěli slyšet. Hospodářská komora nicméně bude
nadále o tyto změny usilovat, zároveň bude trvat na tom, aby měla
vliv na to, jak a komu stát investiční
pobídky poskytuje.

milujeme vecerník


Konstelace hvězd Prostějova
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Exkluzivní reportáž a rozhovory pro Večerník Jakub ČERMÁK

yy Zůstala vám ještě nějaká energie
po sezóně?
„Určitě zbyla, i když sezóna je vždycky náročná. Tohle je spíše taková forma aktivního odpočinku. Teď mám
volno, než začne letní příprava, takže
relaxuji.“
yy Za Prostějov jste odehrál skoro
šedesát utkání. Vracíte se sem rád?
„Za pozvání na turnaj jsem byl moc

KOSTELEC NA HANÉ Osmadvacetiletý obránce pomohl v sezóně
2013/2014 prostějovským Jestřábům k postupu do WSM ligy. Poté
se přemístil do Středních Čech, přičemž od té doby pravidelně nastupuje v základní sestavě Nymburku.
Na Prostějov však stále rád vzpomíná a s odpovědí na pozvání na HOŘAVA CUP neváhal. Aleš Knesl se
připojil ke svým spoluhráčům z oné
úspěšné postupové sezóny a dohromady vytvořili „Retro tým LHK Jestřábi“. O zábavu tak bylo postaráno...

KOSTELEC NA HANÉ Jednou z
nejdůležitějších částí celého turnaje
také byla sbírka, kterou pořadatelé
chtěli pomoci získat peníze pro dětské oddělení v prostějovské nemocnici a pro Dětský domov Plumlov.
Během dne se vybralo úctyhodných

dvacet tisíc korun, které poputují k
těm, co je nejvíce potřebují.
„Je to pro dobrou věc, každý mohl dát
dobrovolnou částku a podle sumy, co se
nakonec vybrala, je vidět, že lidé v jádru
vědí, co je důležité,“ neskrýval radost náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Ladislav Hynek, který šeky předával společně se svým kolegou Františkem Jurou.
Díky sbírce se může dětem i rodičům zpříjemnit pobyt v nemocnici. V
Plumlově za částku deset tisíc korun
zvelebí místní školní jídelnu a dětský
domov.

+   '.(   . 
 "


rád. Mám tady šanci potkat se s bývalými spoluhráči, se kterými jsme tenkrát společně vybojovali postup, takže
mezi zápasy posedíme, popovídáme
si o tom, co kdo teď dělá, kde hraje a
podobně. Sešla se tady dobrá parta.“
yy Jak si zatím turnaj užíváte?
„Je to dobrá akce. Přijelo opravdu
hodně sportovních ikon, škoda jen

 

toho počasí. Myslím, že se to dost odrazilo i na počtu diváků, ale s tím nikdy
nemůžete kalkulovat dopředu, jinak
by se termín pořád posouval a nikdy
by žádná akce nebyla. Osobně to hodnotím jako dobrý nápad. Mám tady
šanci potkat se s bývalými spoluhráči,
se kterými jsme tenkrát společně vybojovali postup, takže mezi zápasy posedíme, popovídáme si o tom, co kdo
teď dělá, kde hraje a podobně.“
yy Teď poslední zápas jste sehráli
se současným týmem Jestřábů, takže derby.
„To teda, a pořádné! (úsměv) Bylo to
vyhrocené a nikdo nechtěl prohrát.
Tyhle akce jsou o tom zahrát si, zasmát se a nakonec vlastně i podpořit
dobrou věc, takže je fajn, že přijeli skoro všichni, co přislíbili účast.
yy Moc výher jste ale nedosáhli...
„Nakonec jsme prohráli, ale desáté
místo taky dobré. (smích) Nedali jsme
nikomu nic zadarmo v žádném zápase.“

OHLÉDNUTÍ
ZA TURNAJEM
H 
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„To byla vražda! Na kriminál...“
Střídačka LHK Jestřábů v utkání
s Havířovem.
Zaznamenal Jakub Čermák

„Proč každý zápas hrajeme do kopce a proti větru? Šéfe, zařiď to!“
Bývalá hvězda první ligy Lukáš Zelenka k Františku Jurovi.

„To, co na tebe letí, je míč, ten musíš
chytit.“
Spoluhráči z týmu Františka Jury na
adresu brankáře.

„Ježíši to je palič šancí, to bude nějaký Pražák.“
Spoluhráči All Star Teamu Františka
Jury na adresu Lukáše Zelenky, odchovance Sparty.

„Nechci vás děsit, hoši, ale budeme
muset vystřelit aspoň jednou.“
Klubko hráčů Retro týmu Jestřábů
při jedné z přestávek.

„Sparta slíbila Passata, druhý tým
Superba!“
Rozhodčí duelu reagoval na sebejistotu sparťanského kouče

„V pohodě, je to zařízené, rozhodčí
dostane Passata.“
Dušan Žovinec, týmový manažer
Sparty neměl z výsledku obavy...

„Do toho, holky, budu lehce fandit
Spartě, ale fakt jenom lehce.“
Někdejší prvoligový fotbalista a dnes
moderátor a bavič Petr ŠVANCARA
je znám svým brněnským patriotismem, kde pražský klub moc nemusí

yy Jak jste piloval formu před turnajem?
„Vzhledem k tomu, že jsem fotbal delší
dobu nehrál a byl jsem pozván do týmu,
kde jsou takové sportovní osobnosti, tak
jsem se snažil. V mančaftu se sešla výborná parta a já si to tady vážně užívám.“
yy Dá se říct, že pouze před chvílí
skončil tenisový chalenger, na kterém
jste se organizačně podílel, také se konala Zlatá tretra, tduíž práce jste měl
asi hodně v poslední době...
„Moje funkce ve firmě je ředitel PR a

KOSTELEC NA HANÉ Bývalý profesionální hráč okruhu ATP, na jehož žebříčku to ve čtyřhře dotáhl na
21. příčku a v kariéře se dostal i do
semifinále deblového French Open,
přijal pozvání do týmu Františka
Jury a zahrál si na Hořava Cupu po
boku někdejších prvoligových hvězd
Lukáše Zelenky či Martina Kotůlka.
Tomáš Cibulec je dnes PR ředitelem
marketingové společnosti TK PLUS.
V sobotu slavil jako člen All Star Jura
Teamu turnajový triumf.



marketingu a jak jste řekl, teď skočily
dvě největší akce, které máme na starost.
Letos navíc měl tenisový turnaj nového
titulárního partnera, takže práce bylo
opravdu víc než dost.“
yy Na jaké parťáky v týmu se herně
spoléháte?
„Tak máme Lukáše Zelenku, Martina
Kotůlka, máme Tomáše Hunala. To
jsou všechno významné fotbalové osobnosti, které to dřív hrávaly, takže je to s

nimi super hra, panuje výborná atmosféra.“
yy Přes týden jsou třicetistupňová
vedra a přesně na den turnaje teplota
klesne o tolik stupňů. Nekazí to trošku dojem?
„Tento týden se počasí měnilo extrémně,
teplota spadla o víc jak deset stupňů, ale
možná je dobře, že nepanují tak vysoká
vedra, lépe se při tom fyzickém zatížení
dýchá. Hlavně nesmí začít pršet. Fotbalu
to nevadí, ale pro fanoušky a diváky by to
nebylo příjemné.“
yy Prostějov je z hlediska sportu
opravdu velké centrum - velodrom,
tenis, volejbal, fotbal, což je jen zlomek všech těch sportů...
„Musím říct, že těch akcí je čím dál víc,
možná to je trošku na úkor samotných
diváků. Ti si musí těžce vybírat mezi
všemi těmi událostmi a sportovními kláními, což má za následek, že v podstatě
na těch akcích je méně lidí. Každopádně pro všechny sporty a pro veřejnost
je to jedině dobře. Kdo by chtěl pořád
sedět doma u počítače nebo na gauči?“
(úsměv)

bývalý tenista Tomáš Cibulec, hráč Jura týmu

a já si to tady vážně užívám,“ usmíval se

„V mančaftu se sešla VÝBORNÁ PARTA

KOSTELEC NA HANÉ Jiný tým si
tuto trofej ani odnést nemohl. Nejen
na jejich hru, ale i na dívky samotné
byl po celý pohárový den hezký pohled
na hráčky Spart, které do Kostelce na
Hané dorazily už v příjemném rozmaru.
„Vyhrály jsme ligu, pohár a v příštím
ročníku budeme bojovat v Lize mistrů,
takže důvodů k radosti je spousta,“
usmívala se Gabriela Matoušková,
prostějovská rodačka, která obléká
dres letenského klubu již třetí sezónu.
Cenu, kterou věnoval PROSTĚJOVSKÝ Večerník, převzala z rukou náměstků hejtmana právě Matoušková
společně s legendou ženského fotbalu
v ČR Ivou Mocovou, která se po uplynulém ročníku rozloučila s aktivní kariérou a stala se trenérkou. Poté následovalo focení s fanoušky.
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domov Plumlov. Během celého dne se
vybralo úctyhodných dvacet tisíc korun,
které poputují k těm, co je nejvíce potřebují.
Poté přišlo na řadu samotné udílení cen, ke kterým svým malým
dílem přispěl i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník. Cenu nejčtenějšího regionálního periodika pro nejlepšího střelce si odnesl exligový Lukáš
Zelenka, který se ve vyřazovacích
bojích neuvěřitelně rozstřílel. Nejlepším brankářem, v tomto případě brankářkou, se stala Iva Mocová
ze Sparty a nejužitečnějším hráčem turnaje se stal Lukáš Daneček
z Frýdku-Místku. Po rozdání individuálních cen už nic nebránilo,
aby tým Františka Jury zdvihl nad
hlavu pohár jako historicky první
vítěz Hořava Cupu.
„Už teď je jasné, že se povedlo vytvořit něco, co jen tak neskončí. BezproFinálové boje a pøedávání cen
středně po skončení zápasů se nám už
Tým Františka Jury prošel hladce skupi- hlásí týmy, že chtějí určitě příští rok
nou a brousil si zuby na hokejisty z Haví- znovu přijet,“ sdělil s nadšením jeden
řova. Nakonec to nebyla až taková bitva, z organizátorů Petr Kudláček.
jak možná někteří čekali a po hladkém vítězství 4:1 mohli hráči složeni z bývalých
fotbalistů a tenistů vyhlížet finálové soupeře. Druhé semifinále už bylo o poznání
zajímavější a napínavé až do samého konce. Fotbalistky pražského týmu urputně
bojovaly proti hokejistům z Frýdku-Místku, bohužel musely dotahovat dvougólovou ztrátu ze začátku zápasu a to se jim
nakonec nepovedlo. Každopádně žádné
zklamání se nekonalo, protože tyto turnaje jsou především pro diváky a nejvíce
pro radost. „Rozhodčí měl dostat passata,
takhle pojede domů na kole,“ vtipkoval
po zápase manager Sparty Dušan Žovinec.
O putovní pohár tak ve finále poměřily síly Frýdek-Místek a tým Františka
Jury. Ačkoliv bojovnost se hokejistům
upřít rozhodně nedá, střílet góly hokejkami umí lépe než nohou, a tak si
v klidu pro vítězství došel tým Františka Jury. Ten ke konci zápasu už nepůjčoval soupeři míč a hlídal si pohodlný
třígólový náskok. Putovní pohár tak
našel prvního majitele.
Důležitou součástí celého turnaje také
byla sbírka, kterou pořadatelé chtěli
pomoci získat peníze pro dětské oddělení v prostějovské nemocnici a Dětský

tili diváci, kteří několik hodin bojovali
s o deset stupňů nižší teplotou, než na
kterou byli v posledních dnech zvyklí.
Naštěstí se počasí odpoledne umoudřilo a nad kosteleckým areálem vysvitlo slunce a s ním přisel i příjemný
teplý vánek. „Přijeli jsme zafandit holkám ze Sparty, jsme sice až z Opatovic,
ale na druhou stranu kovaní sparťani,
takže zimu přežijeme,“ svěřili se Večerníku dva fanoušci Honza a Petr, kteří
u každého zápasu sparťanských hráček hlasitě povzbuzovali a mávali sparťanskou standartou. Mezi skupinami
a vyřazovacími boji proběhly i dětské
zápasy za obrovské podpory přítomných fanoušků, ve kterých se zúčastnily týmy LHK Prostějov, SK Prostějov
1932, Kostelec na Hané a 1. SK Prostějov. V tomto miniturnaji však byli
vítězové všichni a každý z hráčů dostal
z rukou organizátorů věcné ceny.
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KOSTELEC NA HANÉ Během
sobotní akce, která eskalovala
přísun velkých osobností a sportovních hvězd, panovala dle očekávání veselá nálada. A jelikož rivalitu a stres mohli všichni aktéři
odložit tentokrát stranu, různými
hláškami se to tak jen hemžilo.
Večerník pro vás některé zachytil
a ty publikovatelné zveřejňuje...

od zeleného
trávníku

PERLIÈKY

Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz

PENÍZE POMŮŽOU
FRANTIŠKA JURY VYBRANÉ
dětem v Prostějově i Plumlově
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Kostelec na Hané (jč) - A bohužel
ani nenaskočil do žádného zápasu.
Jeho vystoupení tak bylo na turnaji
hodně krátké a neví se, zda ho odradila zima, nebo odvedly pryč další
povinnosti...

Švancara nepøijel
mercedesem

Kostelec na Hané (jč) - V zápase
týmu Josefa Hrabala proti Porubě
přišlo hráčům severomoravského
klubu poněkud podezřelé, kde se najednou vzaly ženské hráčky v týmu,
který měl být složený výhradně
z hokejistů NHL a KHL. Netrvalo
dlouho a vyšlo najevo, že v dresu
Hrabal týmu takzvaně „natajňačku“
naskočily vypomoci hráčky Sparty.
To si ovšem hráči Poruby nenechali
líbit a dožadovali se opakování utkání. Dostali kompenzaci v podobě
penaltového rozstřelu, který nakonec vyhráli. Bylo vidět, že o postup
jim šlo hodně.

Na „podfuk“ se pøišlo

RYCHLÝ
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v přímém souboji rozdaly Frýdek-Místek a Havířov. V jednotlivých utkáních
většinou padla spousta branek, ovšem
tento zápas ukázal, že sportovci mají
výhru vepsanou v duši, a tak ani jeden
tým nechtěl prohrát. Z nejtěsnějšího
vítězství a tím i prvenství se zaradovali
Frýdecko-místečtí, v jehož dresu váleli

<

i exprostějovští Rudovský a Žovinec.
Ve skupině „B“ se ocitli hráči prvoligového HC Zubr Přerov, All Star
tým Františka Jury plný exligových
fotbalistů, trenéři SK Prostějov 1913,
LHK Prostějov RETRO TÝM a ženské družstvo AC Sparta Praha. Právě
tento výběr lákal při svých zápasech

Nicméně podstatně přátelskou a pro
všechny přímo až domácí atmosféru
trochu kazilo počasí. Silný vítr udělal
ze hřiště mrazivé travnaté pole a hráči
na střídačce se museli neustále zahřívat. Nejvíce však nepřízeň počasí pocí-

Pøíjemná atmosféra

největší pozornost obecenstva. Bylo
rozhodně atraktivní vidět na hřišti
pohybovat se čerstvé mistryně české
ligy, které si na pomoc vzaly svého
trenéra Petera Bartalského. Také si na
hřišti vydobyly potřebný respekt. Retro týmu Jestřábů nedaly mistrovské
hráčky šanci, poradily si také s SK Prostějov 1913 a uhrály remízu se Zubry
z Přerova. Nakonec nestačily jen na
výběr Františka Jury, kterému podlehly 4:5. Ten připsal celkové prvenství
ve skupině a mohl se těšit na semifinálového soupeře, jímž se stal Havířov.
Druhou Spartu čekal vítěz skupiny
Frýdek-Místek.
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Ihned po zahájení bez jakýchkoliv
skrupulí se rozhořely skupinové boje.
Ve skupině A na sebe narazily výběry:
LHK Jestřábi Prostějov, HC Frýdek-Místek, Hrabal tým (složený z hráčů NHL a KHL pod vedením Josefa
Hrabala), HC Torax Poruba a AZ
Havířov. Grupa to byla interesantní
a zrodily se tu občas překvapivé výsledky. Hráči Jestřábů a Hrabal týmu
potvrdili, že sport číslo jedna je pro
ně hokej, a obsadili čtvrté a páté místo.
„Já jsem fotbal hrozně dlouhou dobu
nehrál, takže nemám natrénováno,“
přiznal s úsměvem Radek Faksa, útočník zámořského Dallasu Stars a český
reprezentant. O prvenství a následný
postup do semifinále si to nakonec

Základní skupiny a domluva
s poèasím

cionálové nezdrželi déle a po chvilce
unikli také Večerníku, který je chtěl
požádat o rozhovor.

Cenu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
pro nejlepšího střelce získal Lukáš Zelenka
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„Byla to docela náhoda, seděli jsme
u kávy se Zdeňkem a říkal jsem mu,
že by to chtělo udělat turnaj hokejistů.
Zdeněk se zamyslel, usrkl si kávičky
a řekl, proč ne? Že jdeme do toho,“
popsal Večerníku už v dubnu začínající cestu turnaje exkapitán Jestřábů
Lukáš Duba. Ovšem říct a udělat jsou
dvě odlišné věci. Proto se s přípravami
vůbec neotálelo. Muselo se najít místo, vybrat a pozvat týmy, vše zorganizovat, domluvit, zajistit. Cesta to byla
dlouhá několik měsíců, ale v sobotu
ráno díky tvrdé práci potvrdil úvodní
výkop celý turnaj za zahájený. Slavnostního aktu se ujali náměstci hejtmana Ladislav Hynek a František Jura.
Čestnou záštitu pak vytvořili legendy
české kopané Jan Berger a Ladislav
Vízek. „Moc děkuji za pozvání a snad
se tady z toho stane příjemná tradice,“
nechal se slyšet bývalý hráč pražské
Dukly. Jen škoda, že se oba interna-

Poèátky Hoøava Cupu

KOSTELEC NA HANÉ Uplynulou sobotu 23. června se v Kostelci
na Hané konal velký sportovní svátek. Premiérový ročník HOŘAVA
CUPu, fotbalového turnaje hvězd hned několika odvětví, přinesl parádní podívanou. Plejeři jako Lukáš Zelenka, Martin Kotůlek, Tomáš
Hunal, Petr Švancara, Ladislav Vízek, Jan Berger, ale i Radek Faksa,
Petr Čáslava či Rostislav Olesz, to je jen špička ledovce ze zářivé listiny
hráčů, kteří se na trávníku i mimo něj objevili. Perličku na pečeť zajímavosti dodal podniku start čerstvých mistryň z pražské Sparty. Vše
ale začíná u pouhé myšlenky, převedené na nápad a zrealizované ve
skutečné dění. Kvarteto pořadatelů Zdeněk Hořava, Michal Hořava,
Petr Kudláček a Lukáš Duba předvedlo, že sny a nápady si může splnit každý, pokud jen trochu chce. Už během turnaje bylo jasné, že
položili základy něčeho, co se stane krásnou tradicí v příštích letech.
U toho PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto exkluzivní mediální partner, nemohl pochopitelně chybět.

Z TRIUMFU SE RADOVAL ALL STAR TÝM
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PROSTĚJOV V záplavě různých
sportovních zápasů, soutěží, turnajů či klání přichází jedna zajímavá akce trochu jiného charakteru.
Půjde o exkluzivní přednášku, kterou v Prostějově poskytne uznávaný hokejový odborník, sportovní psycholog, motivační kouč
a trenér Marian Jelínek. Proběhne
v úterý 26. června od 18:30 hodin
ve velkém salónku Hotelu Tennis
Club.
Setkání pro širokou veřejnost pořádá
hokejový oddíl SK Prostějov 1913
ve spolupráci s Agenturou SEDPO
SPORT EDUCATION. Téma přednášky přitom je: Vítěz ve sportu? Pře-
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telnou roli při výšvihu až na konečné třetí
místo a překonání magické padesátibodové hranice, jenže další zásahy za tamější
Sokol alespoň prozatím devětadvacetiletý
kanonýr nepřidá. „Kdybych to věděl, tak
bych hodně zvažoval jeho nákup. Stálo nás
to nějaké finance a nepočítali jsme s tím, že

Dokud nezazní závěrečný hvizd, není dobojováno. Toto pravidlo platí asi ve všech kontaktních
kolektivních sportech a letošní fotbalový šampionát už několikrát nabídl názorný příklad. Angličané proti Tunisanům, Brazilci s Kostaričany
i Němci se Švédy drželi až do nastaveného času
pouze remízový stav, aby pak udeřili a získali celý
duel pro sebe. Na málokterém mistrovství platilo, aby se následný vítěz některou fází neprotrápil
a prošel celým turnajem hladce jako nůž máslem,
v některých případech naopak jeho osud visel na
vlásku, aby se nakonec celý negativně vyhlížející
vývoj změnil v sladký triumf. Těžko předjímat,
jak tomu bude letos, když ještě neskončily ani
boje v základních skupinách a máme před sebou
ještě téměř tři týdny kvalitního fotbalu, nicméně
nebylo by žádným překvapením, kdyby se nakonec ze zlata radoval někdo z výše jmenované
trojice, tyto týmy si už totiž nyní prošly krušnou
chvilkou a dokázaly v ní obstát, což se naopak
dosavadním suverénům může stát v některé z následujících bitev osudným. Tak tedy kochejme se
a obdivujme.

PLUMLOV Přišel, nasázel deset gólů
a zase odešel. Michal Trajer se stal jednou
z ústředních postav spanilé jízdy plumlovských fotbalistů jarní částí I.A třídy
Olomouckého KFS. Jeho zimní příchod
výrazně zvýšil kadenci mužstva a v součtu
s kvalitou zbytku týmu sehrál nezastupi-

<h

Nový ročník první hokejové ligy odstartuje přibližně za dva a půl měsíce a na kvalifikovanější
odhady, jak se bude celá soutěž vyvíjet, je ještě
brzy. Můžeme si tak alespoň zaspekulovat, jaké
bude finální složení patnáctky účastníků. Před
několika týdny se objevily informace, že se svého místa výměnou za druhou ligu a tučný peníz
k tomu vzdá Kadaň, mezi hlavní aspiranty byly
ihned označeny oddíly z Hodonína a Havlíčkova Brodu. Nesoutěžní přesuny nejsou tím pravým pro samotný hokej a měly by se vyskytovat
jen mimořádně, nicméně v tomto případě by šlo
pro Jestřáby i zbylé týmy o vítanou změnu. Z regionálního hlediska by po Mostu zmizela další
dlouhá výletní štreka, kterou by nahradila přívětivější jízda na jih Moravy či na Vysočinu, navíc
lze očekávat, že i hlad po kvalitní soutěži a tím
pádem fanouškovský zájem v daných lokalitách
by byl výrazně vyšší než v královském městě
s necelými dvaceti tisíci obyvateli. Jelikož zatím
k dohodě nedošlo, licituje se zřejmě o ceně. To
by mohlo favorizovat „Rebel“, jenž je při neúčasti Trhačů první na řadě.

=< ,L=

by nám tak rychle odešel,“ nezastírá velké
zklamání kouč Plumlova Pavel Voráč. Po
návratu do střelecké pohody totiž u jeho
svěřence převážilo ekonomické hledisko
a rozhodl se pro návrat do Rakouska, které zůstává pro hráče z nižších soutěží i nadále zemí zaslíbenou.

OSTROSTŘELCE,TRAJER
SE VRACÍ DO RAKOUSKA
i / 

Tak trochu mimo hlavní pozornost se nesla
uplynulá sezóna prostějovských basketbalistek.
A tým TJ OP Prostějov si vedl velice dobře,
nejenže stejně jako loni postoupil do finálové
skupiny druhé ligy, navíc se dlouho pohyboval
v boji o stříbrnou pozici s právem postupu o patro výš. Nakonec to sice nevyšlo, když si za bezkonkurenční Spartou Praha uzmula druhé místo
mladoboleslavská Pastelka a stejně tak i další dva
celky získaly o pár bodů více, nicméně se podařilo udělat další krok směrem vzhůru a potvrdit
pozici v lepší části startovního pole. Dívčí basketbal se musí v Prostějově smířit s poměrně skromnými podmínkami, čemuž odpovídá při širokém
počtu družstev i úzký výčet trenérů, avšak před
pár lety mládež a nyní dospělé členky dokazují,
že i přesto lze zdatně soupeřit i s těmi nejlepšími.
Nyní je tu sice jasně patrná věková mezera, což
se projevilo na neobsazení juniorské kategorie
a pouze nejnižší soutěži kadetek, avšak poslední
vystoupení dává naději, že i tento stav se díky úsilí oddílových členů i samotných hráček podaří
zacelit.

➢

   

hem jsme se snažili oslovit kouče
různých významných prostějovských
sportů. Vedle hokeje i fotbalu, basketbalu, volejbalu či dalších. Věřím, že
kapacita sálu pro 250 osob se maximálně naplní, neboť taková persona
jako Marian Jelínek rozhodně má co
říct, aby to každému v rámci možností pomohlo,“ zdůraznil Černošek.
Vstupné je v předprodeji 200 korun, přímo na místě před zahájením přednášky 250 Kč. Kontakty
na organizátory i další podrobnosti najdete na straně 42
v letáku, kde si můžete přečíst i exkluzivní rozhovor s Markem Černoškem.
(son)

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 40

devším člověk. „Z názvu docela jasně
vyplývá, oč půjde. Hlavně o propojení sportovní kariéry a běžného života
tak, aby každý dokázal oboje zvládat
na co nejvyšší úrovni bez různých následků. Víc bych prozrazovat nechtěl,
to už bude Marianova záležitost,“ poznamenal pro Večerník k nadcházející významné události Marek Černošek z pořádajícího SK 1913.
Přednostní právo účasti za zvýhodněnou cenu měli rodiče členů právě tohoto mládežnického klubu.
Ale zvána samozřejmě je i široká
veřejnost. „Kromě rodinných příslušníků malých i větších sportovců
také trenéři nebo učitelé, s předsti-

A to na téma: „Vítěz ve sportu? Především člověk“

Slovácko, kam přišel z 1.HFK Olomouc.
Za tento prvoligový tým ovšem odehrál
jen pětadvacet utkání, naposledy hostoval
ve Frýdku-Místku, kde má v minulé sezóně
na kontě čtyřiadvacet utkání, v nichž vstřelil dvě branky.
Útoku by měl pomoci pětadvacetiletý Marián Kovařík (vlevo dole). Před pěti lety
přišel do čerstvě postupujících Vítkovic,
do první ligy nahlédl v Karviné, ovšem na
pouhých pět minut. V minulé sezóně působil také ve slovenské druhé lize v průměrném týmu FK Pohronie. Ve třinácti zápasech tam dal tři branky.

PLUMLOV ZTRATIL

PROSTĚJOV Po dvanácti sezónách
bude na basketbalových soupiskách
zjistili jsme
týmů Kooperativa NBL chybět
jméno Petr Dokoupil. Šikovný křídelník s dobrou střelou končí s vrcholovým sportem. Přes sedm ročníků nejvyšší domácí soutěže strávil
v dresu Prostějova. Další minuty
v lize už nepřidá, bude z něj bankov   
ní poradce pro podnikatele.
„Nejsem typ člověka, který by se rozhodl ukončit kariéru ze dne na den. Dlouho jsem
si to probíral sám, pak i se ženou. Říkal jsem si i to, že se už nemám kam posunout, že
stagnuji, tak se budu radši posouvat dál v tom životě po basketbalu, který by mě do pár
let čekal stejně,“ vysvětlil svůj konec sportovní kariéry třicetiletý basketbalista.
Bývalý mládežnický reprezentant a majitel dvou ligových stříbrných medailí si basketbalový konec rozmýšlel, stejně jak i své nové povolání. Nejdřív jsem rozesílal životopisy a na pár pohovorech jsem pak byl, dokonce i v jedné výrobní firmě v Brně.
Tam mě taky vzali a už jsem měl před podpisem smlouvy, ale pak se ozvali i z banky,
že by měli zájem a já se rozhodl pro finanční sektor,“ poznamenal Dokoupil, který
už má jasno i o svém pracovním umístění. „Budu v Kroměříži, půl hodiny od Prostějova. To je dobré.“
(lv)

Z druholigové Lokomtivy Košice přijde
brankář Miroslav Bréda. Čtyřiadvacetiletý
gólman disponuje zkušenostmi z několika
slovenských klubů, hrál za Michalovce, Rimavskou Sobotu, Liptovský Mikuláš a Skalicu, v Čechách působil na Žižkově. S klubem obsadil v uplynulé sezóně čtvrté místo.
Z prvoligového Slovácka zamíří na Hanou
dosavadní hráč juniorky, jedenadvacetiletý obránce Michal Suchý (vpravo nahoře).
Za áčko klubu z Uherského Hradišrě nastoupil po jednom zápase v lize a v poháru.
Záložník Matěj Biolek (vlevo nahoře) je od
roku 2013 kmenovým hráčem taktéž 1.FC

Z„Dokiho“ bude bankéř V úterý bude v Prostějově přednášet Marian Jelínek!

PROSTĚJOV Během minulého týdne
byla odtajněna první jména hráčů,
kteří přijdou do letní přípravy a případně posílí 1.SK Prostějov pro druhou ligu. Nejde o žádné přestupové
„bomby“, spíše o perspektivní hráče
s určitou herní praxí a zkušeností. Jak
avizoval předseda klubu František
Jura, posilovat se bude napříč sestavou, což dokládá následující kvarteto.

ESKÁČKO: PRVNÍ JMÉNA
DO LETNÍ PŘÍPRAVY
Tomáš KALÁB

Pondělí 25. června 2018
www.vecernikpv.cz
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Kdo jiný? Prostějovská tenistka
v letošním roce sbírá tituly WTA
a vždy si k tomu přibalí i ocenění
Večerníku. Nejinak je tomu
po uplynulém týdnu, ve kterém ovládla travnaté klání
v Birminghamu a dobře se
tak naladila na svůj nejob- Foto: internet
líbenější grandslamový podnik
d k Wimblebl
don. Trofej z Velké Británie je pro hráčku
TK Agrofert již pátá v letošním roce.

PETRA KVITOVÁ

/ J

Čerstvý „ženáč“ a nový kouč
prostějovských volejbalistek
LUBOMÍR PETRÁŠ sršel
po nedávné svatbě vtipem na
adresu kouče svého nadřízeného
Miroslava Čady, který dorazil
bez manželky.
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Právě dnes, tj. v pondělí 25. června,
startuje po roční pauze opět příprava
prostějovských fotbalistů na druhou
nejvyšší soutěž v České republice. Po
postupu z MSFL tak na svěřence kouče Machaly čekalo jen lehce třítýdenní volno. Start mezi celostátní elitou
to však hráčům bezesporu vynahradí.

<8 J

Ani návrat ke starým dobrým pořádkům nepomohl. Vývoj prostějovského
tenisty Jiřího Veselého se definitivně
zastavil, čemuž dal razítko rozchod
čtyřiadvacetiletého hráče TK Agrofert
s trenérem Jaroslavem Machovským.
Někdejší nejlepší junior světa totiž aktuálně vypadl z první světové stovky
a nedaří se mu ani na challengerech...

DEBAKL:

To byla paráda! Premiérový ročník
fotbalového turnaje osobností HOŘAVA CUP 2018 se povedl. Přestože
počasí nebylo úplně přívětivá, start
velkých hvězd přilákal do Kostelce na
Hané více než tisícovku diváků, kteří
se po celý sobotní den dobře bavili.
Není nakonec důležité, komu se podařilo vyhrát, podnik splnil účel i tak.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

4x foto: internet
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PROSTĚJOVSKO Přibližně dva a půl měsíce trvaly jarní fotbalové bitvy,
během nichž na regionální týmy od nejnižších pater okresní soutěže až
po Moravskoslezskou fotbalovou ligu čekalo dvanáct až patnáct zápasů.
Po jejich skončení a součtu s podzimním vystoupením nastalo v některých táborech veselí, jinde naopak smutek. Velká jarní jízda dovedla prostějovské„eskáčko zpět do druhé ligy, na čelních pozicích se umístily rovněž Konice, Plumlov, Klenovice, Pivín, Kralice a Kostelec, další početná skupina se pohybovala poblíž středu. Napravit neúspěšnou misi budou chtít
naopak v Mostkovicích, Němčicích a Vrchoslavicích. V rámci soutěží OFS
Prostějov nejvíce zazářily Otaslavice, Držovice a Skalka, naopak Vrahovice
ztratily nadějný náskok a dolů z Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku-II. třídy padají Ptení a Hvozd.
V každém případě předminulý víkend 16. a 17. června se uzavřel téměř celoroční kolotoč fotbalových soutěží 2017/2018 dospělých i mládežníků.
Od té doby prošly konečné tabulky definitivním potvrzením příslušných
sportovně-technických komisí a až na případné administrativní přesuny
je definitivně jasno o postupujících i sestupujících. Alespoň tedy po sportovní stránce, neočekávané změny těsně před jednotlivými losovacími
aktivy nelze vyloučit. Zajímavostí je postup až třetího týmu v pořadí krajského přeboruViktorie Přerov do divize. Smutek zavládl veVrchoslavicích,
které držely ještě pár dnů posledním hvizdu naději, leč marně.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám po celý loňský podzim a letošní jaro přinášel exkluzivní reportáže i podrobné zpravodajství ze všech klání, která
podrobně sledoval. Dnešním vydáním zahajujeme tradiční seriál FOTBAL
EXTRA, který hodlá opět zmapovat účinkování všech regionálních želízek.
Po tomto shrnutí se můžete příště těšit na sumář v podání 1.SK, následovat bude monitoring Kralic v nejvyšší krajské soutěži a přes další třídy se
dostaneme až do okresní trojky. Zapomenout nehodláme ani na mládež
a pochopitelně i ženský fotbal.To vše pěkně postupně. Máte se na co těšit!
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Nejvyšší krajská soutěž měla tentokrát
pouze jednoho zástupce prostějovského
regionu. Po sestupu Určic zůstaly v této
společnosti pouze Kralice, které si na začátku sezóny samy předurčily vysoké cíle.
„Když jsem tady nastupoval jako trenér,
dal jsem si za cíl skončit v této sezóně na
šestém místě. Nakonec se nám povedlo
skončit ještě o příčku výše, takže za mě
panuje velká spokojenost,“ neskrývá David Kobylík, trenér Kralic na Hané. Ty si
na začátku soutěže vyzkoušely penaltový
rozstřel, a to hned v prvních dvou zápasech proti Medlovu a Velkým Losinám,
z čehož zvládly vytěžit v součtu tři body.
Následovaly dvě prohry, po kterých přišla
výhra doma proti Dubicku a zisk z Dolan.
Hlavní devizou podzimní části bylo, že se
z party hráčů stal stabilní kádr. „Na podzim tréninky začínali o deseti dvanácti
hráčích, ale postupem času se pod mým
předchůdcem Ivo Lošťákem pravidelně
scházelo až dvacet lidí. Pokračovalo to i na
jaře, z čehož jsme měl radost. Bylo to nutné. Přece jen jsem byl nový trenér, takže
bylo důležité tým poznat a aby on poznal
moje představy. Myslím, že kluci přijali
způsob, jakým bych chtěl, aby se tým prezentoval, a přistoupili k tomu velmi dobře,“ poznamenal pro Večerník Kobylík.
Kralice podávaly vesměs stabilní výkony,
ovšem zbytečným ztrátám se nevyhnuly.
Proti 1.HFK Olomouc to bylo na penalty
a proti Rapotínu prohrály nejtěsnějším
výsledkem. „Hlavním problémem byla
naše produktivita. Představoval bych si,
že budeme hladovější po gólech a lepší
dopředu v posledních dvaceti metrech
od branky, jak v postupném útoku, tak ve
standardních situacích. V některých zápasech chyběl také hlad ve vápně a taková
nějaká individuální drzost ve hře jeden na
jednoho.“
Stínem jarní části bylo ošklivé zranění kapitána Martina Neorala. V duelu s Medlovem se srazil v souboji s protihráčem,
což skončilo několikanásobnou zlomeninou nohy. Pro hráče si přiletěl vrtulník
přímo na hrací plochu a v tu chvíli všichni
zapomněli na rivalitu... Od té doby však
uplynulo už hodně času a Neoral teď dává
všechnu svoji energii do rehabilitace. „Vše
probíhá správně a tak, jak má. Věřím, že se
vrátí třeba ještě silnější, než byl doposud,“
nepochybuje Kobylík.
Závěrečné utkání na jaře Kralice vybojovaly opět na penalty, což se jim v sezóně
povedlo několikrát a ukázalo se, že rozstřel zvládají s ledovým klidem. Sedm
výher v jarní části pomohlo k celkovému
umístění na pátém místě, které ale mohlo
být ještě lepší, kdyby se v některých zápasech podařilo více skórovat. „Musím říct,
že postupem sezóny jsem pomýšlel i na
vyšší příčky, protože tým na to měl, ale
naše zakončení nám v tom nepomáhalo..,“ uvědomuje si trenér největší slabinu.
O velkých změnách se v kádru nepřemýšlí, obzvlášť když nadějné kralické béčko
a dorostenecký tým ukrývají spoustu
hráčů, kteří můžou dostat šanci v prvním
týmu. „Hráči u nás mají možnost růstu.
Ti, co třeba nedostanou moc šancí v áčku,
mohou odehrát zápasy za ´B´-tým, neztratit zápasové vytížení. Záložní výběr
je určitě také pozitivní věc, začalo se tam
pracovat dobrým směrem. To samé
dorostenci, kteří dostali šanci v prvním
týmu, hrají pravidelně za dorost, takže
půjdou s kvalitou jenom nahoru,“ mne si
ruce David Kobylík.
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mohli, nezískali jsme ani bod a skóre měli
2:23. To nás možná stálo i postup,“ těšil
se z konečné bronzové pozice strůjce tohoto úspěchu Pavel Voráč, jenž současně
připomněl, že scházely jen dva body na
možná postupující Konici coby nejlepší
tým z druhých míst.
Právě třetí místo zaujímal po podzimu
Kostelec na Hané, jenže první polovina
tohoto kalendářního roku se nováčkovi
I.A třídy až tak nevyvedla. K loňským
sedmadvaceti bodům jich přidal jen sedmnáct, hlavní kanonýr David Preisler
se po deseti podzimních zásazích trefil
už jen čtyřikrát a celkově dalo mužstvo ve
dvanácti zápasech pouze tucet gólů. „Na
podzim jsme byli namlsaní a vzniklo sebeuspokojení. Zima byla slabá, fotbal šel
až na druhou třetí kolej, netrénovalo se.
V celku je to ale fantastické. Navázali jsme
na loňský rok, kdy se po padesáti letech

V „B“ skupině I.A třídy se osmička regionálních zástupců rozprostřela po celé
šíři startovního pole. Čtveřice Plumlov,
Kostelec na Hané, Lipová a Čechovice
se vměstnala do lepší poloviny, naopak
na kvarteto Určice, Protivanov, Mostkovice a Němčice nad Hanou zůstaly nejspodnější patra. Zatímco ale na postup to
nevyšlo, tak sestup se odvrátit nepodařilo.
A to hned dvakrát.
Díky drtivému jarnímu představení se
na pozici nejlepšího okresního týmu
soutěže posunuli hráči Sokola Plumlov.
V tomto městečku poblíž Prostějova
se podařilo utvořit velice silný mančaft
atakující nejvyšší pozice a výsledkem je
rekordní zápis v historii oddílu, když se
podařilo překonat padesátibodovou hranici a nakonec jen bod a lepší vzájemná
bilance scházely na druhý Brodek u Přerova. „Před sezónou jsem počítal, že by
to takto nějak mohlo skončit, nicméně
nás trošičku přibrzdila první čtyři podzimní kola, kdy jsme se scházeli, jak jsme
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dvě tři kola před koncem budeme nahánět Litovel. Udělali jsme třiapadesát bodů
a posunuli se z pátého místa nahoru,“ kvitoval jaro hlavní trenér Petr Ullmann.
Z osmibodové ztráty na dlouho suverénní Litovel tak v polovině jara už nic
nezbylo a byla to dokonce Konice, kdo
měl navrch a situaci ve svých rukách. Jenže závěr už i vlivem losu tak slavný nebyl
a porážky ve Chválkovicích a Bohuňovicích určily, že to lepší než druhé místo
nebude. I to by ale mohlo stačit k průniku
mezi krajskou elitu, Konice je právě první
pod čarou a bude čekat na vývoj ve vyšších soutěžích. „Může se stát cokoliv a budeme doufat. Máme nejvíce bodů z týmů
na druhých místech, a jsme tak první na
řadě, tuto možnost bychom určitě využili,“ nezastírá.
postoupilo. Páté místo je nadstandardní,
luxusní a Kostelec může být rád, co kluci
dokázali,“ mísily se dojmy v tamějším trenérovi Jaroslavu Klimešovi.
Na záda nakonec Kostelci dýchala Lipová. Není to už jen tým jako před pár lety,
kdy se jej museli obávat snad všechny
týmy v soutěži a nejen doma byl velice nepříjemný. Dochází k postupné generační
obměně, kdy „na hory“ přišlo hned několik mladíků, jádro ale zůstává víceméně
stejné a přetrvává problém s nedostatkem
hráčů. Silnou stránkou zůstávají standardky, i díky nim se Lipová prodrala k celkem
čtrnácti výhrám, z toho deseti v řádné
hrací době.
To Čechovice chtěly navázat na minulou sezónu, kdy skončily na pěkném
pátém místě. Také k tomu vykročily tou
správnou nohou a hned v prvních dvou
kolech, která přinesla regionální derby,
porazily Určice i Němčice. Ve třetím už
ale nestačily na suverénní Opatovice, které se celkově dokráčely pro titul. „Myslím,
že sezónu můžu hodnotit kladně. Po hektickém podzimu se o zimní pauze udělaly
nějaké reorganizační změny, odešlo pár
hráčů. Postupem času se nám podařilo
dát naši hru dohromady a tým začal naplno šlapat, takže s hrou i výsledky jsem
spokojený,“ ohlédl se za uplynulou sezónou Evžen Kučera, čechovický lodivod.
Díky patnácti výhrám si jeho tým nakonec pohoršil „jen“ o jedno místo a celkově
skončil šestý. Hlavní pozitiva viděl trenér
v semknutosti týmu a v bojovnosti svých
hráčů. „Kluci bojovali v každém zápase
jako tým, dokázali se v důležitých chvílích
zachovat jako kolektiv. Ovšem herní projev by mohl být na I.A třídu lepší,“ myslí
si. Každopádně od příští sezóny ho už na
lavičce Čechovic neuvidíme. Z Kučery se
stane člen výboru a tým převezme Lukáš
Koláček.
Nejlepším celkem z regionální čtveřice
ve spodních patrech se staly Určice. Jejich
podzim byl velice slabý a ve vzduchu visel
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Jediným mužstvem, které Prostějovsko
vyslalo do bitev v severnější skupině
I.A třídy, byl konický Sokol. Oproti rok
staré situaci se konstelace změnila o sto
osmdesát stupňů a ze záchranářských
strastí se stal hon na první či alespoň druhé místo a z něj urvat vytoužený postup
do krajského přeboru.
Po lehce nadprůměrném podzimu ale
přišla poctivá zimní příprava, včetně hromadného soustředění, na jejímž konci
stálo silné a odolné mužstvo, které honilo hned dva zajíce. V pohárové soutěži
z toho byla finálová účast, kterou paradoxně rozhodl exkonický Martin Kováč,
v dlouhodobé soutěži to také dlouho byla
spanilá jízda. Prvních devět jarních kol
přineslo hned pětadvacet bodů, ty zbylé
dva si odvezly Litovel a Paseka.
„Kluci udělali obrovský posun a vyšel
nám začátek jara. Nevěřil bych, že ještě

druhý sestup v řadě, jako se to nedávno
přihodilo Klenovicím, jenže parta kolem
Pavla Zbožínka zabrala. Z někdejšího
dlouholetého ligového fotbalisty se stal
hrající trenér, zkušený matador se postavil do středu obrany a z nezvyklého
místa pro sebe dodal hře řád a potřebný
klid. Skvělým tahem se ukázalo taktéž
angažování Josefů Adamce s Holčákem.
První jmenovaný zpevnil střed pole, druhý se stal postrachem soupeřových obran
a z deseti utkání vytěžil hned jedenáct
branek. V součtu to dalo čtyři jarní zápasy
s čistým kontem a další čtyři s pouze jednou inkasovanou brankou, což zase znamenalo hned osmizápasovou bodovou
sérii. Teprve závěr jara už byl slabší a přinesl jen pět bodů ze šesti zápasů. „Po podzimní části jsme věděli, že nejsme v komfortní situaci, proto jsme v zimě hodně
potrénovali a úvod jara se vydařil podle
našich představ, osm zápasů v řadě jsme
drželi neporazitelnost a body nám odešly
pouze při penaltovém rozstřelu. Pak nám
vypadli tři hráči ze základní sestavy a projevilo se to v posledních kolech,“ přemítal
Pavel Zbožínek.
Třetí od konce skončil Protivanov, který
vybojoval výher jedenáct a zbylo na něj
tedy dvanácté místo. Tým kolem Josefa
Pospíšila sice první zápas s Opatovicemi
prohrál, pak si ale s chutí zastřílel proti
Dubu i proti Mostkovicím, kdy dohromady nasázel oběma soupeřům devět
branek. Mužstvo sužovaly nevyvážené
výkony hlavně proti aspirantům na první
příčky, které jim góly rozhodně nevylepšovaly celkové skóre. Ani závěrečné vysoké výhry nad Němčicemi a Určicemi
nepomohly hráčům Protivanova k lepšímu umístění. Právě Určice zůstaly před
Protivanovem pouze o skóre se shodným
počtem třiatřiceti bodů.
Předposlední Mostkovice prožily podobnou sezónu a po její polovině se
ještě hráči museli smířit s odchodem
dlouholetého trenéra Jiřího Kamenova.
Ten se zpočátku jarní části rozhodl pro
tento radikální krok, aby dal týmu nový
impuls bojovat. „Byl jsem tady spoustu
let jako trenér a možná je tohle ta změna,
kterou tým potřebuje, aby začal znovu
vyhrávat. Možná je tohle ta změna, která
se musí udělat. Doufám, že to pomůže
kluky nakopnout k lepším výsledkům,“
okomentoval tehdy svoje rozhodnutí Jiří
Kamenov. Tým převzal Ladislav Krátký
a vypadalo to, že odchod trenéra opravdu
k něčemu byl. Hned další zápas Mostkovice vykradly Čechovice a nový trenér
byl velice spokojený s předvedenou hrou.
Tato spokojenost však vydržela pouze
kolo, jelikož další dva zápasy Mostkovičtí
nezvládli a poté vydřeli nejtěsnější výhru
nad Němčicemi. Bez bodu zůstali i poslední tři kola soutěže a s pouhými sedmi
výhrami tak padají o patro níže.
Úplně poslední Němčice budou na sezónu vzpomínat se zvednutou hlavou
a bohatší o zkušenosti do I.B třídy, kam
se vrací po ročním intermezzu ve druhé
nejvyšší krajské soutěži. „Postupovali
jsme z třetího místa, protože Ústí nechtělo. Bylo jasné, že konkurence bude
vysoká, v těch týmech hrají borci, kteří
mají zkušenosti s divizí, někteří dokonce
s první ligou, takže svoje týmy hned posunou o něco výš,“ myslí si trenér Němčic
Radovan Novotný. Jeho výběr vybojoval
první výhru až na konci října ve 13. kole
v místním derby proti Protivanovu. Rozhodovaly až penalty, velká nemoc Němčic v této sezóně. „Bodů jsme mohli získat
rozhodně víc, ale minimálně v deseti zápasech jsme nezvládli penaltové rozstřely.
Hráči k nim přistupovali poněkud ustra0 -   $@ : ./  -   "

„A“ skupiny se zapojilo celkem pět zdejších mužstev, přičemž trio Klenovice na
Hané, Pivín a Haná Prostějov se poskládalo na třetím, čtvrtém a šestém místě,
zatímco zbylé duo Smržice, Vrchoslavice
bylo namočeno v sestupovém pásmu.
Smržice svou úlohu zvládly a s „odřenýma ušima“ se z jedenácté pozice zachránily, Vrchoslavice už takové štěstí neměly
a šestadvacet bodů je ze třinácté pozice
odsoudilo k pádu do okresního přeboru.
„Naše přání bylo skončit na bedně a to
jsme si vybojovali. Celkové třetí místo je
pro nás solidní úspěch,“ neskrývá radost
klenovický trenér Vladimír Horák. Že
to nebude lehká sezóna, naznačovala
síla ostatních soupeřů. Ústí přenechalo

kouč Jaroslav Svozil, jenž současně předeslal, že kádr zůstane téměř stejný a doplnění přijde z vlastních řad.
O tři body méně nastřádala prostějovská
Haná. Loňský okresní premiant se úspěšně adaptoval po návratu do krajských
fotbalových luhů a hájů, už na podzim
položil třiadvaceti body základ pro velice
úspěšnou a poklidnou sezónu, což potvrdily i tři výhry z prvních tří letošních kol.
Druhá polovina už sice přinesla jen čtyři
body v šesti duelech, nicméně žádné fatální následky to nemělo, jen to místo čtvrté
byla jiná pozice v lepší polovině.
Velký kámen ze srdce spadl po závěrečném hvizdu ročníku 2017/2018 lodivodovi Smržic Petru Gottwaldovi. Po
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postup Němčicím, což v praxi znamenalo, že jeden z největších kandidátů na
první příčku setrvává a kvality Lipníku
byly všem týmům v soutěži také známé.
Právě oba zmíněné týmy dokázaly hned
na úvod soutěže sebrat Klenovicím body.
I bez nich se ale mančaft držel na vyšších
patrech tabulky i díky šňůře čtyř výher
v řadě, kterou utnul až Sokol v Pivíně.
„S podzimem jsem určitě víc spokojený
než s jarem. V druhé fázi soutěže jsme
až moc zbytečně ztráceli důležité body.
Zčásti to bylo zaviněno uspokojením, že
už nemůžeme sestoupit a trochu jsme se
ukolébali,“ míní trenér Horák.
Pivín se podzimní částí tak trochu protrápil, když nedokázal venku ani jednou
bodovat a doma mu stoprocentní bilanci
pokazilo derby se Smržicemi. Jarní část už
byla o něčem jiném a pouze doma s Ústím, na Hané a v Klenovicích se „Turkům“
nepovedlo bodovat. Vyšlápli si dokonce
i na postupující Lipník, který se dokázal
vyšvihnout k trojcifernému počtu nastřílených branek. Porce čtyřiadvaceti bodů
tak přinesla posun o plné čtyři příčky
a kousek pod stupně vítězů.
„Jsem velice spokojen. Na podzim jsme
|,^ :"u
mohli získat více bodů, poté jsme se ale
@ (  
sehráli a měli jsme vynikající jaro. NestaPodobná situace jako o patro výš panova- čili jsme jen na Ústí, Klenovice a Hanou,
la z okresního pohledu i v I.B třídě. Do její s nikým jsme ale nepropadli,“ usmíval se

šeně, nervózně oproti soupeři. Tam se asi
nejvíce projevily ty zkušenosti. Ale speciálně ty rozstřely mě hodně mrzí, protože
jsme na víc bodů několikrát určitě měli,“
lituje penaltových proher nemčický lodivod. Jako blesk z čistého nebe pak v jarní
části přišla výhra s Lipovou. Byla teprve
druhá a nakonec i poslední...
Zkušenosti už hráčům ale nikdo nevezme a i přes poslední místo si od trenéra
vysloužili slova uznání. „Musím kluky pochválit hlavně za týmovost a soudržnost.
Mockrát se stane, že když pořád prohráváte, začne to mít negativní efekt na fungování mužstva, ale to nebyl náš případ.
Mužstvo to však nepoložilo, kluci drželi
pospolu a navzájem si udržovali dobrou
náladu. Brali to tak, jak to je, a makali v každém zápase od začátku do konce.“ Němčice tak mohou své zkušenosti zužitkovat
hned v přípravných turnajích, kde mají
v plánu se představit například v Jesenci.
Žádné velké přestupy vedení dělat nehodlá. „V Němčicích si zakládáme na naší
mládeži, snažíme se budovat si tým od
mladých fotbalistů a to je naše filozofie,“
vysvětluje Radovan Novotný.

V Okresním přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku-II. třídy OFS Prostějov probíhal určitě nejnapínavější boj
o celkové vítězství. Velký favorit soutěže
Vrahovice od začátku plnil tuto svoji
úlohu lídra a kluboví střelci se po celou
sezónu tyčili na vršku tabulky střelců.
Jenomže ani chvilku klidu a prostoru na
zaváhání jim nedávaly Otaslavice pod
vedením Jiřího Hona. Oba týmy projely
sezónu s velkým přehledem a plný počet
bodů ztratily pouze v šesti utkáních. Navíc pozicie třetího vzadu se zdatně chopil
Horní Štěpánov, který až do posledního
kola neztrácel svůj drive a neústavně tlačil
na první dva týmy. Nakonec však přišly
zápasy, které se měly vyhrát a kvůli kterým se ztratil ten těsný kontakt s čelem.
Rozhodující duel přišel ve 24. kole, kdy
na horkou půdu Vrahovic přijely právě
Otaslavice. „Věděli jsme, že musíme vyhrát, abychom mohli pomýšlet na celkové prvenství, ale takový výsledek nikdo
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sympatickém a až nečekaně úspěšném
rozjezdu a devatenácti podzimních bodech oceněných sedmou příčkou totiž
přišlo nervózní jaro se sedmi body za
jedenáct kol, až úplně na konec výhra
2:0 v Horní Moštěnici přinesla záchranu. „Jsem rád, jak to dopadlo. Kluci byli
odhodlaní a potvrdili jsme, že do I.B třídy chceme a patříme. Osa nám zůstala
a chtěli bychom ji doplnit aktuálně zraněnými hráči a kluky z dorostu, který máme
spojený s Plumlovem. Mohu jmenovat
třeba Vernera, Augustina, Jamricha, kteří
sami chtěli, pomohli nám a na hřišti ukázali, že mohou být i v I.B třídě platnými
hráči. Chceme dovést ještě další mladé
kluky,“ předeslal Petr Gottwald.
To Vrchoslavice dopadly hůře. Už po
prvních čtyřech utkáních byly bez bodu
a chytily se až v zápase s Radslavicemi,
kdy vybojovaly tři body nejtěsnějším výsledkem. Problém trenér Panáček viděl po
celou sezónu hlavně v koncovce. „Podzim
jsme si prohráli samy, to moc dobře víme.
Ale kromě Lipníku, si myslím, že nás nikdo
zcela nepřehrál. Náš problém je jasný a to
je proměňování šancí. Sami jsme si to ztěžovali a svojí vlastní nemohoucností jsme
nedokázali proměňovat šance, které si ale
umíme vytvořit.“ Přestože ke konci chytili
fotbalisté Vrchoslavic lauf a z posledních tří
zápasů dvakrát doma vyhrály, nakonec jim
zůstal v ruce „Černý Petr“. „Je to škoda, protože podle mě to mužstvo do téhle soutěže
patří,“ neskrývá smutek trenér. De facto
o tom rozhodl onen penaltový rozstřel.
Vrchoslavičtí jej prohráli totiž i v Radlavicicích, které měly v konečném součtu o dva
body více. V opačném případě by byly oba
celky nastejno a pro soubor kouče Panáčka
by hovořily lepší vzájemné zápasy...

Skupinu „B“ ovládli s přehledem borci
z Držovic s náskokem devíti bodů na
druhý Kostelec B a dvaadevadesáti nastřílenými góly. Svěřenci trenéra Skácela
dominovali této grupě po celou sezónu,
kdy od samého začátku dávali jasně najevo
své ambice. Kádr je na úrovni Okresního
přeboru a Držovice si jej poprávu zahrají.
Bronz uhájily Olšany u Prostějova. Obec
předsedy OFS Milana Elfmarka sice pokukovala po návratu do „dvojky“, ale letos na
to hráči neměli. Na stejném zisku skončil
záložní výběr Protivanova a Kladek, dobré
umístění také vybojovaly Mostkovice „B“,
které skončily v tabulce na vyšších patrech
než jejich hráči ve vyšší soutěži. V závěsu se
zařadilo plumlovské „béčko“ o pouhé dva
body, další dva bodíky ztrácely Přemslovice. Nicméně vyrovnanost soutěže dokládá
bodový rozdíl mezi jednotlivými týmy od
druhé do osmé příčky, který nečinil více jak
dva body. Do rolí otloukánků byly odsouzeny Čechy pod Kosířem a Zdětín, který
se dočkal jediné výhry až v samém závěru.
A stalo se tak po více jak roční šňůře bez
vítězství...
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Jasným vítězem III. třídy se stala Skalka,
která nejenže pokořila sto vstřelených
gólů, ale její číslo se zastavilo až na 109
gólech za sezónu. To dělá neuvěřitelných
více jak šest gólů na zápas a oprávněně
tak hráči Skalky ovládli jednu ze skupin
nejnižší okresní soutěže. Stali se navíc
nejofenzivnějším týmem ze všech týmů
v regionu! Za sebou ve skupině A nechala
Skalka oba záložní výběry z Kralic a Otaslavic, které bojovaly mezi sebou o druhé
a třetí místo. O čtyři body byli úspěšnější
plejeři „béčka“ okresních přeborníků.
Na rezervu účastníka krajského přeboru
se bodově dotáhly i Biskupice, na něž
ale zbyly „brambory“. O další bod zpět
zůstal Bedihošť, šesté skončily Pavlovice
u Kojetína. Zajímavým resumé skončila
sezóna pro „béčko“ Brodku u Prostějova.
Přestože gólově byly druhým nejlepším
týmem, bodový zisk jim stačil pouze na
7. místo. S dvacetibodovým ziskem obsadila rezerva Nezamyslic osmé místo
a Němčice „B“ odmítlo po vzoru svého
A týmu poslední příčku. Tu si od počátku
pronajali želečtí fotbalist, kteří si během
celého ročníku zakřičeli v kabině vítězný
pokřik pouze jednou.
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nečekal. Zvlášť na půdě Vrahovic,“ ohlédl
se za klíčovým momentem trenér Otaslavic Jiří Hon. Výhrou 4:1 dvě kola před
koncem se Otaslavice posunuly na první
místo a už borce z Vrahovic zpátky nepustily. O celkovém vítězi poté v součtu
zápasů, bodů a gólů rozhodl jediný gól
ve vzájemných zápasech! Slavilo se tak
v „Metlích“, fotbalisté Vrahovic skončili
stejně jako v předcházejícím ročníku na
druhém místě. Loni o bod, nyní o skóre...
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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„Musíme si zvykat na velký tenis bez Čechů,“ posteskla si ředitelka Černošková

PROSTĚJOV Pětadvacátý ročník nejkvalitnějšího a nejprestižnějšího mezinárodního tenisového turnaje mužů kategorie ATP challenger na území České republiky za účasti
světových hráčů byl opět noblesně zorganizovaný na špičkové úrovni a i obsazení doprovodných akcí dodalo všemu
patřičný glanc. S čím však nemohla na prostějovských dvorcích panovat spokojenost, byla skutečnost, že se tentokrát
ani jeden Čech nedostal do čtvrtfinále!

původní
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
za přispění
Petra Kozáka
Petra Černošková už tradičně před turnajem zopakovala své ředitelské přání,
přitom dobře věděla, že se jí jen přetěžko
splní. „Jsme největší český turnaj a z tohoto pohledu je mé přání celkem jasné
- byla bych ráda, kdyby naši hráči zůstali
v turnaji co nejdéle. Dobře víme, že o zápasy domácích tenistů je největší zájem,
takže bych si přála nabité ochozy centrálního dvorce, alespoň jednoho českého
hráče ve finále a aby se pohár pro vítěze
nestěhoval za hranice. Ale když se dívám
na rozlosování a vnímám formu obhájce
trofeje Jirky Veselého, tak vím, že se mi to
asi nesplní,“ říkala turnajová šéfka, která
byla v této roli už podvacáté.
Středa 6. června pak byla černým
dnem pro český tenis, ani jeden ze
čtyřh Čechů nepostoupil do čtvrtfinále… Jiří Veselý svůj loňský titul na
Czech Open neobhájil, když jako pátý

nasazený hráč turnaje nestačil na Švéda
Ymera. Držitel divoké karty Václav
Šafránek prohrál s Rakušanem Geraldem Melzerem, získal jeden game. Zdeněk Kolář s hráčem z kvalifikace Italem
Federicem Gaiem také neměl hlavně
ve druhém setu šanci. A Pavlásek? Byl
jen dva míče od postupu, ve třetím setu
vedl 5:3 a 30:15! „V poslední době jsem
otočil hodně zápasů, které jsem mohl
prohrát. Tak tady mi to ta karma vrátila,“ litoval po téměř tříhodinové bitvě
Pavlásek.
Závěr turnaje bez Čechů byl z pohledu domácích příznivců prostě jedinou
kaňkou jinak skvělého turnaje. „Musíme si zvykat, doba Štěpánka i Hájka
je už pryč, druhého vyhnaly z okruhu
zdravotní problémy, Hájek se v roce
2015 rozloučil s kariérou, oba vyhráli
náš turnaj třikrát. Naši hráči neměli
jednoduché vylosování, ale pořád jsem
věřila, že v domácím prostředí uspějí,
že je diváci poženou dopředu. Jako
organizátoři jsme podle mého názoru
udělali maximum, Moneta v areálu září,
ale tím naše role končí. Dál už je úspěch
turnaje v rukou hráčů. Všichni skončili
ve druhém kole a to je pro nás smutný
příběh. Prostě - musíme si zvykat na

velký tenis bez Čechů,“ dodávala Petra
Černošková.
Žádnou radost neměl z výsledků
domácích hráčů šéf Českého tenisového svazu a viceprezident Tennis
Europe Ivo Kaderka, přesto v závěru
MONETA Czech Open rozhodně
nepropadal žádné skepsi. Za dobu,
kdy vede úspěšné sportovní odvětví, už podobné propady zažil. A pokaždé se našla cesta zpět do světové
špičky.
„Momentální situace u kluků není
dobrá. Každý vnímá, jak jsou na tom
z pohledu žebříčku. Je to problém, jsem
ovšem přesvědčený o tom, že pouze
dočasný,“ prohlásil v průběhu prostějovského challengeru prezident ČTS.
„Máme několik zajímavých talentů. Na
Roland Garros se jim úplně nedařilo,
ale má to svůj důvod. Hráli juniorku poprvé, nastoupili proti starším tenistům.
Ve svém ročníku patří mezi nejlepší
a věřím, že to potvrdí i po přechodu do
mužů,“ doufá Ivo Kaderka.
Loni musel čelit jinému problému. Celý
český sport a tedy i tenis byl díky necitlivému zásahu Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy na kraji finanční
propasti. Vliv to mělo i na prostějovský
turnaj. „Jsem nesmírně vděčný bance
MONETA i generálnímu řediteli Tomáši Spurnému, že nám pomohli v nejsložitějších chvílích. Došlo tak k upevnění postavení českého tenisu a bylo
to za pět minut dvanáct,“ ohlédl se za
nedávnými komplikacemi Kaderka.
Teď stojí před novou výzvou. Pomoci
tenistům na cestě zpět do světové špič-

ky. Uvědomuje si, že to nebude snadná
cesta. „Vždy je to složité, už jsme to zažili. Ale v českém tenise je hodně lidí,
s jejichž pomocí to půjde zvládnout.
Jsem rád, že řada z nich je z Prostějova. Mirek Černošek, jeho manželka
Petra - to jsou lidé, se kterými máme
vztah naprosté důvěry, jde jim o tenis.
I s jejich pomocí se nám podaří nastartovat novou tenisovou vlnu a s ní přijdou i úspěchy,“ neskrývá přesvědčený
prezident Kaderka.

vítìzové prostìjovského
challengeru dle národnosti
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„O krizi bych nemluvil,“
odmítá katastrofické scénáře JIŘÍ NOVÁK
Jiří MOŽNÝ
 Ani jeden z domácích tenistů
poprvé v historii turnaje nepostoupil do čtvrtfinále. Co tomu říkáte?
„Pravdou je, že jsme byli zvyklí vidět
naše hráče pravidelně v posledním
zápase turnaje. Třikrát v Prostějově
vyhrál Radek Štěpánek, Jan Hájek
a Jirka Veselý. Bohdan Ulihrach dvakrát. Sám jsem byl třikrát ve finále.
Tentokrát se našim klukům nedařilo,
ale nedělal bych z toho tragédii. Třeba Adam Pavlásek byl dva míče od
výhry nad pozdějším vítězem Munarem. Stačil kousek a mohlo to být
jinak. Pochopitelně je škoda, že se
našim zástupcům nedařilo. Tak to ale

ve sportu chodí, nejste jenom nahoře.
Musíme to tak brát.“
 Není to odraz současného českého tenisu, který vyklidil přední
pozice ve světovém žebříčku ATP?
„Fanoušky namlsaly předchozí roky.
Měli jsme několik hráčů ve stovce,
teď tam zůstal Tomáš Berdych, který
byl dlouho dokonce v první desítce.
Ostatní jsou trošku dole. Jirka Veselý
ze stovky vypadl, Adam Pavlásek se
do ní zkouší vrátit. Opravdu platí, že
po letech úspěchů přichází půst. Ale
ani ten nebude trvat věčně.“
 Mezi kritiky tenisu se hovoří
o krizi. Jaký je váš názor?
„Já to tak nevidím... Potkalo to jiné
státy, velmoci. Není to tak dávno, co

neměly ani jednoho hráče ve stovce
Spojené státy. V podobné situaci je
momentálně Švédsko. Slabší období
přicházejí. Vedení našeho tenisu se
snaží, aby trvalo co nejkratší dobu.
Věřím, že bude brzy lépe.“
 Trénujete hráče v mládežnických kategoriích. Myslíte si, že už
na kurtech běhají nástupci Tomáše
Berdycha, Radka Štěpánka nebo
Jiřího Nováka?
„Pár nadějných juniorů máme, třeba
Ondřej Štyler zrovna vyhrál grandslamovou juniorku na Roland Garros ve
čtyřhře. Uvidíme, jak kluci zvládnou
přechod do dospělého tenisu. Myslím, že šanci mají. Počkejme si pár let,
budeme zase nahoře.“

Foto: TK Plus / Pavel Lebeda
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PROSTĚJOV Na titul v domácím
prostředí v průběhu profesionální
kariéry Jiří Novák nikdy nedosáhl,
přestože byl ve finále prestižního
challengeru hned třikrát. Letos se
na centrální kurt vrátil v exhibičním duelu s Thomasem Johanssonem, kterým si připomněl svůj životní úspěch v podobě semifinále
Australian Open 2002. V průběhu
MONETA Czech Open sledoval
i výkony českých hráčů. Přes jejich
brzké vypadnutí ale odmítá, že by
český tenis byl v nějaké hluboké
krizi. „Každá životní nebo tenisová
etapa se pohybuje v křivkách. Teď
jsme dole, ale zase se z toho dostaneme,“ míní bývalý pátý hráč světa.

