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PROSTĚJOV V Prostějově se zase vraždilo! Ve výkopu v ulici Předina vedle
Husova náměstí byla předminulou sobotu nalezena mrtvola bezdomovce.
Podle informací Večerníku ležel nebožák v jámě s rozbitou hlavou. Policie pak
během uplynulého týdne na základě výsledků pitvy potvrdila, že pětapadesátiletý muž zemřel násilnou smrtí. Krajská
kriminálka rozjela intenzivní pátrání,
pachatel ale stále není dopaden!
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RYCHLÝ

Aby si vyšli znovu!
Prostějov (mik) – Na jaře tohoto
roku se zhruba dvě stovky dobrovolníků v rámci celostátní akce
Ukliďme Česko vydaly také do biokoridoru Hloučela v Prostějově.
A společně tam posbírali přes tunu
odpadků, které byly posléze zlikvidovány. Uběhlo však pár měsíců
a na břehy Hloučely je dnes znovu
opravdu zoufalý pohled. „Bolí z toho
až oči, kolik je tady zase naházených
PET lahví, igelitových tašek, papírů
a dalšího odpadu. Jsou zde dokonce
i pneumatiky a starý televizor,“ volal
do redakce Večerníku jeden z rozhořčených Prostějovanů. Aby si uklízeči vyšli znovu...

FOTO VEÈERNÍKU

I CIKÁNI UMÍ MÁKNOUT!
Martin ZAORAL

Jedna mokrá,
druhá suchá
Určice, Prostějov (mik) – Čtvrteční přívalový déšť s bouřkou se
přehnal Určicemi. Večerník však v tu
chvíli byl svědkem zajímavé přírodní
kuriozity. Na cestě z této obce jsme
zastavili poblíž azylového domu,
kde stál u silnice jeden z jeho klientů.
A stál doslova na hranici lijáku, který
se spouštěl z nebes. U „azyláku“ však
déšť jakoby mávnutím kouzelného
proutku skončil, polovina silnice
byla mokrá, druhá suchá. „Podívejte,
já mám taky jednu nohu promáčenou a druhou suchou,“ zubil se bezdomovec.

Rozhodnou
   
Prostějov (mik) – Stále ještě není
rozhodnuto, zda prostějovský magistrát vpustí na jižní kvadrant nákladní
vozidla nebo pro ně bude tato vnitřní
dopravní spojka i nadále zapovězena.
„K tomuto kroku se už současné vedení města neodhodlá, rozhodne se
o tom až po říjnových volbách,“ řekl
Večerníku jeden ze členů dopravní komise města.

2ąKXÚMQRQXÚEJRTCEÊEJX1NQOQWEMÆWNKEKRTCEQXCNCFQDT¾FG
UÊVMCEKM¾Pč4Q\JQFP÷UGPGHN¾MCNK Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Mezi lidmi koluje vtip, že základní jednotkou odporu k práci je jeden Róm... Cikány si lidé většinou spojují spíše
s „čórkami“, zneužíváním sociálních dávek či zdemolovaným
byty. Nelze však házet všechny do jednoho pytle. Při výkopových pracích, které souvisely s natahováním kabelů pro poskytovatele internetového připojení, se v Olomoucké ulici zapotila
dobrá desítka cikánů. Práce jim šla solidně od ruky a vše měli
poměrně rychle hotové. Určitě se tedy najdou takoví, kteří pracovat chtějí a umí. Při hledání zaměstnání to však mohou mít
skutečně těžší než příslušníci bílé většiny.„Poděkovat“ za to mohou hlavně svým parazitujícím soukmenovcům…

Agentura 
A zase se bude makat a stavět zadarmo! Tedy pokud v komunálních
volbách na začátku října uspějí
v Prostějově komunisté. Jak se totiž
Agentura Hóser dozvěděla, hlavním
mottem prostějovské KSČM v předvolební kampani bylo obnovení
takzvaných akcí „Z“, ovšem také
prvomájových průvodů a průvodů
s lampiony a ohňostrojem na výročí
Velké říjnové socialistické revoluce!
„Tato volební témata jsme dlouho tajili, protože jsme si nebyli jisti, jak je

„7 dnù Veèerníku v kostce“

<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

tt1POEʏMÓtt
Víc štěstí než rozumu. „Rozum, který zůstane na chvíli stát, je v pořádku. Nesmí
si ale sednout,“ poznamenal Jan Werich. Když už si občas rozum sedne, pak je
dobré, pokud při nás stojí všichni svatí. To je i případ osmadvacetiletého zfetovaného muže, který se nedaleko Čehovic potuloval kolem železničních kolejí.
Při tom jej zachytil vlak, který muže odmrštil na trávu pod náspem. Záchranáři
tam zraněného našli a odvezli do nemocnice.
ttÁUFSâtt
Stačí chvilka... „Buď vždy pozorný k tomu, co děláš, a nic nepokládej za nevhodné své pozornosti,“ doporučil moudrý čínský filosof Konfucius. Vlastní
nepozornost však může zásadním způsobem vstoupit do života každého z nás.
Stalo se to i řidiči, který při couvání z parkoviště na Sídlišti Svobody srazil pětiletou cyklistku. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.
tt4UʭFEBtt
Muž a kladivo. „Já jsem to kladivo nepoznal. Ale z toho, jak láskyplně o něm
vyprávíš, to zní, že jste mezi sebou měli moc krásný vztah...“ Hrdina severských
mýtů Thor přišel ve třetím pokračování svého filmového příběhu o své mocné kladivo. Přesto musí zastavit zkázu svého domova a konec civilizace. Film
Thor: Ragnarok byl k vidění v letním kině v Mostkovicích.
ttɇUWSUFLtt
Suvenýr z Afriky. „Suvenýr, suvenýr z Říma, z Paříže i z Cannes, bez vzpomínky nelze odjet, mám těch krámů plný krám,“ zpíval svého času Waldemar Matuška. Pozoruhodný suvenýr si ze svého pobytu v Africe přivezl i hraběcí syn
v příběhu, který mohli lidé vidět v rámci kostýmovaných prohlídek na zámku
v Čechách pod Kosířem.
tt1ÈUFLtt
Braň pravdu až do smrti. „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť jen pravda tě vysvobodí,” napsal mistr Jan Hus, který byl před 603 lety upálen v Kostnici.
tt4PCPUBtt
S trabantem proti proudu času. Víte, čím se měří rychlost trabantu? Kalendářem... Do autokempu Žralok se sjeli majitelé legendárních vozů, kteří milují,
když čas plyne pomalu.
tt/FEʏMFtt
Hlava XXII pro běžce. Kdo četl skvělou knihu Hlava XXII od Josepha Hellera,
ten ví, že s armádou může být spojena spousta absurdit. Mezi ně nepochybně
patří i rozhodnutí neudělit oficiální povolení pořadatelům běžeckého závodu
Repechy run, přestože jeho trasa vede Repešským žlebem po veřejně přístupné stezce. Navzdory tomu běžci na 22 kilometrů dlouhý neměřený „závod“
z Prostějova do Repech opět vyběhli.

      

veřejnost bude vnímat. Nyní se nám
ale schází tolik optimistických reakcí
a děkovných dopisů, že už zcela zřetelně můžeme nastínit plány, které
chceme realizovat v případě volebního úspěchu,“ vysvětlil Václav Šmídový, lídr prostějovské KSČM pro blížící se komunální volby.
Pokud komunisté v Prostějově
vyhrají, můžeme počítat s obnovením hned několika zvyků, které
byly zažité před rokem 1989. Tím
hlavním bude zahájení mnoha stavebních projektů v rámci akcí „Z“.
„Vy si to nepamatujete? V Prostějově byly už po vítězném únoru v roce
1948 postaveny desítky budov,
které dodnes slouží všem občanům.
A všechny tyto budovy postavili občané tohoto města zadarmo, tedy

KRIMI


Kriminalisté pátrají po tom,
kdo minulé úterý ráno řídil
osobní vozidlo BMW, které
narazilo do rodinného domu
ve Stařechovicích. Jedná se
o jednu z nejvážnějších nehod
tohoto roku. V autě cestovalo celkem pět osob a každá
z nich byla zraněna. Uvnitř
byl také pes, který náraz do
domu dokonce nepřežil!

157 000
Zajímavý je fakt, že doteď
policisté zatím nevědí, kdo
„bavorák“ řídil. Až ovšem
zjistí toho pravého z pětice
zraněných osob, hrozí mu za
těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až osm let vězení!
Hmotná škoda byla vyčíslena
na 157 tisíc korun.

najdete nás také na
  

v rámci dobrovolných brigád bez
nároku na odměnu. V tom chceme
nyní po vítězných volbách v Prostějově pokračovat. Je taková blbá
doba, kdy se jistě nebudou hlásit
lidé dobrovolně. Máme ale páky
vhodné k tomu, abychom je na
stavby nahnali třeba násilím,“ sdělil Agentuře Hóser Jarouš Brambor,
který si po volbách brousí zuby na
místo náměstka pro obnovu nešvarů
komunismu. „Podívejte se, současný
komunitní dům v Sušilově ulici stojí
městskou pokladnu a tím nás všechny osmdesát melounů! V případě,
že by tato stavba vznikla v akci „Z“,
stálo by nás to akorát pár stovek na
občerstvení zedníků. Za ušetřené desítky milionů korun bychom mohli
pořídit například luxusní prvomá-

jovou výzdobu města nebo koupit
deset alegorických vozů,“ myslí si
Jarouš Brambor.
Jedno je jasné, pokud skutečně
v říjnových komunálních volbách
zvítězí v Prostějově komunisté, nemusíme si už potom v televizi pouštět retro pořady či seriál Vyprávěj.
Mnohé z dob před rokem 1989 se
nám vrátí v naprosto reálné podobě.
Takže, Prostějované, oprašte ve skříních montérky, najděte již vyhozené
srpy a kladiva, a hurá do práce!
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.

KARIN DAŇHELOVÁ
se narodila 10. března 2002 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19.
května 2018. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 15 do 16 let, měří 165 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědočerné vlnité vlasy.

TOMÁŠ DAŇHEL
se narodil 8. dubna 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 3.
července 2018. Jeho zdánlivé stáří je
14 let, měří asi 158 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a černé
vlasy.



Rozkol v Žešově. Je až neuvěřitelné, jaký zbytečný rozruch a hádky
dokáže „zařídit“ pár nemyslících
lidí. V Žešově rezignovalo na svoji
funkci sedm z devíti členů osadního výboru kvůli nařčení, že starý
a už jen málo využívaný most přes
dálnici se bude bourat. Je to samozřejmě lež, ovšem pár křiklounů je
„na koni“.




130

Během svátečního čtvrtka se
v Určicích konala velká sláva.
Tamní dobrovolní hasiči totiž
pořádali oslavy 130. výročí založení svého spolku. Co na tom,
že v jednu chvíli při náhlé bouřce zmokli na kost, vše si vynahradili při bohatém zábavném
programu na místním hřišti.
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Plumlovská změní tvář. Vedení
magistrátu zveřejnilo vizualizace
Plumlovské ulice v Prostějově, jak
bude vypadat po generální rekonstrukci na podzim letošního roku.
Pokud vše klapne podle plánů,
můžeme se těšit na zbrusu novou
ulici. Kromě chodníků a zeleně
projde výraznou obměnou i dopravní uspořádání.

Foto: internet

MATYÁŠ NOVÁK

Pondělní večer na konickém zámku patřil fanouškům famózního
mladého klavíristy Matyáše Nováka. Vítěz řady národních a mezinárodních klavírních soutěží předvedl skvělý výkon a jeho vystoupení
aplaudovaly stovky diváků.
 



„ŽÁDNÉHO
SRANDISTU
S JAREM V RUCE
JSME NEHONILI!“
Šéf prostějovských strážníků Jan Nagy
potvrdil, že pěnicí kašna před Atriem
nebyla v úterý policii vůbec hlášena
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 26/12 °C

Drahoslava



24/13 °C

Libuše a Amálie

Støeda

24/11 °C
Olga

Ètvrtek 26/13 °C
Bořek

Pátek

28/14 °C
Markéta

Sobota 28/16 °C
Karolína

Nedìle 29/17 °C
Jindřich
Zdroj: meteocentrum.cz
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PLUMLOVSKÁ, JAKOU SVĚT NEVIDĚL
Rekonstrukce se blíží, ulice se změní k nepoznání

PROSTĚJOV Sotva si město
vydechlo po náročné uzavírce
Brněnské ulice, už se chystá další komplikace pro řidiče. Nikdo
ale nepochybuje o tom, že si také
Plumlovská ulice v Prostějově
zaslouží generální změnu. Silnice
se tam v posledních desetiletích
„látala“, jak se dalo, chodníky
jsou na rozpadnutí, chybí zeleň.
To všechno se ale ještě letos změní k nepoznání!

,CMLG\G\XGąGLP÷PÆXK\WCNK\CEGRCVTPÆ2NWONQXUM¾WNKEGX2TQUV÷LQX÷UGMQPGéP÷UVCPGWNKEÊUVQNGVÊ

   

Michal KADLEC
Plumlovská ulice se uzavře poslední srpnový den tohoto roku, o tom
již Večerník informoval před dvěma
měsíci. Nejprve dojde k uzavírce
části komunikace od velkého rondelu u čerpací stanice OMV až po
křižovatku vedle nákupního centra Haná. „Olomoucký kraj tady
položí nový asfaltový koberec, na
městu pak bude výstavba nových
chodníků, oprava zálivů pro autobusy a hlavně výsadba nové zeleně.
Poté budeme po Plumlovské spo-

lečně s krajem postupovat směrem
k centru města až po křižovatku
u hudební školy,“ popsal stručně
Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky. „Já jsem ráda, že během

rekonstrukce proběhne i poměrně
masová výsadba stromů a keřů. Zeleň v této ulici dlouhodobě chyběla,
což nyní chceme napravit,“ přidala
se náměstkyně Ivana Hemerková.

Plumlovská ulice se skutečně změní k nepoznání, přibydou i nové
středové ostrůvky na přechodech
pro chodce a velmi důležitou
součástí celé rekonstrukce bude

i výstavba většího počtu parkovacích míst. Minulý týden magistrát
poprvé zveřejnil vizualizaci „nové“
Plumlovské, která patří k nejfrekventovanějším ulicím v Prostějově.

„Ještě předtím, než 31. srpna přikročíme k uzavírce ulice, proběhnou zde práce na nových plynových přípojkách,“ upozorňuje ještě
Zdeněk Fišer.

  CHEOPS? 605ŗÉ.

PROSTĚJOV Jedná se podle všeho o vážnější případ, než se zdálo,
proto jeho vyšetřování trvá tak
dlouho. Ničivý požár budovy reklamní agentury Cheops v Olomoucké ulici v Prostějově, který
v neděli 28. ledna tohoto roku
způsobil škodu za pět milionů korun, je, zdá se, objasněn. Ovšem
s jakým výsledkem, to zatím hasiči
i policisté tají!
Od dubna letošního roku nebylo
snad týdne, aby Večerník doslova
„nebombardoval“ mluvčí krajských
hasičů či zástupce prostějovské policie s dotazy ohledně příčin požáru,
který zcela zničil dřevotřískovou budovu firmy Cheops. Sice se po městě šuškalo všelicos, ale na potvrzení
pravých příčin jsme dlouho čekali
marně. Večerník se na ně přeptal i během uplynulého týdne a z vyjádření
mluvčí hasičů vyplynulo, že co se týká
vyšetřování, je už hotovo! „Máme dohodu s tiskovým mluvčím Policie ČR
panem Kořínkem, že novináře budeme formou oficiální tiskové zprávy

informovat o vyšetřování případu
požáru nemovitosti společnosti Cheops příští týden. Nezlobte se, ale tuto
dohodu dodržím a dříve vám nic říct
nemohu. Ani naznačit,“ řekla ve středu 4. července Večerníku Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Co se tedy dozvíme? O tom budeme své čtenáře informovat v příš(mik)
tím vydání!
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OLŠANY U PROSTĚJOVA Proboha, co dělal chodec na dálnici?
V neděli 8. července časně ráno krátce po půl třetí přijali policisté
oznámení o dopravní nehodě osobního vozidla s chodcem na 33. kilometru dálnice D46 ve směru od Prostějova na Olomouc.
„Z prvotního šetření vyplývá, že dvaapadesátiletý muž zřejmě přecházel dálnici směrem k obci Olšany u Prostějova, a to v místě, kde
byl nedávno stržen most. Šestačtyřicetiletý řidič vozidla Audi A6
nestačil na chodce, který se náhle objevil na dálnici, včas zareagovat,
a došlo ke střetu. Chodec na místě utrpěl smrtelné zranění. Alkohol
ani jiné návykové
látky nebyly u řidiče provedenými zkouškami
zjištěny,“ uvedl
Libor Hejtman,
mluvčí Krajského
ředitelství Policie
ČR Olomouc. Jak
dodal, veškeré
okolnosti a souvislosti dopravní nehody jsou
předmětem další- ĄKFKéVQJQVQ#WFKPGUVCéKNPCEJQFEG\CTGCIQXCVVGPOW
  !
ho šetření. (mik) RTQNGV÷NéGNPÊOUMNGO

KAŠNA
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Foto: Michal Kadlec
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FEŤÁKA
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PŘEŽIL!
ČEHOVICE Ten chlap měl víc štěstí než rozumu! V pondělí 2. července krátce před dvacátou hodinou
se v kolejišti na vlakové trase z Nezamyslic do Prostějova pohyboval
osmadvacetiletý chlápek, kterého
v katastru Čehovice zhruba padesát metrů od železničního přejezdu
zachytil pravou stranou rychlík!
„Vlivem nárazu byl muž odmrštěn
na travnatou plochu pod železničním náspem. Z místa byl převezen
sanitkou do Fakultní nemocnice
Olomouc. Protože poškozený
nebyl na místě schopen provést
dechovou zkoušku, byl u něj v nemocnici proveden za tímto účelem odběr krve. Orientační test na
možnou přítomnost jiných návykových látek byl pozitivní na pervitin,“ oznámil František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
(mik)
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PO STOPÁCH STARÉHO

PŘÍPADU

V Konici za uplynulý rok
přibylo téměř padesát obyvatel!
PROSTĚJOVSKO Nestanou se
z některých míst na Prostějovsku
„vesnice duchů“? Nebo naopak na
venkov míří čím dál více lidí, kteří se
nechtějí smířit s životem v paneláku?
PROSTĚJOVSKÝ Večerník před
dvěma roky provedl velký průzkum
týkající se počtu obyvatel v jednotlivých obcích. Zjišťovali jsme, jak se
statistická čísla za uplynulé dva roky
změnila.
A tohle asi nikdo nečekal! Už řadu let se
pomalu, ale jistě snižuje počet obyvatel
na Konicku, přičemž samotná Konice
na tom dlouhodobě není o nic lépe.
Kdysi druhé největší město v regionu
každým rokem přicházelo o několik
obyvatel a svoji někdejší pozici přenechalo Kostelci na Hané.
Jenže v uplynulém roce došlo k překvapivému obratu, když v Konici přibylo 46
obyvatel! Tímto se postavila proti všeobecnému trendu, který lze stále sledovat
například na úbytku obyvatel v okolních
obcích jako třeba v Brodku u Konice či
Horním Štěpánově. Naopak město v severním cípu regionu se za uplynulý rok
rozrostlo o vůbec největší počet obyvatel ze všech obcí na Prostějovsku. Bylo
to dokonce o dva více než v Olšanech
u Prostějova, které v tomto ohledu dlouhodobě a jednoznačně vévodí.

Napsáno
pred


Nová tabulka:
2006
2016
2018 2006–2016 2016–2018
Konice
2 911
2 773 2 803
- 138
+30
Kostelec na Hané 2 868
2 879 2 921
+ 11
+42
Plumlov
2 442
2 337 2 305
-105
- 32
Němčice nad Hanou 2 122
1 979 2 009
- 143
+30
Smržice
1 589
1 664 1 645
+ 75
-19
Brodek u Prostějova 1 481
1 533 1 520
+ 52
-13
Olšany
1 440
1 728 1 764
+588
+36
Mostkovice
1 342
1 557 1 549
+191
-8
Čelechovice na Hané 1 212
1 312 1 316
+100
+4
Nezamyslice
1 280
1 490 1 491
+210
+1
Ptení
1 106
1 083 1 077
-23
-6
Protivanov
1 066
989
998
-77
+9
Horní Štěpánov
994
936
902
-58
-34
Brodek u Konice
944
840
812
-104
-28
Vřesovice
457
549
565
+92
+16
Buková
348
309
307
-39
-2
Kladky
386
353
348
-33
-5
Hačky
98
101
99
+3
-2
zdroj: www.obyvateleceska.cz
Setrvalý úbytek zaznamenávají poněkud překvapivě v Plumlově, a to
jak z dlouhodobého, tak i krátkodobého hlediska. Za přibýváním či naopak úbytkem lidí v jednotlivých obcích
stojí zejména poloha, dostupnost do
velkých měst a nepochybně i nabídka
stavebních parcel.
Jednoznačně nejhůře s úbytkem
obyvatel je na tom ovšem samotný

STÍNY MINULOSTI
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PROSTĚJOV Na jaře roku 2014
byla ukončena kompletní revitalizace Smetanových sadů. Park v samotném centru Prostějova prošel
velmi výraznou obměnou, kdy bylo
pokáceno přes třicet stromů, které
byly nahrazeny novou zelení. Dnes se
vyjímá především javorová alej podél
hradební zdi. Snad jedinou kaňkou
byla výsadba nových jehličnanů. Už
na podzim téhož roku Večerník upozornil na zhruba desítku uschlých
smrčků i modřínů. Začala tak anabáze nové výsadby, kterou je možno
nazvat jako úspěšnou až letos...
Na podzim roku 2014 tedy odpovědná
firma vysadila nové jehličnany. Co ale ani
Prostějov. Před odtržením Držovic čert nechtěl, tytéž stromečky během roku
v roce 2006 tu žilo 47 058 obyvatel, 2015 uschly znovu. „Ukazuje se to, co tvrnásledný rok počet obyvatel klesl dím už několik let. Jehličnany na Hanou
na 45 858. Tímto se však úbytek prostě nepatří,“ ulevila si tenkrát Ivana
obyvatel ve městě ani zdaleka ne- Hemerková, náměstkyně primátorky
zastavil. Letos je v Prostějově evi- Prostějova pro životní prostředí. „Chtěla
dováno již „pouze“ 43 798, což je bych ovšem upozornit, že firma, která
o 177 lidí méně než loni a o ce- zajišťuje výsadbu zeleně v tomto parku,
lých 296 lidí méně než v roce má ve smlouvě s magistrátem celkem os2015.
(mls) miletou lhůtu udržitelnosti. To znamená,

že v průběhu doby až do roku 2022 každý
strom, který z nějakého důvodu uhyne,
musí okamžitě nahradit novým,“ dodala
tehdy Hemerková, která si však nedokázala vysvětlit, proč nově vysazeným listnáčům ve Smetanových sadech, včetně
javorové aleje, se nebývale daří, zatímco
jehličnany usychají. „Těžko říci, čím to je.
Možná výsadbou špatného kultivaru, který již nebyl životaschopný. To se prostě
stává, že se vybere špatný strom. I když
popravdě řečeno, těch uhynulých jehličnanů bylo v tomto parku už opravdu
hodně,“ připustila. V létě roku 2015 se
Večerník zeptal na názor člověka velmi
povolaného. „V první řadě, a to okamžitě, bych nechal provést kvalifikovaný
rozbor půdy. Pokud ve Smetanových
sadech jehličnany hynou, je v půdě
něco, co jim vadí. Smrčky, borovice,
modříny a další lesní stromy mají rády
kyselou půdu, takže do běžné zeminy
je rozhodně nelze vysazovat,“ prozradil
Večerníku Petr Uvízl, majitel firmy Realizace zahrad se sídlem ve Vrahovicích.
Když se ale do Smetanových sadů
podíváte dnes, vidíte na stejném místě

4Q\FÊNXPQX÷X[UC\GPÚEJLGJNKéPCPGEJ
XG5OGVCPQXÚEJUCFGEJUV÷OKMVGTÆ
VCOWJ[PWN[XTQEGLGRCVTPÚ 2x
foto: Michal Kadlec

krásně zelené malé borovice i smrky.
Čím to, že další výsadba během roku
2016 již neuhynula? „Situace se rapidně změnila k lepšímu. Během uplynulých dvou let nám specializovaná firma
vyměnila všechny uschlé jehličnany,
které se zatím drží. Snad je to tím, že
byly vysazeny jiné a kvalitnější odrůdy,“
pousmála se s uspokojením Ivana Hemerková. „Na veškeré stromy máme
ještě čtyřletou záruku, takže pokud
se stane, že nějaký listnáč či jehličnan
uhyne, máme po tuto dobu zaručenou
výměnu zdarma,“ dodala náměstkyně
prostějovské primátorky.
(mik)

9UDÿGDEH]GRPRYN\QĨY1H]DP\VOLFtFKREMDVQĨQD
V polovině listopadu roku 2007 došlo v drážním domku poblíž nezamyslického nádraží k brutální vraždě bezmála šedesátileté ženy. Vraha
se kriminalistům podařilo dopadnout po dlouhém sedmiměsíčním
vyšetřování. Je jím čtyřiadvacetiletý cizinec, pro kterého si policisté
nakonec museli zajít do kriminálu!
Důkladná mravenčí práce se kriminalistům vyplatila. Dovedla je ke
čtyřiadvacetiletému cizímu státnímu
příslušníkovi. „Vloni, ve středu 14. listopadu, byla v drážním domku v obci

Nezamyslice na Prostějovsku nalezena mrtvá žena. Jednalo se o devětapadesátiletou paní bez trvalého bydliště.
Přivolaná lékařka na základě prohlídky uvedla jako předběžnou příčinu
smrti rozsáhlá zhmoždění hlavy. Konstatovala, že zranění poškozená utrpěla v důsledku hostilního jednání ze
strany jiné osoby. Ke smrti mělo dojít
během půlnoci předchozího dne. Byla
nařízena soudní pitva. Kriminalisté
začali na případu kvalifikovaném jako
trestný čin vraždy intenzivně pracovat
a mimo jiného zajistili stopy z místa

činu,“ shrnula poznatky Soňa Štětínská, tisková mluvčí Správy Severomoravského kraje Policie ČR. Výsledky
provedené pitvy potvrdily, že žena utrpěla kromě dalších také mnohočetná
poranění hlavy provázené krvácením.
Zemřela na zadušení krví. „Policisté
začali shromažďovat informace o poškozené, jejích známých a podobně.
Některá z informací jim mohla byť
sebeméně pomoci odhalit pachatele.
Kriminalisté museli prověřit více než
100 podezřelých osob a také několik
anonymních udání na „zaručeně jisté-

ho“ pachatele. Jejich práce nebyla nijak
jednoduchá. Informace získávali také
od osob, které se s poškozenou stýkaly.
Vesměs šlo o bezdomovce,“ popisuje
složitost vyšetřování Soňa Štětínská.
Důkladná práce se však kriminalistům
vyplatila. „Na základě zmíněného prověřování kvanta osob a analýzy zjištěných informací je indicie dovedly až
ke čtyřiadvacetiletému cizinci. Muž
pobýval a pracoval na Prostějovsku
a v poslední době také v Nezamyslicích. Policisté však za ním museli jít do
brněnské věznice, kde je nyní ve vý-

konu trestu odnětí svobody pro jinou
trestnou činnost násilného charakteru,“ prozradila Soňa Štětínská.
Policisté muže již obvinili z vraždy.
Podezřelý podle slov krajské policejní
mluvčí dlouho nezapíral. „Přiznal se,
že ženu bil a kopal, a to zejména do
hlavy. Přišel za ní k domku s úmyslem
pohlavního styku, ke kterému také
došlo,“ uvedla na závěr Soňa Štětínská.

$.78/1«
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Na ten případ si ve Večerníku moc
dobře pamatujeme. Zavražděnou
bezdomovkyni našli jiní lidé bez
trvalého přístřeší v drážním domku
u nezamyslického nádraží zahrabanou v odpadcích a starých novinách. Stejně jako mnoho jiných
vražd na Prostějovsku, tak i tento
případ byl naštěstí objasněn. A to
je velice zajímavé. Laikům by se
zdálo, že zrovna vraždy jsou na
vyšetřování nejnáročnější. Zkušení
kriminalisté ale vědí, že právě tento
nejhorší násilný zločin bude dříve
nebo později objasněn. Výjimky
však potvrzují pravidlo. Zatímco
dnes na Prostějovsku neznáme případ neobjasněné vraždy, tak třeba
takové krádeže kol, vloupání do
domů či do aut mají značné procenta neobjasněnosti.
(mik)

18070310727
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pohled zpátky

jak šel čas Prostějovem ...

Kostelní ulice
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Příště: Plumlovská ulice
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Za pití hrozí „flastr“
Před devátou hodinou ranní ve
čtvrtek 5. července si strážníci na
náměstí T. G. Masaryka povšimli
trojice mužů popíjejících alkoholické nápoje. Hlídkou byli dotyční
poučeni a upozorněni na platnost
obecně závazné vyhlášky města
Prostějova, která na tomto místě
konzumaci alkoholických nápojů
zakazuje. Dvoulitrová láhev vína
byla trojici odebrána. Muže ve věku
63, 55 a 52 let bude řešit správní
orgán, hrozí jim pokuta až do výše
100 tisíc korun.



   

Po flámu se pohádali
Hodinu po poledni v sobotu 30.
června vyjížděla hlídka prověřit
oznámení o fyzickém napadení
ženy jejím přítelem v bytě v centru
města. Oznamovatelka na místě
uvedla, že společně nejprve popíjeli alkohol a poté se pohádali.
Čtyřiasedmdesátiletý muž ženu
chytil za ruku a vyvedl ji z obývacího pokoje do kuchyně. Výpověď
své o deset let mladší partnerky
potvrdil. V přítomnosti strážníků
k napadání už nedocházelo. Nevznikla škoda na majetku a nikdo
nebyl zraněn. K projednání protiprávního jednání je zapotřebí
podat návrh a souhlas poškozené
osoby u správního orgánu. O tom
hlídka dvojici poučila.

Slečna měla štěstí
V pondělí 2. července v nočních
hodinách se na linku 156 obrátila
žena s prosbou o zkontrolování
autobusové zastávky v Janáčkové
ulici, kde měla její dcera při odjezdu zapomenout peněženku s platební kartou a doklady. Na nádraží
byla okamžitě vyslána hlídka.
Na uvedeném místě peněženku
strážníci opravdu nalezli! O tom
byla telefonicky žadatelka zpětně
vyrozuměna. Bylo s ní dohodnuto
uložení nalezené věci na služebně
městské policie. Druhý den byl
nález předán matce sedmnáctileté
majitelky.

Roztržitost s klíčky
Před šestou hodinou ranní v úterý 3. července se na linku 156
obrátil muž s tím, že na parkovišti
v Dolní ulici nalezl vozidlo s klíči
ponechanými ve dveřích auta. Na
místo byla vyslána hlídka, která oznámení potvrdila. Vozidlo
strážníci zajistili a vzápětí si také
ověřili, že v pátrání Policie ČR
nebylo. Pro řidiče byl ponechán
vzkaz za stěračem a klíče od vozidla strážníci uložili na své služebně jako nález. Krátce po poledni
byly předány majiteli, který si pro
ně přišel.

Podezřelý cizinec
Ve středu 4. července odpoledne
vyjížděli strážníci k obchodnímu domu v Konečné ulici, kde se
podle oznámení měl zdržovat muž
a na parkovišti nabízet procházejícím lidem aku vrtačku. Jednalo
se o pětadvacetiletého muže cizí
národnosti. Ten uvedl, že městem
jen projíždí a o platnosti nařízení
obce nic neví. Zboží mu strážníci
odebrali. Tím, že porušil tržní řád,
je důvodně podezřelý z přestupku
proti pořádku ve státní správě.
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krimi

BEZDOMOVEC BYL ZAVRAŽDĚN
Násilný čin odhalila až soudní pitva

PROSTĚJOV Jak avizujeme na titulní straně dnešního vydání
Večerníku, v Prostějově došlo ke zločinu vraždy. Už třetí v tomto roce! Ve výkopu v ulici Předina poblíž Husova náměstí byla
v sobotu 30. června nalezena mrtvola staršího muže. Podle
informací Večerníku se mělo jednat o bezdomovce, který tam
bezvládně ležel s rozbitou hlavou. O tom, že jde o vraždu, nebylo zpočátku jasno. Násilný čin potvrdila až soudní pitva, jejíž 0CVQOVQOÊUV÷XWNKEK2ąGFKPCMQWUGMQFTWKP[DÚXCNÆJQJQVGNWD[NPCNG\GP
  
výsledky obdrželi kriminalisté z olomoucké mordparty po ně- \CXTCåF÷PÚDG\FQOQXGE
kolika dnech.
bezdomovci, zemřel násilnou smrtí Večerníku se v tu dobu již svěřilo něko-

Michal KADLEC

„V sobotu 30. června jsme po osmnácté hodině přijali oznámení o nálezu mrtvého muže ve výkopu na
staveništi v ulici Předina v Prostějově.
Zemřelého se nám podařilo ustanovit jako pětapadesátiletého muže
z Blanenska. V současnosti probíhá

prověřování okolností úmrtí muže,
byla nařízena pitva ke zjištění příčiny a přesné doby úmrtí,“ informoval
v úterý Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouc. O den později pak dorazila
i do Večerníku aktualizovaná zpráva.
„Provedená pitva prokázala, že muž
z Blanenska, který se pohyboval mezi



4,53
PROSTĚJOV Dva bezdomovci se
servali jako koně v pasáži obchodního domu v Plumlovské ulici.
Jeden z bezdomovců byl tak opilý,
že lékař rozhodl o jeho okamžitém převozu do špitálu. Hrozila
mu totiž otrava alkoholem!
„V neděli 1. července odpoledne
bylo přijato sdělení o vzájemném
napadání dvou bezdomovců v obchodním domě na Plumlovské
ulici. Na místě byli hlídkou zjištěni
a kontaktováni oba aktéři sporu.
Jednalo se o muže bez trvalého pří-

a případ si tak převzali kriminalisté
odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje. Kriminalisté zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z násilného trestného činu s následkem
smrti, prověřování případu je na počátku, proto zatím nelze uvést bližší
informace,“ sdělil Libor Hejtman.

lik lidí, že policisté měli údajně zadržet
mladistvého muže z okolí Husova
náměstí. Mluvčí policie to ale nepotvrdil. „V souvislosti s nálezem mrtvého
muže nebyla zadržena žádná osoba.
Žádné další informace nebudeme
s ohledem na probíhající úkony trestního řízení poskytovat,“ odpověděl
přímo Večerníku Libor Hejtman.

9UiWLOVH]YĚ]HQt
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střeší ve věku 37 a 40 let. Starší uvedl, že mladšího udeřil pěstí do obličeje. Napadený bezdomovec byl ve
značně podnapilém stavu a nebyl
schopen stát na nohou. Provedenou orientační dechovou zkouškou
byla u něj naměřena hodnota 4,53
promile alkoholu. Z důvodu hrozící
otravy alkoholem bylo lékařem rozhodnuto o převozu do nemocnice,
kde byl muž předán k následné péči
zdravotnímu personálu,“ informovala Tereza Greplová z Městské policie Prostějov.
(mik)

PROSTĚJOV S podobným člověkem se raději vůbec nepotkat!
Kuriózní případ s čerstvým navrátilcem z nápravného zařízení řešili
strážníci městské policie ve čtvrtek
5. července.
„V dopoledních hodinách hlídku
provádějící kontrolní činnost a dohled na veřejný pořádek v centru
města kontaktoval čtyřiatřicetiletý
muž. Uvedl, že se právě vrátil z výkonu trestu odnětí svobody, nudí
se a neví, co má dělat. Dále sdělil, že

má psychické problémy a má chuť
někoho fyzicky napadnout, něco
zničit nebo si sám ublížit. Jelikož jevil
známky podnapilosti, vyzvali strážníci dotyčného k provedení orientační
dechové zkoušky. Výsledek byl pozitivní s hodnotou 1,83 promile. Na
místo byl přivolán lékař k posouzení
jeho zdravotního stavu. Bylo rozhodnuto o převozu a umístění muže
do protialkoholní záchytné stanice
v Olomouci,“ sdělila Tereza Greplová
z Městské policie Prostějov. (mik)

Souseda polil a zkopal kvůli televizi
PROSTĚJOV Sousedské vztahy
bývají mnohdy složité. Většinou
se sousedé dokáží pohádat kvůli
naprosté prkotině. Jednu takovou
řešili prostějovští strážníci v jednom z domů v Prostějově v neděli
1. července. A šlo tam opravdu do
tuhého!
„Po půl desáté večer vyjížděla hlídka na přijaté oznámení o napadání
mezi sousedy. Při zjišťování skuteč-

ného stavu věci vyšlo najevo, že ke
konfliktu došlo kvůli puštěné televizi. Oznamovatel šel k sousedům
sjednat nápravu a domluvit jim, aby
se ztišili a ztlumili televizi. Situace se
vyhrotila natolik, že dvaašedesátiletý
muž vylil na svého pětadvacetiletého souseda a jeho přítelkyni sklenici se studenou vodou. Poté si začali
pánové nadávat a urážet se, až došlo
k fyzické potyčce. Starší muž při str-

kanici uklouzl na rozlité vodě a upadl na zem. Tam do něj jeho soused
několikrát kopl,“ popsala incident
Tereza Greplová z Městské policie
Prostějov.
Lékařské ošetření odmítli oba pánové. Viditelné zranění neměl ani jeden
z nich. „Mladší muž potvrdil, že do
svého souseda kopl, ale jako první
dostal pěstí do obličeje on. Svým
jednáním jsou pánové podezřelí ze

spáchání přestupku proti občanskému soužití. Při projednávání celé
záležitosti se k hlídce přihlásil další
svědek. Ten uvedl, že sice konflikt
neviděl, ale že starší muž je velice
problémový nájemník a bezdůvodně vyvolává konflikty a napadá ostatní obyvatele v domě,“ dodala Tereza
Greplová s tím, že celá záležitost byla
postoupena k dořešení příslušnému
správnímu orgánu.
(mik)

ZNÁSILNĚNÍ PO CIKÁNSKU
JDE K SOUDU
Děti „znásilněné“ ženy údajně
u sousedů prosí o jídlo

PROSTĚJOV, DOBROCHOV Tohle bude zamotané. Letos začátkem února přijeli policisté k domu v Dobrochově, kde sebrali
dva cikány. Místní žena jednoho z nich obvinila z opakovaného
znásilňování, zatímco druhý měl souložící pár natáčet na video.
Týrání a ponižování mělo trvat minimálně dva dny. O případu
bude rozhodovat soud. Večerník o něm jako jediný informoval
rovněž v únoru letošního roku.

Martin ZAORAL
Rostislav P. (32) bude v úterý 10.
července u prostějovského soudu
čelit obžalobě ze znásilnění. Všechny zdroje se přitom shodují na tom,
že si žena svého „tyrana“ pozvala do
domu zcela dobrovolně. Jejich soužití
se však zřejmě zvrhlo a cikán ji měl
minimálně dva dny držet v jakémsi
zajetí a zkoušet na ní nejrůznější sexuální praktiky. „Paní ho tam měla již
od loňského listopadu. Nastěhoval se

k ní nedlouho poté, co policie zadržela jejího manžela, který nenastoupil
do vězení. V podstatě tam bydleli
spolu a dělali večírky, a to i přesto, že
tam s nimi žily dvě nezletilé děti. Tento pán jí platil za stravu a pomáhal jí.
Chodila s ním ven a vůbec nevypadala, že by to dělala nuceně,“ popsala
naše čtenářka s tím, že „hostitelka“ má 5QWFDWFG\LKwċQXCVPCMQNKMD[N[UGZW¾NPÊRTCMVKM[åGP[\&QDTQEJQXCCLGLÊJQ
JQUVCFQDTQXQNPÆ
    
být dlouhodobě bez práce. „Její děti
chodí po sousedech a prosí o jídlo. O tom, zda byly sexuální praktiky škozené a řady svědků rozhodovat až
Nevěřím tedy, že by se obvinění za- dobrovolné, či nikoliv bude ovšem na soud. Hlavní líčení bylo nařízeno na
kládalo na pravdě,“ uzavřela žena.
základě výpovědí obžalovaného, po- 8:30 hodin.
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Srazil holčičku!



   

V úterý 3. července v odpoledních hodinách couváním
najížděl k parkovacím místům
parkoviště na Sídlišti Svobody třiapadesátiletý řidič s vozidlem Ford Fusion tam, kde
příjezdová cesta k místům na
parkování protíná chodník
a cyklostezku. Při couvání přehlédl pětiletou cyklistku, která
jela na dětském jízdním kole
značky Ghost a za ní jel a dohlížel na ni její otec. Dívka nestihla zareagovat a narazila do
zadní části levého boku auta.
Nehoda se naštěstí obešla bez
zranění a škoda vznikla pouze
na jízdním kole ve výši 200 korun. Událost je nadále v šetření.

Ohrožovali výchovu
Z přečinu ohrožování výchovy
dítěte viní prostějovští kriminalisté sedmačtyřicetiletou ženu
z Prostějova a jejího dvaašedesátiletého partnera. Tohoto skutku se měli dopustit jako rodiče
jedenáctiletého syna tím, že ho
řádně neposílali do školy a nezabezpečovali tak jeho povinnou
devítiletou školní docházku.
Za období od března do června právě skončeného školního
roku tak chlapec bez omluvy
zameškal celkem 317 vyučovacích hodin. Obvinění se tohoto
jednání dopustili přesto, že byli
na neomluvenou absenci syna
a také na svou povinnost zajistit
jeho školní docházku opakovaně upozorňováni jak ze strany
školy, tak orgánu sociálně právní
ochrany dětí Magistrátu města
Prostějova. V případě odsouzení jim za toto jednání hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta.

Podjelo mu kolo
V pondělí 2. července v odpoledních hodinách jel na mopedu značky Sonik po ulici Josefa
Lady v Prostějově pětatřicetiletý
muž. Na rovném úseku mu pravděpodobně podjelo přední kolo
a společně s o pět let mladší
spolujezdkyní spadli na vozovku. Přitom se řidič lehce zranil
a z místa byl převezen k ošetření
do prostějovské nemocnice. Ke
zranění ženy nedošlo. Dechová
zkouška na možnou přítomnost
alkoholu v krvi byla negativní.
Škoda na mopedu byla vyčíslena
na 25 000 korun. Nehoda je nadále v šetření policistů z dopravního inspektorátu.

Řidička „pod parou“
V sobotu 7. července před půlnocí zastavili policisté v Kostelecké ulici osobní vozidlo Opel
Vectra, které řídila dvaatřicetiletá řidička. Ta se při kontrole
podrobila orientační dechové
zkoušce na alkohol s pozitivním výsledkem 1,56 promile
alkoholu. Tím je podezřelá
z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
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děti, pejsci, zdraví

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

Klára ČERNÁ
2. 7. 2018 49 cm 3,30 kg
Prostějov

Nela KOKIOVÁ
4. 7. 2018 43 cm 2,35 kg
Dubany

Marie VILÍMOVÁ
4. 7. 2018 50 cm 3,15 kg
Praha

www.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:

miminka@vecernikpv.cz.

Adam KŘIVÁNEK
3. 7. 2018 52 cm 3,95 kg
Drahanovice

Dominik VYSLOUŽIL
24. 6. 2018 53 cm 4,15 kg
Určice

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

Petr BEDNÁŘ
2. 7. 2018 51 cm 3,50 kg
Drahanovice

Školky přes prázdniny
budou fungovat jinak

Z NEMOCNICE ...

9]GĨODORVHGYDFHW
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PROSTĚJOV (Barbora Olejníková, tisková mluvčí společnosti Agel) Celkem dvě
desítky nových zdravotnických pracovníků s kvalifikací sanitář vyškolili v posledních měsících zaměstnanci Nemocnice
Prostějov, která je členem skupiny AGEL.
V reakci na stále chybějící personál ve
zdravotnických zařízeních otevřela letos
na jaře nemocnice kurz, do kterého se
přihlásilo celkem dvacet zájemců. Všichni kurz úspěšně dokončili a již o prázdninách tak mohli nastoupit na místa sanitářů nejen v Nemocnici Prostějov, ale i do
dalších zdravotnických zařízení v regionu
nebo i mimo něj.
Kurz v Nemocnici Prostějov mohl absolvovat
každý zájemce starší 18 let s ukončeným zá-

kladním vzděláním a dobrým zdravotním stavem. Určen byl zejména osobám, které hledaly nové uplatnění na trhu práce. Akreditovaný
kvalifikační kurz obsahoval 180 výukových
hodin, z nichž sto hodin se věnovalo teoretické přípravě, osmdesát hodin činila praktická
výuka.
„Účastníci kurzu se v průběhu tří měsíců učili především základům ošetřovatelské péče,
hygieny, epidemiologie, ochrany zdraví a bezpečnosti práce ve zdravotnických zařízeních,
seznámili se s etickými a právními aspekty
zdravotnické profese, naučili se poskytovat
první pomoc i ovládat základy psychologie
ve zdravotnictví,“ říká Mgr. Marie Jouklová,
hlavní sestra Nemocnice Prostějov, s tím, že
cena kurzu byla šest tisíc korun.

Závěrečné zkoušky proběhly v nemocnici ve
dnech 25. a 26. června, a to jak ověřením teoretických znalostí, tak i formou praktických
zkoušek. Z původních 20 účastníků, kteří se
do kurzu na jaře zapsali a nyní se dostavili ke
zkouškám, získalo kvalifikaci sanitáře na základě úspěšného složení zkoušek všech dvacet absolventů.
„Úspěšní absolventi kurzu se mohou nyní
pod odborným dohledem podílet na poskytování ošetřovatelské péče o pacienty v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní
či lékárenské péče,“ říká Marie Jouklová, hlavní sestra Nemocnice Prostějov, a dodává, že
vzhledem k zájmu veřejnosti nebyl kurz sanitáře v nemocnici zdaleka posledním.

<O÷P[UGFQVMN[\GLOÆPC/iXWNKEK#NQKUG-T¾NG
PROSTĚJOV Vedení prostějovského
magistrátu muselo znovu projednat
přerušení činnosti mateřských škol v
měsících červenci a srpnu. Důvodem
byl zvýšený zájem ze strany rodičů.
V červenci bude fungovat o několik školek víc. „V termínu 9. 7. a 20. 7. byl počet
řádně a včas podaných přihlášek vyšší
než původně stanovená kapacita. Z tohoto důvodu byl po dohodě s ředitelkou
mateřské školky v ulici Partyzánská posílen prázdninový provoz konkrétně na
pracovišti mateřinky v ulici Aloise Krále,“
vysvětlila náměstkyně prostějovské primátorky Ivana Hemerková s tím, že další
rozšíření kapacity již není možné a příjem
přihlášek je již uzavřen.
(mls)

Foto: www.firmy.cz


provoz ve školkách
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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.
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Tomáš KALÁB

Někdo tady lže
Tak tenhle krátký titulek na jednom z nejfrekventovanějších domácích serverů, uvozující pohoršení jedné „opoziční“ strany nad chováním druhé
„koaliční“ strany, mě nedávno přiměl k trpkému
úsměvu. Někdo? Tak snad všichni, ne?
To je totiž základní problém aktuálního veřejného prostoru. I kdyby nakrásně někdo (náhodou)
mluvil pravdu, ze zkušeností už mu nikdo nebude
věřit. Pokud si dáte tu práci a několikrát si ověříte,
že naše veřejnoprávní televize lže, byl byste blázen, abyste utrácel drahocenný čas jejím sledováním.
Pokud využijete dobrodiní internetu a sledujete
podobné veřejnoprávní vysílání největší součas-

né „říše zla“, zjistíte, že se diametrálně liší. Nikoli
úhlem pohledu, ale snahou o skutečnou objektivitu. Samozřejmě že jsou akcentována témata,
která se tak říkajíc „hodí do krámu“, jenže s překvapením zjistíte, že jako dovětek uslyšíte i pohledy, které jsou vtloukány do hlav lidem na Západě.
Procentuálně vyjádřeno, oproti zdejšímu informačnímu poměru 100–0 stojí nějakých 90–10.
Jakým médiím tedy raději věřit? Pěknou paralelou
jsou scény při současně probíhajícím mistrovství
světa v kopané. Několikrát za poločas se tam hráči
svíjí na trávníku v neskutečných kreacích, aby si
vynutili odpískání faulu a co nejpřísnější potrestání soupeře. Kdyby tohle tito borci předváděli

na trávnících okresního přeboru, dostali by od
fanoušků a posléze v hospodě takový kartáč, že by
si už asi nezačutali.
Je zábavné sledovat, jak v případě ignorace rozhodčího a útoku soupeře takový na smrt zraněný
hráč křepce vyskočí a uhání do obrany. Vede to
k jedinému – málokdo už bude hráči věřit, že jeho
zranění je opravdové, natož pak vážné. Osobně
bych se přimlouval za nemilosrdné trestání těchto
hereckých etud žlutými kartami. Jen aby na své
spoluhráče – herce pak opravdu nedoplatil někdo
se skutečnými potížemi.
A co když z naší obrazovky náhodou uslyšíme
nějakou ohromující pravdu? Stejně jí neuvěříme...

PÁR SPORTOVNÍCH ZAMYŠLENÍ
Z

ačnu hned regionálně. Právě
probíhající Wimbledon a Tomáš Berdych. Ano, měl obhajovat
semifinále, ale odhlásil se, možná fanoušky naštval, ale já ho chápu. Pokud máte vleklé zdravotní problémy
a díky tomu prohráváte na turnajích
v prvním, v lepším případě druhém
kole, tepe vás to fyzicky i psychicky
a váš nejoblíbenější sport vás prostě
pomalu ale jistě přestane bavit. Už
bohužel nejste ani ten veselý mladý kluk s patkou, který ve svých
začátcích stihl hrát tenis a dokonce studovat střední školu, přičemž
třeba ode mne dostal za poctivý
výkon chvalitebnou z dějepisu.
Navalilo se toho na vás hodně a ten
tlak je čím dál větší, protože všichni
považují za samozřejmost, že budete
vyhrávat turnaje na všech površích,
reprezentovat v Davis Cupu a samozřejmě tam přinášet nejlépe dva
a půl bodu pro tým. Jenže najednou
se něco zasekne a ono to nejde, zastaví vás nejprve tělo, pak i hlava.
Já osobně proto navrhuji. Dát si od
tenisu nejlépe rok pauzu, odpočívat, rehabilitovat, svěřit se do rukou

šamanům typu Pavla Koláře, pak se
teprve vrátit ve staré formě. Takových návratů jsme přece u jiných zažili dost. A já osobně vzkazuji něco
i rádobyfanouškům, kteří teď
umí hlavně kritizovat, pomlouvat
nebo se aspoň posmívat. Tomášovi bychom měli už teď za to, co pro
nás udělal, poděkovat a smeknout
pomyslný klobouček, takže já to
tady teď veřejně udělám a řeknu,
TOME, DÍKY!
istrovství světa ve fotbale
nám vrcholí. Ale tak ano,
podíváme se na to, ovšem zájem není
tak veliký, jako kdyby tam hrála naše
reprezentace. Znalci pozorují hvězdy,
které jsou v mnoha případech spíše
zklamáním, a evidentně se ukazuje,
že pokud nemají onu správnou klubovou podporu, tak se svými reprezentačními kolegy jsou spíše marní,
někdy snad až trapní. Bohužel šampionát je především a hlavně velký
byznys. S tím také bohužel souvisí
i rozšiřování počtu týmů, tudíž se
zděšením jsem konstatoval nárůst
na dalším šampionátu o šestnáct
(!) týmů. Pardon, ale už teď jsou

M

nečně zaručí i postup české reprezentaci, která je aktuálně ve velké krizi,
a doufejme, že si to přizná celé vedení
a přijme nějaká opatření. Je možná
dobré přestat se zaobírat tím, kdo má
ve svazu kolik hlasů, neustále řešit
estébáka Berbra, který je stejně evidentně nedostřelitelný a začít tvořit
nějakou koncepci, která povede k postupu na mistrovství světa a Evropy.
když jsme u těch koncepcí, tak
se snad nelze nezastavit u hokeje. Pokud nás trápí jen to, že musíme změnit design dresů, tak jsme
na tom skvěle. Já si tedy myslím, že
jsme na tom spíše mizerně. Medaile nevozíme už vůbec, koncepce
výchovy mládeže neexistuje nebo
možná jen ve snech, což se projevuje na draftech NHL, kdy o naše hráče skoro není zájem, a když už, tak
prochází předtím výcvikem v kanadské a americké juniorce. Keců
má každý plno, nejsme schopni bez
hádek vybrat trenéra reprezentace
a generálního manažera tamtéž.
Najednou se vedení svazu vyhrne
s tou oděvní hrůzou, která se nazývá reprezentačním dresem. Řeknu
to asi takhle. Mám repliku dresu

18051110479

Protože je léto, je potřeba se věnovat spíše lehčím a nadča- to zápasy takzvaně o ničem a to nás
sovým tématům. A tak dnes už zase zafušuji do rajonu svých jich bude čekat ještě víc? Na druhé
straně systém mistrovství již snad kosportovních kolegů – snad to všichni fandové pochopí.

A

$1$/ă=$
0$57,1$
02.52ð(
z roku 1947, mám klasický originální reprezentační dres se znakem
v bílém, a i jeho repliku v červeném.
Tu příšernost, která se teď vydává za
reprezentační dres, si ovšem nikdy
nekoupím a nedám ani místo podložky na křeslo.
Dnes jsem byl hodně smutný, ale věřím, že bude snad brzy lépe...

 !"
       
Bolí mě u srdce, když vidím, jak se v Prostějově stále a stále rozkopávají nově vybudované chodníky! Trvalo několik dlouhých let, kdy jsme se na Vápenici konečně
dočkali nádherných chodníků po obou stranách silnice. To bylo před třemi lety.
Vloni zde všechno rozkopali elektrikáři, letos zase firmy, které pokládají nějaké kabely na internet. Je toto normální? To neexistuje systém, kdy by se mohlo všechno
udělat najednou?
František Dvořák, Prostějov

      
Nesmíte se na mě zlobit, ale ta sebranka, co se nyní nachází v prostějovském zastupitelstvu, to už samo o sobě volá do nebe! Po delším čase jsem se podíval na
přímý přenos na internetu z jednání z pondělí 11. června. Proboha! Co je to tam
za lidi, kteří jen na druhé posílají udání, trestní oznámení a všechny na radnici mají
za zloděje? Tito rádoby opozičníci jsou už opravdu trapní! Za celé čtyři roky jsem
je neslyšel navrhnout něco smysluplného. Proč nikdy Matyášek, Naiclerová, Švec,
Kapounek a jim podobní nenavrhli třeba opravu chodníku, silnice nebo nějaké
památky v Prostějově. O tom za celé čtyři roky ani slovo! Jen celé čtyři roky kritizují, padají urážky, podezření a udávání úřadům. Lidi, už tuto sebranku nevolte!
Jiří Pavelka, Prostějov
" #$   #%
Nechci nijak prudit kvůli každé maličkosti, ovšem toto mi opravdu vadí. Já chápu, že je v těchto dnech horko a sociálně slabí spoluobčané třeba nemají na vstupenku do aquaparku. Ale proč si tato menšina, kterou raději nebudu jmenovat,
dělá z kašny na prostějovském náměstí vlastní koupaliště? Je to hrozný pohled,
když do vody v kašně skočí deset snědých občanů a ráchají se v ní a křičí jako na
lesy. Copak to nikomu jinému nevadí, jenom mně?
Pavlína Dvořáková, Prostějov

18070410728

18062610706

     
Nedá mi to, abych se nevyjádřil k mediální prezentaci vraždy, ke které došlo 13.
června na Sídlišti Svobody v Prostějově. Ano, jde skutečně o rodinnou tragédii,
a to ve všech souvislostech. Nemohu se však ztotožnit s tím, jak se čin starého pána často omlouvá tím, že svoji manželku zabil kvůli tomu, aby netrpěla.
Chápu, že paní na tom byla určitě zdravotně špatně, její manžel už nesnesl její
trápení a k tomu všemu se přidala i lítost. Ale toto jsou snad důvody k tomu, aby
jeden druhému bral život? A ještě k tomu takovým způsobem? Myslím si, že
dnes už existuje spousta organizací a zdravotnických zařízení, kde by se o paní
postarali a kde by jí mohli výrazně pomoci. A tím i jejímu manželovi a celé rodině. Ne, já osobně nemohu nijak omluvit tento hrůzostrašný čin. Vražda vždycky zůstane vraždou.
Jan Nádvorník, Prostějov

hlav-

18070210720

region

Neznámý pachatel v sobotu 7.
července mezi jednou a sedmou
hodinou ranní vnikl do stanu
v autokempu katastrálního území
Plumlova. Zloděj se do stanu dostal bez poškození. Stan prohledal
a odcizil z něj mobilní telefon,
dále z peněženky sebral finanční
hotovost ve výši 3 000 korun. Jednadvacetiletému muži způsobil
škodu za téměř 8 000 korun. Pachateli za trestný čin krádeže hrozí až dva roky za mřížemi.

Kradl ve stanu

V neděli 8. července před půl druhou v noci zastavili policisté v Němčicích nad Hanou řidiče vozidla
Škoda Felicia. Sedmadvacetiletý
muž se při kontrole podrobil orientační dechové zkoušce na alkohol s pozitivním výsledkem 2,19
promile alkoholu. Je tím podezřelý
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až
na jeden rok, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

Od volantu do vězení?

Ve čtvrtek 5. července před půlnocí
kontrolovali policisté v Mostkovicích cyklistu. Následné orientační dechové zkoušky na alkohol
u třicetiletého muže byly pozitivní
s hodnotou 0,35 promile alkoholu
v dechu. Cyklista s naměřenými
hodnotami souhlasil a k požití alkoholu se doznal. Uvedl, že v odpoledních hodinách vypil tři jedenáctistupňová piva. Zároveň policisté
u cyklisty provedli orientační test
na přítomnost jiné návykové látky,
který byl pozitivní na amfetamin
a metamfetamin. Muž uvedl, že
dopoledne užil pervitin v takzvané
kapsli. Cyklista byl vyzván k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, což odmítl. Další jízda mu
byla zakázána.

Opilý i zdrogovaný

V březnu tohoto roku a následně
i v dubnu kradl v Konici dvacetiletý muž. V prvním případě odcizil
z volně přístupných společných
prostor bytového domu v ulici Komenského pánské sportovní boty
v hodnotě 1 500 korun, které v červnu policistům dobrovolně vydal. Ve
druhém případě koncem dubna
v jedné z místních hospod odcizil
volně odložený mobilní telefon
v hodnotě 6 000 korun, který v Boskovicích předal další osobě, ta mu
měla za kradený telefon dát jiný.
Dalším odhaleným pachatelem
krádeže je devatenáctiletý mladík,
jenž koncem května ukradl v Konici
v ulici Jiráskova ze zadní kapsy kalhot mobilní telefon značky Lenovo
patnáctileté dívce v hodnotě 2 000
korun. Oba pachatelé jsou podezřelí z trestného činu krádeže a za
uvedené jednání jim dle trestního
zákoníku hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Zloději byli odhaleni
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STAŘECHOVICE Rána jako z děla
a v autě pět zraněných! A mrtvý
pes... V úterý 3. července krátce po
jedné hodině v noci se stala vážná
dopravní nehoda ve Stařechovicích v místní části Služín. Zatím
nezjištěný šofér to s „bavorákem“
napálil do domu, přičemž se nikdo
z osádky nechce policistům přiznat,
kdo vůbec řídil. Všichni ale skončili
v nemocnici.
„Prozatím nezjištěný řidič jel s osobním motorovým vozidlem BMW 520
a při průjezdu levotočivou zatáčkou
nezvládl řízení a čelně narazil do štítové zdi rodinného domu. Přitom došlo
ke zranění všech pěti cestujících, kteří
se nacházeli ve vozidle, a také k uhynutí psa, jenž byl rovněž uvnitř vozu.

Tři osoby byly převezeny do Fakultní
nemocnice Olomouc a dvě skončily
v prostějovské nemocnici,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouc.
Policisté však mají jeden problém.
Dosud nevědí, kdo z pětice lidí vozidlo řídil. Nikdo se totiž k tomu nechce přiznat! „Kdo vozidlo řídil a jaká
byla příčina a okolnosti nehody, to
vše je nadále v šetření kriminalistů.
V souvislosti s nehodou byly zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu těžké ublížení na
zdraví z nedbalosti s trestní sazbou
odnětí svobody od dvou do osmi let.
Škoda byla předběžně vyčíslena na
157 tisíc korun,“ dodala Miluše Zajícová.
(mik)
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Nový dům pro sociálně slabé by měl v budoucnu
vyrůst nedaleko školy a v těsné blízkosti právě budovaného víceúčelového hřiště. „Pro tento projekt jsme se rozhodli proto, že u nás narůstá počet
žádostí o byt a řada žadatelů splňuje podmínky pro
obsazenost sociálního bytu. Lidé z Protivanova
nebo z jeho blízkého okolí by už nyní zaplnili zhruba dvě třetiny kapacity domu,“ vysvětlil daný záměr
0QXÚFčOUGUQEK¾NPÊOKD[V[D[O÷NX[TčUVXRTQUVQTW\CwMQNQWX2TQVKXCPQX÷
Foto: internet
místostarosta Protivanova Jiří Vybíhal s tím, že bydlení by pravděpodobně nebylo určeno pouze pro S otevřením domu se počítá koncem roku 2021. goval na uvedený dotaz protivanovský místostarosta.
místní.
Městys v současnosti na stavbu žádá o dotaci z Min- Místní zatím o projektu nemají příliš mnoho inisterstva pro místní rozvoj. Ta by měla pokrýt jasnou formací. „Slyšela jsem, že by to mělo vyrůst někde
většinu nákladů na výstavbu, které jsou ve výši cca za školou. Myslím, že pro osamělé seniory, kteří
Co je sociální bydlení?
Sociální byt se základním vybavením je určen pro 24 mil. Kč včetně DPH. Z podmínek pro přidělení třeba sami nezvládnou provoz rodinného domu,
osoby, které v důsledku nepříznivých životních dotace vyplývá, že by projekt měl vést k „sociální by to byla dobrá varianta. Mohli by tam jít i další
okolností nemají přístup k bydlení a které jsou inkluzi“ tzn. začlenění příslušníků sociálně slabých z místních, kteří se zadlužili a bydlí v katastrofálschopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního skupin do života a práce dané společnosti. Nebu- ních podmínkách,“ konstatovala jedna z oslovených
vztahu. Za účelem eliminace segregace byly nák- dou mít sociálně slabí nájemníci negativní vliv na obyvatelek Protivanova, kterou však mrzelo, že se
up a výstavba sociálních bytů znemožněny ve vy- své okolí? „Tohle riziko tu vždycky je, to nelze nikdy na okraji městyse staví nové domy, zatímco nemobraných sociálně vyloučených lokalitách. Zdroj: zcela vyloučit. Bude zapotřebí nastavit nájemní vitosti v centru zůstávají prázdné. „Jen v naší ulici
www.irop.mmr.cz
smlouvy tak, aby se toto riziko minimalizovalo“ rea- zůstávají opuštěné již tři domy,“ uzavřela.

Martin ZAORAL

PROTIVANOV To je dilema! O dotace na
novostavbu domu s osmi sociálními byty
požádalo vedení Protivanova. Dům by
mohl sloužit pro bydlení osob se zdravotním postižením, matek samoživitelek či
místních, kteří se dostali do dluhové pasti.
Někteří se však obávají, aby levné bydlení
do městyse nenalákalo občany z řad trvale
nepřizpůsobivých.

STAVBU SOCIÁLNÍCH BYTŮ

Zøídí mìstskou policii

Plumlov (mls) - Koncem června
byly dokončeny práce na opravě
kapličky v parku Svatopluka Čecha v samotném centru Plumlova.
U kaple zřejmě dříve býval pramen
či studánka. Předpokládá se, že v minulosti na jejím místě stávala zvonička. Napovídá tomu fakt, že kaple je
malou zvonicí ukončena. Nedaleko
kapličky je socha sv. Antonína. Před
kapličkou je pěkný krucifix, který
roku 1850 nechal postavit jistý Genoféf Březina. Město Plumlov na
opravu kaple získalo dotace z Ministerstva zemědělství.

Opravili kaplièku v parku

Nezamyslice (mls) - Podpořit
zlepšení vzhledu místních domů se
rozhodli v Nezamyslicích. Městys je
připraven přispět majitelům domů
na opravu „pohledové“ strany fasády rodinných domů starších 20 let
či vybudování vjezdů. Na opravu
přispěje částkou až do poloviny celkových nákladů. Podmínkou je, že
si majitelé nemovitostí do 24. srpna
musí na úřadu podat žádost a následná rekonstrukce musí být dokončena do 30. listopadu letošního roku.
Zajímavý nápad je výrazně limitován
tím, že městys pro všechny zájemce
v rozpočtu vyhradil pouze 120 tisíc
korun.

Pøispìjí na opravu domù

Němčice nad Hanou (mls) - Městská policie bude! Rozhodla o tom
rada města Němčice nad Hanou. Na
veřejný pořádek ve městě by měli
v dohledné době dohlížet dva strážnici. Zaměřit by se měli například
na parkování, majitele pejsků a požívání alkoholu na veřejnosti. Kromě
Prostějova strážníky využívají ještě
v Kostelci na Hané a také Konici.
V Plumlově o zřízení městské policie
zatím neuvažují.

PŘEMYSLOVICE Během čtvrtka
5. července zasahovali hasiči hned
při celé sérii požárů v Olomouckém
kraji. Po desáté hodině dopolední se
dvě profesionální jednotky rozjely
do lesa v Přemyslovicích, kde místní
obyvatelé zpozorovali valící se černý
kouř.
„K první čtvrteční události v kraji
vyrazily jednotky z řad profesionálů
z Prostějova a Konice do Přemyslovic.
Oznámení o požáru převzala linka
tísňového volání krátce po desáté hodině dopolední. Nad pilou v lese byl
pozorován hustý černý kouř. Operační
středisko své jednotky posílilo o dobrovolné hasiče Přemyslovice a Ptení,“
uvedla Vladimíra Hacsiková, tisková

mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. Hasiči průzkumem potvrdili zahoření v lese na ploše
zhruba 100 krát 150 metrů. „Bylo zjištěno, že hoří menší borovice. Po zhruba
půldruhé hodině se hasičům podařilo
požár lokalizovat. V navazujícím čase
pokračovali v postupném procházení,
dohašování menších ohnisek a důkladném prolévání vodou. Zásobování dostatečným množstvím vody bylo vyřešeno cisternami kyvadlově. V místě byl
nařízen dohled po dobu osmi hodin,“
dodala Vladimíra Hacsiková s tím,
že přesná příčina požáru stejně jako
hmotná škoda jsou předmětem dalšího
šetření hasičů ve spolupráci s policií.
(mik)
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MOSTKOVICE, PLUMLOV Již
počtvrté za sebou obdržela voda
v plumlovské přehradě nejlepší
možnou známku.
Poslední červnové měření žádný závažnější problém s vodou v plumlovské přehradě neodhalilo. „Voda je nezávadná, pravděpodobnost nějakých
zdravotních problémů po koupání je
velmi nízká,“ uvedla Eva Čehovská
z krajské hygienické stanice.
Podobně pozitivní trend zaznamenali
hygienici i loni. Až do poloviny prázdnin přehradě pravidelně udělovali nejlepší možnou známku, začátkem srpna však koupání v ní kvůli jedovatým
sinicím zakázali.
Dle aktuální předpovědi by následující týden měl k vodě lákat spíše ty
otužilejší z nás. Teploty by se totiž
měly pohybovat „pouze“ do 25 °C.
Výrazně oteplit by se mělo až o víkendu.
(mls)

5G\ÐPCPCRNWONQXUMÆRąGJTCF÷UGNGVQUTQ\LÊåFÊRQOCNWCNGLKUV÷ Foto: Martin Zaoral
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kem 164 aut. „Za tuto možnost děkujeme
statutárnímu městu Prostějov. Náměstí tu
máte krásné a na trabanty byl jedinečný
pohled. Jen škoda, že jsme to celé nemohli vyfotit z radniční věže, která v sobotu
zůstala uzavřena,“ zhodnotil Karbon.
Pravidelné účastníky srazu letos příjemně překvapila rekonstrukce sprch
v kempu Žralok. Nicméně organizátoři
zejména od žen zaznamenali několik
ohlasů, že jim mezi jednotlivými sprchami chybí oddělující přepážky.
Začátkem příštího července by se trabanty měly do autokempu Žralok opět
vrátit. „Bude to už patnáctý jubilejní
ročník a tak zase bude potřeba připravit nějaké to překvapení. Zatím ovšem
vůbec nevím jaké,“ uzavřel Jan ‚Karbon‘
Karbaš.

/QFGN VTCDCPVW MVGTÚ UK QDNÊDKN[
\GLOÆPCF÷VK Foto: Martin Zaoral
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Martin ZAORAL

Ten k nám jezdí už několik let,“ vyjádřil
se Jan Karbaš alias ‚Karbon‘ z pořádajíPŮVODNÍ REPORTÁŽ
cího Trabant gangu Brno.
pro Večerník
I po čtrnácti letech přinesla akce jednu
skutečně originální novinku. Tu představoval plně funkční model zeleného
trabantu, který se obzvláště mezi dětmi
PLUMLOV Víte, jak se dá zvýšit cena trabantu na čtyřnásobek? stal skutečným hitem. Jeho velikost byla
Natankujete plnou... Tento starý vtip určitě neplatí pro majitele vo- ve srovnání s originálem zhruba polozů, kteří se sešli na Trabant srazu Morava. Tito milovníci pomalé jízdy viční. „Jednotlivé díly jsem tvořil dle
a dávných časů by své bakelitové miláčky určitě neprodali ani za ce- koeficientu 0,59. Začal jsem s tím loni
lou benzinku. Uplynulý čtvrtek se už po čtrnácté sešli v autokempu v prosinci tak, abych to do srazu stihl
nachystat coby překvapení,“ přiblížil
Žralok, jejich přítomnost však bavila celý region.
Karbon, který základ karoserie vytvořil
Na letošní sraz si našlo cestu celkem z Maďarska. „Na cestě do Plumlova z polystyrenu. „Ten jsem obalil tenkou
221 TRABANTŮ, WARTBURGŮ, urazil 635 kilometrů. Ze stejné země vrstvou alobalu. Na něm je pak sklolamiBARKASŮ a dalších vozítek vyrobe- letos dorazilo hned osm aut, které se nát. Zadní světla jsou z plexiskla, přední
ných v koncernu IFA, což bylo jen o de- přidaly k ‚Freddymu‘. Jedná se o majite- z obalu na tmel, kterého při tvorbě pad- šelo, ale čtyřtaktní ze sekačky. Maximál- Podvozek vytvořil kamarád Karel Česet méně než při loňském rekordním le, jenž si na kapotu auta nechal vyma- lo také velké množství. Motor bohužel ní rychlost je 30 kilometrů v hodině, což chal, oběma nám pomáhal Dan Zelenročníku. Nejvzdálenější účastník přijel lovat podobiznu Freddyho Kruegera. není dvoutaktní, jak by se na trabant slu- je zbytečně moc, takže to ještě upravím. ka,“ popsal Karbon.
Díky červencovým svátkům se účastníci
srazu letos premiérově začali ve Žraloku
3x foto: Martin Zaoral
scházet už ve čtvrtek. „Bylo to hlavně
saa
proto, abychom v pátek mohli společně
vyjet do Brna, kde jsme navštívili úžasné Retro muzeum Na Statku v Dolních
Heršpicích. Byl to pro všechny obrovský zážitek. Mohli jsme tam vidět nejen
spoustu aut vyrobených v NDR, ale třeba i zařízený obchod smíšeným zbožím,
školu, kosmetický salón a další expozice
z normálního života v období mezi 50.
až 90. lety minulého století.
#å\/CòCTUMCFQTC\KNVGPVQc(TGF[o0CUTC\LG\FÊWå 2QMWF D[ P÷MVGTÚ \ VTCDCPVč X\RNCPWN OQJNK M P÷OW 6GPVQ VTCDCPV X V[RKEMÚEJ DCTX¾EJ TQ\JQFP÷ PG\CRąGN
Sobotním cílem předlouhé kolony traąCFWNGV
FQTC\KVVKVQJCUKéK
\GOKUXÆJQRčXQFW
bantů se po pěti letech opět stalo prostějovské náměstí. Na něj se vmačkalo cel-
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DO
ŽRALOKA SE SJELY TRABANTY Z CELÉ STŘEDNÍ EVROPY PROTIVANOV PŘIPRAVUJE
Jeden z maďarských účastníků na cestě do Plumlova urazil neuvěřitelných 635 kilometrů
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Mluvčí prostějovského magistrátu a čerstvá radní ČTK Jana Gáborová
byla původně učitelkou, až pak se stala rozhlasovou reportérkou

PROSTĚJOV Dělat rozhovor
s kolegyní novinářkou, to je
hodně ošemetné. Člověk aby se
bál, že na položenou otázku dostane odpověď rovněž ve formě
otázky. Ovšem při „klábosení“
se současnou referentkou vnějších vztahů a tiskovou mluvčí
prostějovského magistrátu Janou Gáborovou jsme se ničeho
takového nedočkali. Naopak,
dozvěděli jsme se něco víc o jejím pohledu na novinařinu, politiku a také o nedávném úspěchu, kdy byla českými poslanci
zvolena do prestižní Rady České
tiskové kanceláře.
v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC

časně studovala na jazykové škole
a končila státnicemi jak na univerzitě, tak na „jazykovce“ v roce 1990.
V tomto období byla poměrně slušná poptávka po učitelích cizích jazyků, takže o nabídky práce nebyla
nouze. Učila jsem na nově vzniklé
jazykové škole v Prostějově na Palackého třídě, později na Reálném
gymnáziu a základní škole města
Prostějova.“
yy Jak dlouho jste ve školství vydržela a proč jste nakonec zvolila
zcela jiný typ zaměstnání?
„U pedagogické práce jsem vydržela sedm let, ale to včetně dvou
mateřských dovolených. Faktem
je, že při mateřské jsem učila na
jazykovce, což bylo fajn. Výuka dospělých, kteří chodí do jazykových
kurzů dobrovolně, je přece jen něco
jiného než práce s dětmi. Pak jsem
v jedněch místních novinách viděla
inzerát, že olomoucká redakce Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové

chybu. Zda špatně učí, nebo je
chyba na straně žáka. To novinář
nemusí. Možná je to ale škoda...
(úsměv) I když na druhou stranu,
novinář získává také občas zpětnou
vazbu, někdy i hodně tvrdou!“
yy Nastoupila jste tedy do Českého rozhlasu, kde jste dlouhá léta
působila. Jak vzpomínáte na tuto
práci?
„Pracovala jsem tam osm let a bylo
to nádherné období, na které moc
ráda vzpomínám. Témata jsme si
tehdy my ´krajánci´ určovali víceméně sami. A sice podle toho, co se
v regionu dělo, nebo co nás zaujalo.
Natáčela jsem nejen příspěvky do
zpráv, ale i delší publicistické reportáže, dokonce tu a tam kulturu
či sport. Vzpomínám si, že jeden
z mých prvních rozhovorů jsem
natočila v prostějovském muzeu
s Miroslavem Horníčkem, který
tam tehdy zahajoval výstavu. Přišlo
mi to úplně neuvěřitelné, že taková

Politika je taková, jací jsou lidé.
Trošku mi vadí, že se od faktů tak často
utíká k emocím. Někdy supluje umění
- tu tragikomedii, tu drama antických
rozměrů, tu drama absurdní.
yy Málokdo ví, že jste svoji pracovní kariéru začala jako pedagožka. Jakou školu jste vůbec vystudovala a jaké byly vaše
učitelské začátky?
„Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor čeština a němčina.
Chtěla jsem sice studovat němčinu a angličtinu, protože jsem na
střední škole měla oba tyto jazyky,
ale takový obor se tehdy neotvíral.
A protože mi byla němčina bližší,
volila jsem ji v kombinaci s českým
jazykem. Angličtinu jsem pak sou-

řízení do redakce zpravodajství a publicistiky,
takzvaného ´krajánka´
pro Prostějovsko. A bylo
rozhodnuto!“
yy Jak se vůbec stane, že
člověk vymění pedagogickou práci za novinařinu?
„Budete se divit, ale zas tak daleko
to od sebe z určitého úhlu pohledu není. Jak pedagog, tak novinář
předává informace. Učitel pak musí
ještě otestovat, jak tyto informace
žák pochopil. Pokud nepochopil,
tak se musí zamyslet, kde udělal

vizitka
JANA GÁBOROVÁ
✓ narodila se 29. května 1967 v Prostějově
✓ je vdaná, má dva syny a dvě vnoučata, Lilianku a Pepíčka
✓ po ZŠ Dr. Horáka maturovala v roce 1985 na
Střední ekonomické škole v Prostějově
✓ vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci,
obor čeština a němčina. Studium zakončila v roce 1990 státnicemi
✓ po studiu učila na jazykové škole v Prostějově, posléze až do roku
1997 i na Reálném gymnáziu a Základní škole města Prostějova
✓ v letech 1997-2005 působila jako novinářka v Českém rozhlase
Olomouc, v redakci zpravodajství
✓ od roku 2005 až dodnes pracuje jako referentka vnějších vztahů
a tisková mluvčí prostějovského magistrátu
✓ mezi její nejoblíbenější koníčky patří cestování a historie
✓ jejím životním krédem je: Žít a nechat žít
zajímavost: podle vlastních slov nejvíce nesnáší drby

legenda se se mnou úplně normálně baví. Vůbec jsem se v průběhu
svého působení v rozhlase setkala
se spoustou zajímavých lidí, nejen
známých z médií, ale především
svou prací, svými názory, zálibami.
Třeba se sběratelkou tužek a pastelek, nebo s autorem slovníku
´Hanáčtiny´. Hodně zajímavá pro
mě byla reportáž o objevu ´upíra´
pohřbeného u kostela Povýšení
svatého Kříže, která se dostala i do
hlavního vysílání Radiožurnálu. Samozřejmě šlo o člověka, kterého za
upíra tehdy považovali, i když, kdo
ví...“
yy Mluvila jste o reportážích
sportovních, co to obnášelo?
„To byla spíše témata, na která
jsem si, co se sportu týče, troufla.
Respektive víc o sportovcích než
o sportu. Třeba když v Prostějově svého času pobýval Jágr
tým, tak se mi podařilo natočit pár příspěvků včet-

ně rozhovoru s Jaromírem Jágrem.
Delší reportáž, po sestřihu asi dvacetiminutový rozhovor, myslím
to byla rubrika Rádio na návštěvě,
byla s Jiřím Dopitou. Ten tehdy trénoval společně s hokejisty HC Prostějov. Co se týče působení HC, to
jsem tehdy vůbec sledovala poměrně pečlivě, chodili jsme jako rodina
na většinu domácích zápasů seniorského týmu, občas jsem to spojila
s prací a natočila rozhovor s hráči
nebo s předsedou klubu, kterým
byl komunikativní Robert Kolář.“
yy A vzpomenete si, jakými nejžhavějšími politickými kauzami
jste se při novinářské práci zabývala?
„V redakci mi vždycky říkali, že
jsme takový klidný region, že se
u nás toho moc neděje. Tak nevím,
zda to stále platí... Každopádně celostátní pozornosti se dočkala akce
bourání kolonek u svaté Anny a stěhování tamního, převážně romského obyvatelstva. To bylo velké

téma. Netvrdím, že přímo politické, ale hodně sledované. Ale jinak
si nevzpomínám, že by se tehdy,
třeba v rámci zasedání zastupitelstva, odehrávalo něco, co by stálo za
zásadní pozornost médií.“
yy Stalo se, že po letech přímé
novinářské práce jste přijala
funkci tiskové mluvčí prostějovské radnice. K tomu došlo za jakých okolností?
„Občas jsem pro město Prostějov
tlumočila, když dorazila nějaká
zahraniční návštěva. Připadalo mi,
že práce na radnici v oblasti public
relations není marná. Takže v okamžiku, kdy bylo vypsáno výběrové
řízení na referenta vnějších vztahů,
nebo chcete-li tiskového mluvčího,
přihlásila jsem se. V průběhu třinácti let, co zastávám tuto pozici,
se náplň práce rozšířila i o editování Prostějovských radničních listů
a spoustu dalších povinností, takže
to není pouze práce mluvčí, což je
běžné i v jiných městech.“

yy Nelitovala jste někdy, že jste
si nakonec zvolila toto zaměstnání?
„Nelitovala a nelituji. Ale velmi
ráda na rozhlas vzpomínám. Při
práci tiskové mluvčí se mimochodem setkáte také se spoustou zajímavých lidí. Nezapomenutelným
zážitkem bylo třeba natáčení Četnických humoresek. Dodnes, když
někoho provádím radnicí, tak nezapomenu připomenout, ve kterých
prostorách se natáčelo, případně
i které scény. A popravdě, pokud se
taková prohlídka uskuteční v době,
kdy se zrovna seriál reprízuje, tak se
lidé ptají sami. Ty interiéry hodně
lidí zaujaly.“
yy Večerníku jste se již nedávno
vyjádřila k vašemu zvolení do
Rady České tiskové kanceláře.
Berete přesto tuto poctu jako
onen pověstný zlatý hřeb vaší novinářské kariéry?
„Jejda, už jsem se lekla, že se chcete
zeptat, zda to nebude hřebíček do
mé rakve?! (směje se) Beru to naopak jako velkou výzvu a věřím, že
práce v Radě ČTK bude pro mne
další významná zkušenost.“
yy Nemáte někdy chuť se k běžnému novinářskému řemeslu
vrátit?
„Mám. Co k tomu dodat? Prostě
někdy mám chuť vrátit se k novinařině. Třeba se tak jednou i stane.“
(úsměv)
yy Co vy osobně si myslíte o současném dění na prostějovské politické scéně?
„Politika je taková, jací jsou lidé.
Trošku mi vadí, ale to je problém
obecně v politice a společnosti, že
se od faktů tak často utíká k emocím. Ale, jak říkám, to je problém
obecný. Někdy politika supluje
umění - tu tragikomedii, tu drama
antických rozměrů, tu drama absurdní. Ale berte to s nadsázkou!“
yy Dozvěděli jsme se, že spoustu
volného času vám zaplní vnoučata, je to tak?
„Ano a jsem tomu ráda. Někde
jsem četla výrok, který mne moc
pobavil a dovolím si jej trošku
pozměnit či parafrázovat:
´Kdybych věděla, jak fajn
je mít vnoučata, tak
jsem si pořídila
nejdřív je!´“

Foto: Michal Kadlec
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ZVÍŘATA V NOUZI MÍŘÍ Z PROSTĚJOVA DO NĚMČIC

RYCHLÝ

Z města se na jih regionu stěhují stovky živočichů ročně, většina se vrátí zpět do přírody
PROSTĚJOVSKO Už třináctým rokem působí v domě stojícím za kostelem na hlavním náměstí v Němčicích nad Hanou
Záchranná stanice pro handicapované živočichy. Za tu dobu jí
prošlo bezmála tři tisíce živočichů. Jasná většina z nich byla odchycena v Prostějově. Z toho se podařilo vrátit do volné přírody
více jak polovinu z nich.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Stanice byla založena v roce 2005.
„Celé to začalo tím, že se mi o okno
v domě zabil krahujec. Po nějakém
čase se ozval můj syn, že našel zraněného včelojeda a veze ho do Záchranné stanice v Buchlovicích na
jižní Moravě. Začal jsem přemýšlet,
zda by něco podobného nebylo
dobré udělat i u nás. Nakonec se
to podařilo a to hlavně díky tomu,
že přesvědčování úředníků se stalo
mým koníčkem. Bez toho bych to
prostě dělat nemohl,“ zavzpomínal
s úsměvem na uplynulé roky vedoucí záchranné stanice Drahoš Kňourek.
  
   

V současnosti má stanice deset venkovních a tři vnitřní voliéry, které
slouží jako karanténa. Kromě toho
také disponuje výběhem pro drobné kopytníky s přístřeškem a čtyřmi

ustájovacími boxy. „V uplynulém
roce bylo do stanice přijato 323 živočichů. Z toho 237 z nich bylo odchyceno v Prostějově. Dá se říci, že lidé
ve městě jsou ke zvířatům obecně
citlivější než lidé na vesnicích, kde je
berou jako součást přírody, která by
se o sebe měla postarat sama,“ zmínil se Drahoš Kňourek s tím, že na
začátku byla kapacita stanice výrazně menší. „Přijímaných zvířat každoročně přibývá, a to zejména díky
tomu, že jsme se za ty roky dostali
do povědomí veřejnosti. Podařilo se
to díky akcím pořádaným společně
s prostějovským ekocentrem Iris či
Městskou policií Prostějov. Spolupracujeme rovněž s jednotlivými
úřady, strážníky či hasiči,“ vysvětlil
Kňourek.

  

Nejčastějšími přijímanými druhy
živočichů jsou káně lesní, poštolka
a ježek. „Za uplynulé roky přibylo
zejména káňat zraněných po nárazu
do auta. Dostáváme se i do střetu zájmů s myslivci, z nichž někteří berou
dravou zvěř jako svoji konkurenci
v boji o maso. Měli jsme tu i případy
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Více stojanù na kola
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ubitých labutí. Naopak před asi pěti
lety začalo ubývat srnek a dalších zvířat otrávených řepkou. Nová odrůda
očividně obsahuje méně škodlivých
látek než ta předchozí,“ srovnal Kňourek, který musel absolvovat řadu kurzů týkajících se odchytu toulavých
a opuštěných zvířat a péče o ně.

        ! "
Foto: Martin Zaoral

záchranných stanic Zvíře v nouzi.
Kromě Prostějovska a Konicka působí také na Vyškovsku a částečně
i Olomoucku. „Naším hlavním úkolem je zvíře zachránit a pokud mož    
no jej opět vypustit do volné přírody.
   
Kromě toho tu provádíme i ekoloStanice v Němčicích je jedním z 34 gickou výchovu. Například loni nás
zařízení zařazených do Národní sítě navštívilo zhruba patnáct set dětí ze
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školek a škol z celého regionu. Jejich
povědomí o přírodě, která je obklopuje, je v mnoha případech skutečně tristní. Tady se alespoň mohou
s některými zvířaty seznámit naživo.
Sám jsem rád, že odsud mimo jiné
odchází s tím, že poznají rozdíl mezi
kánětem a orlem,“ uzavřel Drahoš
Kňourek.
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Prostějov (red) – Žít zdravě a jezdit na kole je chvályhodné, ale když
není kam kolo u obchodu upevnit
a uzamknout, může to být docela
velký problém. „Oslovila jsem proto
zdejší obchodní řetězce s podnětem,
zda by bylo možné na parkovištích
a jejich odstavných plochách pro
cyklisty přidat více stojanů na kola.
Současné počty stojanů zjevně lidem
nestačí a vzniká doslova nerudovský problém – kam s ním, tedy kam
s bicyklem. Kola dnes stojí nemalé finanční prostředky, a to, že bude větší
možnost jejich uzamknutí u stojanu,
jistě cyklisté přivítají,“ nastínila primátorka Prostějova Alena Rašková.
V první fázi reagoval obchodní řetězec v Anenské ulici a přislíbil počty
stojanů na kola navýšit. „Věřím, že se
lidé co nejdříve dočkají a nákupy pro
ně budou takto jistě klidnější,“ uzavřela primátorka Rašková.

Bulharská se uzavøe
Prostějov (mik) – V termínu od 9.
července až do 31. srpna se částečně uzavře Bulharská ulice. „Půjde
o zhruba 300 metrů dlouhý úsek
ve směru jízdy od ulice Okružní
k ulici Stanislava Manharda, opačný směr jízdy od ulice Manharda
k ulici Okružní bude jednosměrně
průjezdný,“ uvedl Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu. Jak dodal,
důvodem částečné uzavírky je oprava vodovodu.

Do závory před Lidlem NABOURAL A UJEL Komu vadil?! Středový kužel na cyklostezce
PROSTĚJOV Dopravní policisté zatím marně pátrají po řidiči,
který doslova smetl závoru i sloupek se semaforem na parkovišti před prodejnou Lidl v ulici Újezd v Prostějově. Šofér, kterému
vjezd na parkoviště byli zřejmě příliš úzký, totiž od nehody ujel.
„Ve čtvrtek 28. června v době od 14.30 do 15.30 hodin došlo v ulici
Újezd v Prostějově k dopravní nehodě dosud nezjištěného automobilu. Zatím neznámý řidič při vjezdu na parkoviště u obchodního
domu zřejmě bokem vozidla zachytil sloupek se semaforem a závorou. Následkem toho došlo k vyvrácení a vyhnutí sloupku, ten se
dále opřel o dopravní značku, která tím byla vyvrácena také. Účastník
této dopravní nehody na místě nezastavil, ani věc neoznámil a z místa ujel,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci. Podle ní výše způsobené hmotné škody
na zařízení parkoviště byla předběžně vyčíslena na šest tisíc korun.
„Totožnost řidiče, přesné příčiny, okolnosti a míra zavinění dopravní
nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření,“ ujistila Miluše
Zajícová.
(mik)

PROSTĚJOV, BEDIHOŠŤ Cyklostezku
z Prostějova do Bedihoště každodenně
využívají stovky cyklistů, bruslařů, běžců
i chodců. Ti všichni si všimli vyvráceného
betonového středového kuželu. Není to
přitom jediný problém na oblíbené cestě
vedoucí podél železniční trati.

Martin ZAORAL
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K vandalskému činu došlo na konci posledního květnového týdne. „Nevím, komu ten
kužel vadil, a nechápu, jak se mu ho ´podařilo´
vylomit,“ napsal do redakce Večerníku čtenář
Václav Adam z Bedihoště, který nás na celou
záležitost upozornil.
Odpověď na tyto otázky neznají ani zástupci prostějovského magistrátu, na jehož katastru kužel
stál. „Jak a kdy přesně k poškození došlo, nevíme,
asi to ví jen ten, kdo kužel poškodil. Jeho opravu
zajistíme prostřednictvím správce místních ko-

munikací,“ reagoval na dotazy Jiří Pospíšil, náměstek primátorky statutárního města Prostějov.
Podle pravidelného uživatele cyklostezky
to přitom není jediná potíž, se kterou se
hojně využívaná trasa nejen pro jezdce na
bicyklech potýká. „Už od jara je poškozený
povrch cyklostezky, a to zřejmě od traktoristy,
který obdělával přilehlé pole. Také bychom
uvítali vyznačení půlicí čáry na cyklostezce,
která by přispěla k bezpečnosti. Zejména na
podzim, kdy jsou mlhavá rána, cyklista opravdu neví, kudy má jet. Zatím jsme uspěli pouze u starosty Bedihoště Jiřího Zipse, který už
před lety nechal na katastru obce čáru udělat,“
přidal Václav Adam z Bedihoště, jehož návrh
snad konečně padl na úrodnou půdu. „Středová čára je dobrý nápad. Jde o vodorovné dopravní značení, které má v kompetenci odbor
dopravy. Prokonzultujeme možnost umístění
tohoto značení,“ přislíbil Jiří Pospíšil.

NĚKDO

vyvrátil
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FENOMENÁLNÍ ŽEŠOVSKÝ MOST ROZHÁDAL MÍSTNÍ OBČANY

ŽEŠOV Při průjezdu prostějovskou místní částí Žešov můžete téměř každý večer
zhlédnout hlouček lidí u otevřených vrat
popíjejících pivo a velmi živě diskutujících
o místních občanech, kdo co má a nemá,
nebo v jakém autě jezdí, či nejezdí. Ale o to
zde přeci vůbec nejde! A o co tedy? Žešovem aktuálně hýbá obrovská kauza, kvůli
které byl v minulých dnech rozpuštěn zdejší osadní výbor. Událost, která rozhádala
občany jindy poklidné místní části Žešov,
je diskuse o místní most přes dálnici D46.
Nikoliv ten, který aktuálně opravuje Ředitelství silnic a dálnic, ale o starý a téměř
vůbec nevyužívaný most vedoucí od místní
pálenice směrem do polí... Aby se Večerník
dozvěděl více, navštívili jsme bývalé členy
osadního výboru Žešov, kdy většina z nich
podala hromadnou rezignaci, a některé
místní obyvatele, kterým jsme položili několik otázek na objasnění celé situace.

Michal KADLEC
yy Na úvod bych se chtěl zeptat, co vedlo
osadní výbor k tomu, že podal hromadnou
rezignaci?
Martin Vyplel (bývalý předseda OV):
„Myslíme, že na začátek by bylo dobré sdělit, že
osadní výbor nerezignoval jako celek, ale z devíti členů dva zůstali. Ostatní členové podali rezignaci z důvodu šíření pomluv a dezinformací
ohledně mostu.“
yy Můžete tedy našim čtenářům shrnout
celou situaci okolo mostu?
Martin Vyplel: „Odbor správy a údržby ma-

jetku města zaslal osadnímu výboru stanovisko
k řešení stavu mostu přes dálnici D46 k místnímu rybníčku. Na základě prohlídky mostu byl
zjištěn stav, kdy do pěti roků by bylo třeba provést celkovou rekonstrukci s předpokládanými
náklady zhruba 11 milionů korun, další varianta
byla demolice a poslední nejlevnější možnou
variantou bylo podle statika most momentálně
kompletně uzavřít pro automobilovou dopravu. To je což mimo jiného stav podobný tomu
stávajícímu, protože minimálně 10 let byl vjezd
na most označen značkou zákaz vjezdu všech
motorových vozidel s výjimkou dopravní obsluhy! Je tady smyslupný návrh nechat most pouze
pro pěší a cyklisty, udělat nezbytně nutné opravy
(zábradlí, římsy) a počkat na diagnostiku mostu, aby se zjistily případné skryté vady. Pokud
by tato diagnostika dopadla ku prospěchu věci,
most by za těchto podmínek vydržel minimálně
25 let. Po schůzce na magistrátu došlo ke shodě osadního výboru s vedením města, že most
chceme zachovat a osadní výbor na schůzi odsouhlasil most ponechat pouze pro pěší a cyklisty a počkat na diagnostiku mostu, která má být
do konce roku 2018 hotová.
Zde je třeba velmi dobře si uvědomit, že dočasným nezabezpečením mostu, by v případě
jakékoliv havárie na dálnici způsobené upadnutím například kousku betonu, což je v poslední době v ČR poměrně častá věc, čekalo
na někoho z radních teplé místo v kriminále.
Je tedy pouze na majiteli , tedy městu, jak celou
věc ekonomicky a racionálně vyhodnotí.“
yy Co bylo vlastně impulsem k rozhádání
části občanů?

Aleš Letocha: „Po schůzi osadního výboru šel
jeden člen na pivo s místními občany, kdy jim
řekl, že most se bude bourat. Na základě této
dezinformace mu někteří místní občané uvěřili
a po více než měsíci vznikl petiční výbor, který sepsal petici. To byl ten impuls, kdy se část
občanů rozhádala. Bohužel je velká škoda, že
nikdo z nich nečetl informační nástěnku nebo
internet či se nedotazoval členů osadního výboru na skutečný stav věci.“
yy Nerozumím ale tomu, jak se petičnímu
výboru podařilo získat tolik podpisů, když
most nikdo nechtěl bourat?
Pavel Kytlica: „To by měla být spíše otázka
na petiční výbor. Za nás v prvé řadě je třeba
zmínit, že petiční výbor neobešel všechny
obyvatele Žešova, ale jen ty, o kterých věděl,
že petici podepíší, což si myslíme, je absurdní.
Těm, kterým bylo umožněno se k petici připojit, petiční výbor řekl, že se jedná o zbourání mostu, přičemž vědomě lidi uvedl v omyl.
Proto se mu podařilo sehnat 169 podpisů.
Pakliže položíte otázku na členy petičního
výboru, proč lidem neřekli pravdu, tak se
dozvíte, že mají občanku a umí číst. Takhle
nějak transparentně a čistě se k sobě chovají
lidé, kteří bydlí vedle sebe více jak 40 let. Co
dodat … To je Žešov! Věříme, že dnes by se
jim tolik podpisů sehnat nepodařilo.“
yy A proč jste to lidem nevysvětlili?
Jan Kleiner: „Pane redaktore, zprvu nebylo
lidem co vysvětlovat, vše bylo na internetu, na
informační nástěnce a most se bourat neměl,
ale když jsme zjistili, co se šíří obcí za dezinformace, tak jsme svolali schůzi občanů, kde jsme
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se snažili lidem vše ústně vysvětlit. To se ovšem
setkalo s neúspěchem a nepochopením. Začalo se mezi občany vyčítat snad vše, co se mohlo! Víte, jestliže dostanete feedback, že most
je v perfektní kondici, jelikož jsem to osobně
zhlédnul (citace místního stavaře), tak zde není
jistě co dodat. Rentgenové oči některých občanů můžeme jen závidět. Jak říká jeden nejmenovaný člen z petičního výboru, to je jako být
jednooký král, mezi slepými.“
yy Slyšel jsem o nějakém středečním setkání místních obyvatel s radniční opozicí...
Petra Letochová: „Ano, máte pravdu. Zde
je to podobné, jako když petiční výbor chodil
s peticí jen za těmi, co věděli, že jim to podepíší.
Informace se totiž dostala jen k někomu, komu
se chtělo, aby ji dostal. Bohužel za tím byli stejní
lidé z petičního výboru. Co tím sledují, opravdu
netušíme, ale je smutné, když se takto chovají
k ostatním obyvatelům. Ve středu 27. června
tohoto roku přišlo asi dvacet obyvatel ze Žešova
diskutovat s opozicí. Údajně strana Piráti, TOP

09, Strana Zelených a Starostové a nezávislí, kdy
výše uvedení zajistili bečku piva pro své potenciální voliče, aby společně polemizovali o situaci
v Žešově a celkovém přístupu radnice. Prostě
celé to opravdu vypadalo jako předvolební tah,
kdy to můžeme lehce přirovnat k porcování
medvěda, který ještě běhá po lese. Ano, sliby
opozice a pivní kampaní své voliče neurazíš.“
yy Chtěli byste něco závěrem dodat?
Martin Vyplel: „V obci je třeba více jiných
smysluplnějších investic, které obyvatele trápí
již několik let. Například protihluková stěna –
to by bylo prima! A tak nám nezbývá nic jiného
než věřit, že zdravý rozum zvítězí.
Prostějovský Večerník se aktuální situací bude zabývat i v příštím vydání.
Oslovíme především zástupce prostějovského magistrátu a bude nás zajímat
nejenom most, kvůli kterému v Žešově
vznikla naprosto nesmyslená hysterie,
ale rovněž rozpuštění osadního výboru
a možné následky tohoto stavu.
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VZNIKNE NA ZÁHOŘÍ
STEZKA PRO BIKERY? HOŘELO
KVŮLI ODPADU
1H]RGSRYøGQRVWY'UæRYLFËFK

Původní projekt nadšenců získává podporu Prostějova i Mostkovic

PROSTĚJOV
MOSTKOVICE
Víte, co jsou singletraily? Jedná se
o úzké jednosměrné stezky vybudované v přírodě, které jsou určeny
výhradně pro cyklisty. Nikdy nevedou dlouho rovně, příliš z kopce
a ani do kopce. Nejbližší z nich najdete v Jedovnici, proslulé jsou tzv.
Rychlebské stezky. Obojí si mezi
lidmi získalo nebývalou popularitu.
Něco podobného chce na Záhoří
vybudovat Roman Hájek (28). Po
bezmála pěti letech se zdá, že by
ve svém úsilí nemusel zůstat úplně
sám.

Michal KADLEC

Roman Hájek původně chtěl stezky pro cyklisty vybudovat s partou
kamarádů ve vlastní režii. Postupně
však zjišťoval, že takhle jednoduše to
na pozemcích vlastněných městem
Prostějov a obcí Mostkovice nepůjde.
Svůj sen o vzniku ojedinělého projektu si však ani po letech nechce nechat
vzít. „Myslím, že na Záhoří by se dal

vybudovat okruh, který by byl dlouhý necelé tři kilometry. Určený by byl
úplně všem cyklistům včetně rodin
s dětmi. Kromě něj by tu byly ještě tři
jednosměrné trasy o různé obtížnosti
od té nejjednodušší až po náročnou,
která by obsahovala i skoky a klopené
zatáčky. Každá z nich by měřila zhruba
osm set metrů,“ představil svůj záměr
Roman Hájek, kterého kromě záliby
v ježdění na horském kole žene také
touha „něco vybudovat“.
Ta se ostatně už loni naplno projevila
při úpravách známého místa u kříže na
Záhoří, u něhož se rozhodl s partou kamarádů sdružených do spolku „Bikers
Minds“ vytvořit místo pro posezení.
Kromě toho tam již loni uspořádali
i závody. Vše se ovšem děje na neoficiálních tratích a bez potřebného zázemí. To by se snad v budoucnu mohlo
změnit, do celé záležitosti se totiž
hodlá vložit město Prostějov. „Tento
návrh jsem konzultoval s odborem
investic a rozhodli jsme se, že by bylo
dobré jej podpořit. Proto chci dosáh-

EXKLUZIVNĚ

DRŽOVICE Pálit odpad ve volném prostoru v této době sucha?
Nezodpovědné! Hasiči minulý
čtvrtek spěchali do Držovic, kde
tamní občan pálil nepotřebné věci
poblíž jedné z výrobních hal.
„Ve čtvrtek 5. července jsme na tísňovou linku obdrželi oznámení o požáru na linku tísňového volání, a to
přesně v 10.12 hodin. Podle informací vycházel černý dým poblíž haly
v Držovicích. Operační středisko
k pomoci vyslalo tři jednotky. Profe-

sionální hasiče ze stanice v Prostějově posílili dobrovolní hasiči z Vrahovic a místní z Držovic. Jednotky na
místě zjistily zahoření po pálení odpadu, po několika minutách se jim
požár podařilo lokalizovat a vzápětí
také likvidovat, vše se obešlo beze
škod,“ uvedla Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Jakým způsobem však bude pokutován člověk, který tam pálil odpad,
o tom již hasiči neinformují. (mik)
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nout toho, aby do rozpočtu na příští
rok byly zapracovány finance na studii a dokumentaci pro tento projekt,“
vyjádřil se náměstek prostějovské
primátorky Jiří Pospíšil s tím, že cesty
v přírodě by v budoucnu mohly navázat na cyklostezku, která aktuálně
vede z Prostějova k Tiché a v dohledné době by měla být prodloužena
až do Mostkovic. Právě na obecních

pozemcích Prostějova a Mostkovic
by měly singletraily vzniknout. Bude
k tomu ovšem třeba podpory města i obce. „Rozhodně nejsme proti
tomu, ale potřebujeme mít na stole
něco hmatatelného. Pokud si město
Prostějov vezme projekt za svůj, věřím, že by se mohl v budoucnu realizovat,“ vyjádřil se starosta Mostkovic
Jaroslav Peška.
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Totálně opilý šofér Čertovy rybníky u Konice opět zažijí nápor triatlonistů
NACOUVAL DO PLOTU
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PTENSKÝ DVOREK V sobotu 30. června před dvaadvacátou hodinou
došlo ve Ptenském Dvorku k havárii osobního automobilu Ford. Jeho
šofér to při couvání bez cizího přičinění napral rovnou do oplocení
pozemku u rodinného domu. A nebylo divu, byl opilý, jak zákon káže!
„Dvaatřicetiletý řidič při pojíždění na komunikaci při couvání narazil do dřevěného plotu. Následkem toho došlo k ohnutí dvou sloupků plotu a poškození automobilu. Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 12 tisíc korun,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Na první pohled šlo o banální nehodu, to podstatné ale přišlo ve chvíli, kdy
policisté dali šoférovi dýchnout. „Provedenými dechovými zkouškami policisté u muže změřili hodnoty 2,39 a 2,51 promile alkoholu v dechu. Ten
s výsledkem zkoušek souhlasil a přiznal vypití čtyř piv a stejného počtu odlivek bylinného likéru. Příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody
jsou předmětem dalšího policejního šetření,“ uvedl dále František Kořínek.
Další jízdu policisté muži pochopitelně zakázali a na místě zadrželi i jeho
řidičský průkaz. „Pro své jednání je nyní podezřelý z přečinu ohrožení pod
vlivem návykových látek. V případě prokázání viny a odsouzení mu pak hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)

CHCETE VYHRÁT
LÍSTEK NA... KELTSKÁ
NOC

ČUNÍN Uběhlo to jako voda a už
se opět blíží tentokrát 16. ročník
triatlonového závodu Veteran
Steel Man. Konický triatlonový
svátek proběhne v sobotu 28. července 2018 v malebném areálu
Čertových rybníků u obce Čunín.
V 11:10 odstartuje hlavní závod
a po doplavání posledního závodníka bude odstartována kategorie
Hobby na trasách 400 m plavání,
23 km kolo a 3,6 km běh v okolí
rybníků. Organizátory velmi těší
i narůstající počet startujících
i dětí, které se na trať vydávají v doprovodu rodičů.
Závodit se bude nejen o ceny, ale
rovněž o již tradiční trička. Pravidelní
účastníci mají možnost zjistit, zda se
jejich kondice lepší, nebo alespoň zůstává na stejné úrovni, což se týká především závodníků v kategorii mužů
nad padesát let, která je v případě tohoto závodu tou „hlavní“.
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Diváci jsou srdečně vítáni a mohou se
těšit na velmi pestrou škálu závodníků a závodnic. Na startu se pravidelně
potkávají výkonnostní triatlonisté,

ironmani, sportovci jiných odvětví,
ale i rekreační nebo spíše příležitostní
sportovci a dokonce i děti. Závodí se
v podstatě na jakémkoliv kole, dokonce můžete vidět i „skládačku“.
„Pokud jste na závodu ještě nebyli,
tak na něj dorazte v předstihu, ať máte
možnost seznámit se s areálem a organizací závodu. Připravte si potřebné vybavení na všechny tři disciplíny,
a to nejlépe odděleně. Důkladně si
prostudujte trasu kola, je nepříjemné
poté v cíli zjistit případné odchylky
od trasy,“ doporučuje pořadatel závodu Jan Kovanda.
Celá tato akce by se nemohla konat bez podpory sponzorů. „Velké
poděkování patří majiteli areálu za
vytvoření příjemného prostředí,
dále je třeba poděkovat TCC Logistics za zajištění triček pro každého
účastníka, jenž závod dokončí. Letos
poprvé se do závodu vložila i jedna
z největších místních firem Javoři-

ce, a.s. Ptení, což povede k udržení
nastoleného standardu. Poděkování
patří i AGROP NOVA a.s. za zabezpečení našich vlastních stupňů
vítězů,“ zmínil se Kovanda, který na
závěr všem závodníkům popřál, aby
si užili závod a splnily se jim cíle, s nimiž do něj půjdou.
(mls)
Jak se pøipravit na triatlon?

V období přípravy na závod je
vhodné procvičit si plavání na otevřené vodě, zejména kraulaři mívají problém udržet správný směr.
Vyzkoušejte si i to, v čem budete
plavat, cyklistický dres není vhodný především kvůli kapsám. Je také
dobré zkusit si přechody jednotlivých disciplín. Pro ty, kteří trpí křečemi, je vhodné mít u sebe nějaký
prostředek tlumicí tuto bolest. Více
informací se dočtete na stránkách
závodu veteransteelman.cz, kde
najdete i kontakty a můžete vznést
případné další dotazy.







PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás v rámci projektu „MILUJEME
VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát
můžete pokoušet štěstěnu u příležitosti blížícího se mezinárodního
hudebního festivalu KELTSKÁ NOC! Ten se koná již za necelé dva
týdny v PÁTEK 20. a SOBOTU 21. ČERVENCE 2018 v plumlovském kempu ŹRALOK. A hned PŮLTUCET Z VÁS u toho může být
díky Večerníku ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 9. do pátku 13. července. Jestliže správně odpovíte na položenou otázku, máte šanci získat VOLNOU VSTUPENKU
pro jednu osobu.
    

18070210721

     !    " 

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

Pondělí 9. července 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


REALITY

KOUPÍM

Koupím byt 2+1 v OV, západní část GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
města. 777 602 873
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Hledám chatu v okolí Prostějova. Tel.: a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
605 541 452
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
Hledám bydlení (menší RD nebo byt ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 11:00 – 16:00 hod.
2-3+1). 736 791 091
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

Koupím udržovaný BYT. Děkuji. Mobil
604 608 790
Prodám RD v Konici, zahrada, studna, započata celková rekonstrukce. RK nevolat.
Tel.: 775 758 775

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Sběratel koupí barevné hutní sklo. Tel.:
605 138 473

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

Když zemře maminka,
sluníčko zajde, v srdci nám zavane
podivný chlad. Vždyť na celém
světě sotva se najde, kdo by
jak maminka uměl mít rád.

Dne 8. července 2018
uplynulo 10 roků
od úmrtí naší maminky
paní Boženy VAŠKOVÉ
z Pěnčína
a dne 27. června 2018
by se dožila 90 roků.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují
a vzpomínají dcery
a snacha s rodinami.
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Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.

Dne 12. července 2018
vzpomeneme 10 let od úmrtí naší
milované maminky,
paní Marty MÁTLOVÉ
z Prostějova.
S láskou stále vzpomínají syn Pavel
s rodinou, dcera Martina s rodinou
a syn Martin s rodinou.

Dne 7. července 2018
uplynulo 8. výročí úmrtí
pana Miloše FREHARA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje rodina
Freharova a Kučerova.

Čas plyne,
vzpomínky zůstávají...

Dne 11. července 2018
by se dožil 90 let
pan Bedřich PEKA
z Držovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka, syn a dcery
s rodinami.

Jak je těžko najít útěchy,
když bolest nedá spáti, dítě tak náhle
ztracené, nikdo nám nenavrátí.

Za lásku, za zlaté ruce,
za dobré srdce, za celý život,
za všechno dík.
Dnes, tj. 9. července 2018
vzpomínáme 4. smutné výročí od
úmrtí
pana Josefa PŘIKRYLA
z Konice.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka
s rodinou.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853

16011421482

Mějte pěkné štíhlé nohy a lehký krok.
Objednejte se na ruční lymfodrenáž
nohou. Masáže – Žeranovská 34, Prostějov. Tel.: 608 200 604
Pěstitelská pálenice
Kostelec na Hané, Rynk 120
OZNAMUJE
zahájení sezony 2018/2019.
Příjem objednávek každou
středu od 15:00 – 18:00 hodin
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

PRODÁM
Prodej krmných brambor 2 Kč/kg.
Oldřich Mlčoch, Lešany 36,
tel.: 721 308 323
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

Dne 10. července 2018
je tomu 21 roků, co nás navždy
opustila naše maminka a manželka
paní Anička MENŠÍKOVÁ
z Kostelce na Hané.
Nikdy na Tebe
nezapomeneme. Manžel
a děti s rodinami.

Dne 12. července 2018
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Karla POLÁKA
z Čechovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka a synové
s rodinami.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

A lesy stále šumí, které jsi měl tolik
rád, Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr
vzal... Stromy rostou a kytky stále
voní, jen ten, kdo zažil, porozumí.
Dne 4. července 2018
jsme si připomněli
1. smutné výročí úmrtí
pana Jana GAŠPARÍNA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Manželka,
synové Patrik a Jakub.

Prodám více druhů kotoučových magnetofonů. Tel.: 581 110 615

Dne 12. července 2018
vzpomeneme 27. výročí od tragické
smrti našeho milovaného syna, bratra,
švagra a strýčka
Honzíka VIČARA
z Brodku u Konice.
S bolestí v srdci vzpomínají
rodiče a bratři s rodinami.

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

Dne 10. července 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Jarmila ŠMÍDOVÁ
z Konice.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
Vlastimil s rodinou.

OZNÁMENÍ

18061420643

Miro a Evčo, mise začíná
v pátek 13.7. 13:30.
49°27'48.4"N 17°02'46.4"E
Vaši T&O&M

UZÁVÌRKA

FINANCE

ØÁDKOVÉ
INZERCE

Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428
Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
všechny se stálým doložitelným příjmem (HPP, DPČ, OSVČ, důchodci,
MD...). Bez poplatků, bez registrů, bez
zástavy, s možností odkladu splátek.
Tel.: 607 967 834.

JE V PÁTEK

13. ÈERVENCE

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

V 10.00 HODIN

Dne 13. července 2018
vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Petra SKLÁDALA
z Přemyslovic.
Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka a dcera
s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme celému kolektivu
ADP – SANCO Vrahovice
za příkladnou péči
o paní Annu KARÁSKOVU
z Prostějova.
Sourozenci s rodinami.

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

AKCE
pro měsíc

ČERVEN
NEC
jen

150 Kč

Dne 28. června 2018
by se dožila 95 let
paní Anežka RŮŽIČKOVÁ
z Hluchova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná rodina
Kočíbova.

Dne 11. července 2018
ulyne 5 let od úmrtí
pana Zdeňka ŠMÉRKA
z Určic.
S láskou vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
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
% &"#' " ('"
Jan Pádivý 1948
Lipová
Marie Kalabisová 1927 Mostkovice
Štefan Kútny 1957
Plumlov
Miroslava Mlčoušková 1950 Smržice
Marie Havelková 1940
Lipová
Ludmila Nováková 1940
Kostelec na Hané

10

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
% &"#' " ('"
Helena Dušková 1937
Klenovice na Hané
18050570474

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

Poslední rozlouèení
Pondělí 9. července 2018
Zdeněk Ohlídal 1932 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Úterý 10. července 2018
Vlasta Němcová 1930 Prostějov 10.00 kostel P + P Prostějov
Jarmila Součková 1945 Prostějov 14.00 kostel C + M Prostějov
Středa 11. července 2018
Květoslav Kocourek 1942 Seloutky 12.30 Obřadní síň Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 11. července 2018
Anna Spáčilová 1942 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 12. července 2018
Jiří Hofman 1934 Čelechovice na Hané Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Anna Daňková 1935 Hrubčice Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
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nabídka pracovních míst

PRÁCI NABÍZÍ

Posilujeme náš tým – hledáme obsluhu do hotelové recepce v Prostějově. Ranní a odpol. služby. Zaučíme
brigádníky i zájemce o HPP. Vhodné i pro aktivní důchodce, studenty.
Hotel Gól tel.: 777 005 488.

Zavedená strojírenská firma v Prostějově
přijme do trvalého prac. poměru (nebo
formou brigády) zámečníka – svářeče.
Výhodné plat. podmínky. Jednosměrný
provoz. Tel.: 603 211 144
Kdo vyklidí starou půdu? Tel.: 773 999 621
Přijmu zedníky, výhodou ŘP sk. B,
tel.: 704 458 607
Nabízím práci panské kadeřnici s praxí v
Pv. Sms: 774 060 374
Rudolfovo pekařství
přijme pracovníky:
- do pekařské výroby
- do studené kuchyně
Info na tel.: 777 140 103
v době od 7:00 do 9:00.
Hledám zručného řemeslníka na repasaci kredence. Tel.: 773 999 621

Nabízím místo v Pánském kadeřnictví Prostějov na OSVČ, více info na 735 082 419.

 

UZÁVÌRKA
JE V PÁTEK
13. ÈERVENCE
V 10.00 HODIN

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Řezník/řeznice – bourači drůbeže 20 000-25 000 Kč jednosměnný základní+praktická Makovec, Kostelec na Hané
Účetní
18 000-19 000 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou CUKROVAR VRBÁTKY, Vrbátky
Řidiči
13 000 Kč
jednosměnný střední odborné SENZA družstvo, Prostějov
Výrobci čokoládových cukrovinek112 Kč/hod.
jednosměnný střední odborné Pražská čokoláda, Slatinky
Elektroúdržbáři
18 000 Kč
jednosměnný střední odborné GASL CZ, Prostějov
Manipulační dělníci
18 000 Kč
jednosměnný střední odborné AMF Reece CR, Vrahovice
Provozní účetní
15 450-23 230 Kč pružný
ÚSO s maturitou SprávasilnicOlomouckéhokraje,Pv
Prodavač/ka pro pultový prodej 17 000-20 000 Kč turnusový
střední odborné ADAM velkoobchod, Prostějov
Údržbáři – mechanici
18 000 Kč
jednosměnný střední odborné GASL CZ, Prostějov
Mzdoví účetní, pokladní
24 000 Kč
jednosměnný ÚSO s maturitou Zemědělské družstvo Smržice
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

 




 

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

LÉTO 2018


Pondělí 9. července 2018
www.vecernikpv.cz



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

18070210726

17102621270

18062220673

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 9. července 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.

( )" 

I osmadvacáté 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 12. července 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

$%&'()*
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

(+,&'-./0

Lidická 16
Andrea KOŽNÁRKOVÁ, Prostějovičky
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
$%&'()*
(+,&'-./0
Lenka Filipová
Věra SINKULOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment
OSMISMĚRKA
$%&'()*
(+,&'-./0
NADUPANÝCH
Josef KOVÁŘ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
$%&'()*
(+,&'-./0
8,8,3,8
Dominik KROUTIL, Konice
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč
SU
DO
KU

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

18061510651

KŘÍŽOVKA
$%&'()*
(+,&'-./0
Maruška klade velký důraz
Martina VITÁSKOVÁ, Prostějov
na českou výrobu
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment

Výherce získá
7ě,96783(1.<
 
 

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.

18060160600

......., ZPĚVÁKEM A KYTARISTOU
JE MIRAI NAVRÁTIL

18060160600

SUDOKU

OSMISMĚRKA

BITVY, CLONA, GARNÁT, KÁNOE, METRO, NÁPOR, NESTOR, ODVAL,
OPIÁTY, OPILCI, OSVĚTA, PALAŠ, PAŽIT, PLATA, POVEL, PRAŠULE, PRÁVA,
RODEO, SEVER, ŠANCE, VÝBOJ, ŽÍŘIT, ŽVANEC
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili bývalou poslankyni
z Prostějovska, která hodlá kandidovat do Senátu ČR
nakonec jako nezávislá...
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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milujeme vecerník


zveme vás...

TIPku

ROCK MEMORY OF

KDY: SOBOTA 14. ÈERVENCE, 18:00 HODIN
/25,6796;=>/?@5FGQ2QW6?X7=G[\]5/
Další Rock Memory of je opět tady. Jako každý rok nabídne
tradiční repertoár těch nejlepších kapel, které vám v červencovém večeru jednak svou hudbou pořádně rozproudí krev
a jednak uctí památku již zesnulých muzikantů. Tak se přijďte pobavit a zavzpomínat i letos, bude to stát za to!
Tentokrát Rock Memory of zažijete již po jedenácté. A jako vždy
vám akce nabídne skvělé kapely, které to s organizátory „táhnou“
od samého začátku. Těšit se tedy můžete na Quercus, Keks, Plus
nebo Kontakt a ATD a místní rockovou předkapelu Levhard. „Gró
akce jsou kapely Quercus, Keks a Plus. Ty jsme oslovili, když jsme
s Rock Memory of začínali. Rok poté se přidala skupina Kontakt,
která od té doby společně se třemi jmenovanými kapelami tvoří její
jádro. Následně se ozvali muzikanti ATD s tím, že by chtěli na akci
hrát taky. A tato sestava zde hraje doposud,“ popsal Večerníku historii Rock Memory of Petr Zlámal z pořádající agentury HIT trade.

Na rozdíl od jiných podobných událostí je tato věnována památce
zesnulých prostějovských hudebníků jako třeba Miry Vysloužila
st., Miry Vysloužila ml., Miry Čecha, Miry Kolby, Petra Dvořáka
a mnoha dalších.
Každoročně jde část z výdělku Rock Memory of na finanční
podporu dětem. Tentokrát se však organizátoři z HIT trade
rozhodli darovat část peněz z každé letní akce, kterou uspořádali nebo budou pořádat. Novinkou je pak také kvalitnější
ozvučení zprostředkované profesionálním zvukařem Kamilem
Řezníčkem.
V případě nepříznivého počasí se akce přesune na zimní stadion
v Prostějově. Vstupné v předprodeji vás přijde na 120 korun, na
místě 150 korun. Lístky lze zakoupit na předprodejních místech
v Klenotech Eva a na webových stránkách www.hittrade.cz či
v rámci sítě www.ticketportal.cz.

MALÁ KOPANÁ:

akce v regionu...
Zdětín Cup 2018
Tuto sobotu 14. července se bude konat 6. ročník triatlonového
klání ve Zdětíně. Sraz účastníků je ve Zdětíně za sokolovnou
v 7:30 hodin. Kilometrová plavecká část letos proběhne v krytém bazénu ve Vyškově. Cyklistická část dlouhá přes 60 kilometrů povede z Vyškova přes Rychtářov, Otinoves, Protivanov, Lipovou, Konici, Laškov, Čechy pod Kosířem, Lutotín a Lešany
do Zdětína. Poběží se opět 8,5 kilometru ve směru na Bělecký mlýn. Po závodě bude
v prostoru za sokolovnou ve Zdětíně připraven zajímavý společenský program.

sobota 14. července:
8:00 Mexico Cup 2018 (12. ročník turnaje, areál Domova u rybníka
ve Víceměřicích).
10:00 Metle Cup (3. ročník turnaje,
sokolovna v Otaslavicích)

LUKOSTØELBA:
středa 11. července:
16:10 Středeční závod (soutěž dospělých i mládežníků, lukostřelnice u VH-zimního stadionu)

Pivovarské slavnosti
Od pátku 13. července se v Minipivovaru Kosíř ve Lhotě pod Kosířem budou konat Pivovarské slavnosti. Vše zahájí v 19:00 hodin autorské čtení z knihy Nepálské kobylky, po němž
vystoupí Avatarka band. Hlavní program je naplánovaný na sobotu 14. července. Již od
10:00 hodin si lidé budou moci zahrát vodní fotbal, ve 12:30 vystoupí country kapela Taverna a od 13:30 zahraje irské písničky v českém podání Fianman. Slavnostní narážení soudků je
připraveno na 15:10, již od 13:00 hod. však bude pro návštěvníky připraveno 60 piv zdarma.
Od 15:30 přijde na řadu revival skupiny Team, následovat budou od 17:30 Pryor rock a revivalové kapely skupin Black Sabath a Pražský výběr. Vše zakončí v 21:55 ohňostroj. Program
doplní soutěž v pojídání tvarůžkových kremrolí či držení tupláku na čas. Každou celou hodinu se návštěvníci budou moci podívat na exkurzi do Minipivovaru.

Elly Jay na Žraloku
Známý jihoafrický pianista a zpěvák Elly Jay vystoupí v sobotu 14. července od 18:00
hodin v autokempu Žralok.

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70

Školní 1, Prostějov
pondělí 9. července
17:30 Králíček Petr
animovaná komedie USA
20:00 Paula
francouzská komedie
úterý 10. července
17:30 Planeta Česko
český dokument
20:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
česká komedie
středa 11. července
17:30 Maxinožka
animovaný film Francie
20:00 5 October
český dokument
čtvrtek 12. července
17:30 Než přišla bouře
americký thriller
20:00 Úsměvy smutných mužů
česká komedie
pátek 13. července
15:30 Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená
animovaná komedie USA
17:30 Studená válka
polské drama
20:00 Ant-Man a Wasp
americké sci-fi
sobota 14. července
15:30 Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená
17:30 Tísňové volání
dánský thriller
20:00 Úsměvy smutných mužů
neděle 15. července
10:30 Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená
15:30 Ant-Man a Wasp
17:30 Mama Brasil
brazilské drama
20:00 Ant-Man a Wasp

Avatarka
nám. T. G. Masaryka 20, Prostějov
úterý 10. července
17:00 METAMORFÓZY
vernisáž výstavy fotografií od Ing. Ivana
Vikára, která potrvá do 10. srpna

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

středa 11. července
21:30 ZTRATILI JSME STALINA
černá komedie Velká Británie/Francie
pátek 13. července
21:30 JUMANJI: VÍTEJTE
V DŽUNGLI
akční dobrodružný film USA
sobota 14. července
21:30 KVARTETO
česká komedie
neděle 15. července
21:30 ČERTOVINY
česká pohádka

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 2. září
GRAND HOTEL
výstava fotografií současné české
charismatické fotografky tvořící pod
pseudonymem Tereza z Davle, o jejíž práce
je zájem i v zahraničních galeriích. Kolekce
představí návštěvníkům asi 40 fotografií,
na nichž jsou uhrančivým způsobem
zachyceny v různých pokojích a kulisách
Grandhotelu ženy a dívky. Přesto, že se
nejedná o profesionální modelky, díky
způsobu, jakým je fotografka ztvárňuje, jsou
výsledkem mimořádně přitažlivé snímky.

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

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
do 31. srpna
VÝSTAVY
Magdalena Jansové - Shadows, Terezie
Foldynové, Dariny Kubíkové - Obrazový
narativ

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 16. září
PŘÍBĚH O NEJSTARŠÍ
PALÍRNĚ V EVROPĚ
Víte, že v Čechách máme výjimečnou
palírnu, která je ještě o 90 let starší než
nejstarší slavná irská palírna Bushmills?
V našem muzeu je připravena mimořádná
výstava, která zaujme návštěvníky
přehledným textovým a obrazovým
zpracováním vývoje Palírny U Zeleného
stromu od roku 1518 až do současnosti
a mimo jiné jim během audiovizuálního
představení přiblíží dění kolem destilování
alkoholu v Prostějově za posledních pět
set let .

Zámek Prostìjov
do 29. července
OSMISMĚRKY
výstava Dáši Lasotové

Zámek Plumlov
do 30. září
BAREVNÉ PŘÍBĚHY
výstava Radovana Veselého

Zámek Konice
do 29. srpna
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
výstava

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

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 10. července od 17:00 hodin
se koná seminář na téma „UMÍTE SE
SPRÁVNĚ POHÁDAT?“. Se zkušeným
rodinným poradcem se proberou zásady efektivní komunikace v konfliktních
situacích. Zamyslíte se čím nahradit nejčastější nešvary: zobecňování, přehánění,
nezvládání emocí ve vypjatých situacích.
Bude řeč také o prospěšnosti konfliktů
a ukážeme si techniky jejich úspěšného
zvládání.
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
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 úterý 10. července od 9:00 do 15:00
hodin se koná DEN NA LOUKÁCH
VELKÉHO KOSÍŘE. Sraz v 8:30 hodin
na nádraží v Čelechovicích na Hané.
* v sobotu 14. a neděli 15. července se koná
VÍKEND PRO PŘÍRODU NA KOSÍŘI. Každé ráno sraz v 9 hod. u prvního zastavení naučné stezky nad Čelechovicemi.
Zapojíte se do hrabání a úklidu sena v chráněných územích. Nářadí bude k zapůjčení,
svačina i oběd zajištěn. S sebou si vezměte
dostatek pití. Bližší informace u E. Zatloukalové, tel. 603 730 594, iris@iris.cz.
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* individuální právní poradenství s Mgr.
A. Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči o dítě
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
SONS PROSTÌJOV
* ve čtvrtek 12. července se koná výlet do
Konice s výšlapem po lesních pěšinách
a návštěvou mateřského centra Srdíčko.
Odjezd z Prostějova v 7:40 hodin
* v pátek 13. července od 14:00 hodin se
koná KOKTEJLOBRANÍ – soutěž ve
výrobě koktejlů spojená s prezentací pomůcek pro zrakově postižené Na Splávku
v Domamyslicích

RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší
informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
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
zařízení v podobě odborného sociálního
poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).
V sobotu 14. července a v neděli 15.
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.

<<< www.vecernikpv.cz
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KLAVÍRNÍ HANÁ CUP

PRO FC PIVO!
M

T
EG
N
ATALE
Foto: internet

Mladík Matyáš Novák
uhranul koncertem
diváky v Konici
strana 18
JEDNOU

ƔƔ Společnost O2 Česká republika zruší v Prostějově další tři telefonní automaty, dva na Sídlišti Svobody a jeden v ulici
Vasila Škracha.
ƔƔ Zrekonstruovaný hotel s restaurací
na Zlechově se připravuje na říjnové
znovuotevření!
ƔƔ Ve dnech 19. a 20. července bude na
nádraží v Olomouci stát Prezidentský
vlak, ve kterém můžete vidět i kupé prezidenta Masaryka.
ƔƔ Raftaři TOMI REMONT Prostějov pokračují ve spanilé jízdě letošní sezónou, tentokrát excelovali na Mistrovství Evropy R4 ve slovenském Čunovu.
Podrobnosti přineseme za týden!
ƔƔ Volejbalová smečařka Andrea
Kossányiová nepřestoupí z VK Prostějov do rivalského UP Olomouc, neboť
dala přednost zatím neoznámené zahraniční nabídce.
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...ten náš píšeme už 20 let
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Naleznete
uvnitř

HASIČSKÉ
OSLAVY
V URČICÍCH
ƔƔ Určičtídobrovolníhasičislavilive
čtvrtek130.výročísvéhozaložení
strana 19

ESKÁČKOSI
VYŠLÁPLO NA BANÍK

ƔƔ Prostějovští fotbalisté si v přípravě
překvapivě poradili s prvoligovým
strana 23
FCBaníkOstrava.

Marek SONNEVEND
KRUMSÍN Název týmu by mohl napovídat, že jde o nenapravitelné ochmelky bez
šance na lepší výsledky. Opak byl však pravdou. Právě mužstvo FC PIVO se totiž stalo
zaslouženým vítězem největšího turnaje Prostějovska v malé kopané KRUMSÍNSKÉHO
HANÁ CUPU 2018. Pražský výběr vyhrál všech jedenáct svých zápasů během 21. ročníku tradičního klání a ve finále porazil „domácí“ kolektiv FC Relax Prostějov 2:1.

PODROBNOSTI Z DVOUDENNÍ AKCE NAJDETE
UVNITŘ LISTU NA DVOUSTRANĚ 26 A 27!

WATER
GAMES

➢

RADEK FAKSA
EXKLUZIVNĚ

ƔƔ Na nedávném Hořava Cupu 2018
pořídil Večerník púvodní rozhovor
shvězdouNHL.
strana 28

ŠLÁGR VEČERNÍKU – MALÁ KOPANÁ

V sobotu je
v Otaslavicích
KONEČNĚ třetí ročník
VYŠEL! METLE CUPU
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV V posledních třech letech nepřálo počasí, a tak se tato zábavná sportovní akce
pro děti v prostějovském aquaparku vždy odkládala nebo úplně rušila. Uplynulou sobotu to
ale konečně vyšlo! Water Games tak proběhl za velkého zájmu dětí.„O uskutečnění akce jsme
se rozhodli až před polednem, kdy se vyčasilo, a do aquaparku začaly proudit davy lidí. Pro děti
máme připravenou spoustu soutěží o hodnotné ceny,“ řekl Večerníku přímo na místě organizátor akce Petr Zakopal. Děti v sobotu odpoledne na prostějovském koupališti soutěžily ve
střelbě z luku, skocích do vody, zastřílely si z laserové pistole a na pořadu byly i další disciplíny,
které pro děti připravili také strážníci městské policie.
(mik)

PROSTĚJOV Týden po největším turnaji Prostějovska v malé kopané se uskuteční ten druhý nejrozsáhlejší. METLE Cup se během
předchozích dvou let vyprofiloval v hodně ambiciózní a kvalitně organizovanou akci, jejíž třetí ročník s letopočtem 2018 právě přichází.
Na fotbalovém hřišti TJ Sokol Otaslavice se koná v sobotu 14. července.
Klání propukne od 10.00 hodin, přičemž už v 9.40 proběhne losování základních skupin. Hrát se bude v areálu otaslavického Sokola na
třech plochách o rozměrech 30x15 metrů, jednotlivé zápasy na 2x10
minut podle pravidel velkého fotbalu bez ofsajdů a s hokejovým střídáním. Osmička nejlepších týmů postoupí do play-off, tato vyřazovací část včetně závěrečného finále přijde na řadu odpoledne.
Pořadatelé zajišťují na celý den bohaté občerstvení a večer po skončení turnaje od 19.00 hodin chystají volnou zábavu s hudbou. Medailové posty z loňska obhajují vítězné Držovice, stříbrná Plzeňka a bronzové Pobřeží Kocoviny.
Jaká mužstva přijedou na METLE CUP tentokrát? A kolik jich bude?
Čtěte v podrobnější pozvánce na straně 31!
(son)
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NA ZÁMKU
  

ČECHY POD KOSÍŘEM Uplynulý čtvrtek a pátek probíhaly na zámku v Čechách pod Kosířem kostýmované prohlídky. Společně s průvodci a ochotníky se návštěvníci mohli přenést o dvě století zpátky na
historickou Moravu. Herce stejně jako příchozí by v takovém případě ani v nejmenším nenapadlo, že by
se v této době mohl na zámku objevit čert. A že způsobil pozdvižení…
byly laděny také vystoupení ochotníků obvyklých prohlídek zámku,“ svěřil se
PŮVODNÍ
a prohlídky zámku. Proto všechny pře- Večerníku jeden z návštěvníků.
reportáž
kvapilo, když v závěru představení při- V divadelní ukázce, která byla souběhla služebná a s údivem křikla na své časně spojená s prohlídkou zámku,
pro Večerník
pány: „Na zámku je čert! Viděla jsem se postupně představili kněžna, její
Tereza
čerta!“ Nešlo ovšem o nic jiného než sestra Anna, služebná Evženie, hrabě
o černošku, která do Čech pod Kosí- s chotí a jejich tři synové – Bedřich,
MACHOVÁ
řem přicestovala z Afriky. Ale protože Alois a František. Herci příchozí
V polovině května se na zámku v Če- lidé tenkrát nebyli zvyklí cestovat, provedli rodovou galerií, pracovnou,
chách pod Kosířem konal Empírový nebo vítat podobné exotické hosty, ložnicí či velkým sálem. Během proden. Ten byl zasvěcen anglické byli ze vzhledu africké princezny vyve- hlídky se odvíjel příběh šlechtické
spisovatelce Jane Austenové, jelikož si deni z míry. „Závěr celého vystoupení rodiny, a tak jsme se dozvěděli i něco
letos připomínáme 200. výročí od mě překvapil a současně pobavil. Mys- o životě postav. Třeba že hraběnka
vydání jejího románu Anna Elliotová. lím, že podobné kostýmované pro- ráda čte romány Jane Austenové,
A do obdobného historického stylu hlídky jsou příjemným zpestřením kněžně ke štěstí stačí bohatý manžel, František má velkou sbírku ptáků a motýlů nebo že Bedřich slouží
u námořnictva.

Celý příběh nakonec vyvrcholil triem
zamilovaných vyznání lásky. Bedřich
představil svou novou choť „čerta“ Bahit,
Alois přiznal, že miluje služebnou Evženii,
s níž se míní přestěhovat na menší zámek,
a nejmladší a zároveň nejvychytralejší
František oznámil, že si vezme sestru
kněžny Annu a zůstane s ní na rozlehlém
zámku v Čechách pod Kosířem, který
zdědí po rodičích. Všichni kromě hraběnky, jež nedokázala strávit rozhodnutí
vlastních synů, tak byli konečně šťastní.
A pokud se budete chtít v Čechách pod
Kosířem obohatit o další kulturněspolečenskou akci, určitě byste měli ve
dnech 21.–22. července navštívit proslulý Josefkol.
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FOTOGALERIE
klikni na
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jaké bylyy kosttýmy na záámku....
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ZEMŘEL JOSEF KOVALČUK!
PROSTĚJOV V sobotu 30. června
2018 zemřel v devětašedesáti letech
prorektor JAMU v Brně, dramatik,
divadelní dramaturg, teatrolog a vysokoškolský pedagog Josef Kovalčuk.
Rodák z Trutnova absolvoval v roce
1972 Filozofické fakultě UP v Olo-

mouci obor čeština a historie. V letech
1973–1979 studoval obor dramaturgie na pražské DAMU. V dubnu 1974
se stal dramaturgem Hanáckého
divadla (později známého pod zkratkou HaDivadlo), poloprofesionální
scény založené pod hlavičkou tehdejšího Městského kulturního střediska
v Prostějově.
Společně s dalším režisérem Svatoplukem Válou tvořili zakladatelskou dvojici.
V roce 1978 se k divadlu připojil jako herec a třetí režisér Arnošt Goldflam. HaDivadlo vzniklo jako autorské divadlo studiového typu, dnes už kultovní scéna plná
pozoruhodných inscenací. PhDr. Josef
Kovalčuk vnášel do divadla snahu o programově autorský charakter, etiku a aktuální filozofický přesah. Za připomenutí
určitě stojí například jeho dramatizace
Švejdovy Havárie, Vančurovy Markéty
Lazarové, hra Malý princ na motivy svě-

Foto: prostejov.eu

toznámé knihy A. de Saint-Exuperyho,
či Strakatý máslo (podle J. Š. Kubína).
Inscenace Hra bez pravidel byla motivována prostějovskými událostmi z dubna
roku 1917. Tyto hry z první poloviny 80.
let už představovaly HaDivadlo působící
jako profesionální scénu Státního divadla
v Brně, přičleněné k Divadlu na provázku. Kovalčuk byl spjatý s HaDivadlem
i po jeho přestěhování z Prostějova do
Brna v roce 1985 a jako dramaturg v něm
působil až do roku 1996. Josef Kovalčuk
byl v Prostějově členem redakční rady

Štafety, do níž přispíval různými články. V letech 1997–2002 působil jako
dramaturg a umělecký šéf činohry Národního divadla v Praze, v letech 2009–
2013 byl dramaturgem Divadla Husa na
provázku. Dvanáct let působil ve funkci
děkana brněnské DAMU. Na divadelní
fakultě byl vedoucím kabinetu pro výzkum divadla a dramatu. „Osobně v něm
ztrácím jednoho z nejbližších životních
přátel i divadelních spolupracovníků.
Jeho odchod je nejen pro mne osobně,
ale i pro celou JAMU nenahraditelnou
ztrátou. Byl jednou z největších divadelních osobností českého divadla poslední
čtvrtiny 20. století a základním koncepčním tvůrcem HaDivadla v tomto období. Od počátku 90. let nezaměnitelným
dílem též spoluvytvořil divadelní fakultu
a celou Janáčkovu akademii múzických
umění,“ uvedl pro web města prostejov.
eu rektor JAMU Petr Oslzlý.
(red)

Klavírista Matyáš Novák
ukázal své umění v Konici
KONICE Hned na začátku nového
týdne čekal obyvatele Konice a okolí
nevšední hudební zážitek. V pondělí
od sedmé hodiny večerní vystoupil
v zámeckých prostorách mladý klavírní virtuóz Matyáš Novák. Tento
dvacetiletý hudebník a královéhradecký rodák ale přes svůj nízký věk
není ve svém oboru žádným začátečníkem a Večerník si koncert rozhodně nemohl nechat ujít.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

18070210725

Jakub
ČERMÁK
Matyáš Novák, vítěz řady národních
a mezinárodních soutěží, představil své
klavírní umění na konickém zámku.
Mezi jeho kvality, za které je tak oceňovaný, patří mimo jiné mimořádné
harmonické cítění, široký repertoár a vynikající úhozová technika. Díky tomu
se řadí mezi nejperspektivnější pianisty
své generace. Novákova klavírní cesta začala v jeho pěti letech. V současné době
dokončuje svá studia na Gymnáziu J. K.
Tyla v Hradci Králové, na konzervatoři
v Pardubicích ve třídě prof. Jitky Fowler

Fraňkové a od září 2013 je rovněž studentem věhlasné klavírní akademie
„Incontri col Maestro“ v italské Imole ve
třídě prof. Vovky Ashkenazyho. Královéhradecký rodák je vítězem mnoha
klavírních soutěží v České republice, Španělsku, Slovinsku, Rakousku, Německu,
Polsku a USA a čestným členem Hradecké PETROF Art Family, kde má
věhlasná firma na výrobu klavírů svoji
základnu. Každoročně ho můžete spatřit
na desítkách jeho sólových i společných
koncertů po celé České republice i v zahraničí, představil se například v Německu, Rakousku, Polsku, Lucembursku,
Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Španělsku, Itálii a USA, tam si zahrál ve slavné
Carnegie Hall. V letech 2015 a 2016
absolvoval dvě velmi úspěšná koncertní
turné po Číně. Také rovněž pravidelně
spolupracuje s profesionálními orchestry
(Filharmonie Brno, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Komorní filharmonie Pardubice, Janáčkův komorní orchestr, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín,
Filharmonie Hradec Králové). Novák
je všestranným hudebním umělcem,
vyhledávaným komorním hráčem
a korepetitorem. Mezi jeho největší
záliby patří vlaková doprava a samotné
vlaky, kterých je velkým milovníkem.
Posluchači v Konici byli naživo svědky

BYLI JSME
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Foto: internet

jeho výjimečného talentu, který předvedl v sólovém provedení. Komorní
koncert se konal v rámci festivalu Klášterní hudební slavnosti a vyprodaný sál
předznamenal velký zájem o mladého
umělce. „Já mám klavír nesmírně ráda
a není moc příležitostí vidět někoho,
kdo v tak mladém věku dokáže být tak
dobrý v tom, co dělá. I se zbytkem rodiny jsem si to moc užila,“ sdílela s Večerníkem své pozitivní pocity z koncertu
slečna Berenika. Kdo prošvihl recitál
v Konici, má bohužel zatím smůlu, jelikož kromě jednoho koncertu v rodném
městě má Matyáš Novák naplánováno
několik koncertů pouze v zahraničí.

Pondělí 9. července 2018
www.vecernikpv.cz
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ZPOCENÝ STAROSTA
V Určicích
slavili
130
let
od
založení
SDH
Místním hasičům náladu nepokazil ani vydatný liják
:  !   $
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URČICE Obrovská sláva se minulý čtvrtek odehrála v Určicích.
Nejen státní svátek, ale i místní významné výročí daly dohromady na tři stovky obyvatel, kteří si připomněli 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Určice. A jak známo, hasiči,
fotbalisté či sokoli jsou hybnými pákami každé vesnice. Hasiči
měli ve čtvrtek připraven bohatý kulturní a společenský program a Večerník u toho nechyběl!

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Oslavy bohaté historie určických požárníků či chcete-li hasičů, začaly už
během čtvrtečního dopoledne. To
si zájemci mohli prohlédnout místní hasičskou zbrojnici, která měla
v tento památný den dveře dokořán.
O půl třetí odpoledne se pak návštěvníci oslav vměstnali do kostela,
kde hasičům požehnal určický farář.
„Sto třicet let je hodně dlouhá doba,
kterou máme samozřejmě popsanou
v místních kronikách. Dříve v historii se určičtí hasiči věnovali převážně
likvidaci místních požárů a bylo jich
opravdu hodně. Dnes, po vzniku profesionálních zásahových jednotek se
už můžeme věnovat i společenským
akcím a bavit lidi. Máme tak kromě

výjezdů k požárům na starost i jiné
věci, pořádáme spoustu kulturních
akcí a dokonce jsme se dali i na charitu,“ řekla Večerníku po slavnostní mši
v určickém kostele svatého Jana Křtitele Lenka Sosíková, pokladní SDH
v Určicích a jedna z hlavních organizátorek čtvrtečních oslav.
Sbor dobrovolných hasičů v Určicích stihl během čtvrtka i zasednout
ke slavnostní schůzi. „Velitel okrsku
Milan Burda slavil navíc padesáté
narozeniny, takže my hasičky z Určic jsme pro něj připravili velké
překvapení, což vůbec nečekal. Poté
pronesli projevy starosta SDH v Určicích Alois Mlčoch a velitel sboru
Jaromír Sosík. A samozřejmě se
hodně četlo z kroniky, a to z úryvků
minimálně padesát let starých. Zlatým hřebem slavnostní schůze bylo
předání ocenění hasičům za jejich
práci pro náš sbor. To nejvyšší ocenění, Zlatého Floriána, obdržel náš
nejstarší hasič čtyřiaosmdesátiletý

zjistili jsme
OLOMOUC, KOSTELEC NA
HANÉ Zřejmě málokdo ví, že je
starosta Kostelce na Hané František
B  ! &#      ,!  $  > $
Horák vášnivým běžcem. Neběhá
C!=  &!! "
2x foto: Michal Kadlec
pouze jen tak pro zdraví, ale předminulý víkend se také účastnil olomouckého půlmaratonu. A nevedl
si vůbec špatně!
Na start v pořadí již devátého ročníku
mezinárodní běžecké akce se postavilo
9 300 amatérských i profesionálních
běžců. Mezi nimi nechyběl ani kosteVIDEO&FOTOGALERIE
lecký starosta. „Začal jsem běhat před
klikni na
dvěma roky. Důvodem byla nadváha,
www.vecernikpv.cz
ale během těch dvou let jsem zhubl
Jaromír Mlčoch,“ popsala Večerníku u určického hřbitova. Co na tom, že 18 kilogramů! Běháním si také vyčisslavnostní chvíle Lenka Sosíková.
tyto dvě pietní akce se uskutečni- tím hlavu po náročných dnech v práTím ale čtvrteční oslavy ještě ani ly za prudkého lijáku, který se v tu ci. Začínal jsem běhat dva kilometry,
zdaleka nekončily. Od kostela se vy- chvíli přehnal nad Určicemi. Hasiči
dal slavnostní průvod hasičů i míst- i další návštěvníci oslav 130. výročí
ních obyvatel přes půlku Určic. U so- založení SDH v Určicích se pak usuchy svatého Floriána zástupci SDH šili v místní sokolovně, kde byl pro
položili věnce, stejně tak učinili o pár všechny připraven bohatý kulturní
stovek metrů dál u pomníku padlých a společenský program.
BYLI JSME
U TOHO

PLUMLOVSKÝM ZÁMKEM

PLUMLOV Zámek v Plumlově obléhala uplynulý víkend vojska tří
pluků. Šermířské spolky Nuntius Regis, Promachos a Allegros během
hlavního programu začínajícího ve 13:00 hodin předvedly, jaké útrapy zažívali lidé v období třicetileté války. Akce Útrapy válek: Plumlov
v temné době války třicetileté byla kromě toho obohacena ještě o pestrý doprovodný program zahrnující kejklířské show, pohádky a žonglování, šermířské pohádky, příběhy a pověsti či loupežnickou pohádku
a pásma soubojů. O zábavu tedy bylo postaráno.
si připravili unikátní vystouTereza MACHOVÁ Všichni
pení, která vyvrcholila ve 13:00 hodin
Ve dnech 6. až 8. července uspořádal bitvou, v níž skupiny ukázaly, jaké útrana zámku Plumlov spolek Zatracený py prožívali lidé v době třicetileté válregiment ve spolupráci se zámkem ky. „Život je boj. To platí už od samého
a Klubovým zařízením Plumlov akci počátku dějin lidstva. Ať už mluvíme
Útrapy války: Plumlov v temné době o honech na čarodějnice, třicetileté
války třicetileté. „Od 10:15 do 16:50 válce, náboženských válkách, všechny
hodin tam vystupovaly známé šer- tyto mezníky historie mají něco spomířské a divadelní skupiny. Vidět jste lečného – masové vraždění, strach,
mohli skupinu historického šermu bídu a hlad. Proto by pro nás měla
Nuntius Regis, skupinu scénického být válka velkým mementem,“ neslo
šermu Promachos, skupinu šermu se z reproduktorů při ukázkách. DůAllegros, kejklířskou a divadelní spo- sledkem každé války byly vydrancolečnost Komedianti na káře a nakonec vané vesnice a spousta zabitých mužů
i žongléra a akrobata Tomáše Bílka,“ a znásilněných žen. A to vše předvedly
nastínil Petr Šenkyřík ze Zatraceného divákům šermířské skupiny v sérii boregimentu.
jových vystoupení.

ZMÍTALA VÁLKA
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Akce byla doplněna také o bohatý doprovodný program. Dospělí i děti se
mohli pobavit při rozličných pohádkách,
příbězích, pověstech a show, které předváděly také šermířské a kejklířské spolky.

„Pohádky se nám moc líbily. Nejvíce nás
pobavila tlustá čarodějnice,“ shodly se
děti na zámku. Jak vidno, o zábavu bylo
postaráno a litovat může jen ten, kdo na
zámek Plumlov o víkendu nedorazil.

u 601. skss, aby se příliš často objevovala
na nejrůznějších veřejných akcích.
Jedinečná příležitost poodhalit tajemné roucho speciálních operací byla pro
žáky Střední zdravotnické školy Prostějov příjemným, ale i přínosným zážitkem. Speciálové si pro studenty nachystali přednášku o speciálních silách
– s vhledem do historie a vývoje speciálních sil, o tom, co služba u podobné
jednotky obnáší, a to včetně video projekce se sestřihem schopností, výcviku
a operací 601. skss. Dále pak měli žáci
možnost prohlídky síně tradic a ukázky z výstroje a výzbroje. A nejen protože se jednalo o budoucí zdravotníky,
byla pro studenty připravena malá
ukázka ošetření raněného v poli s výkladem odlišností péče o raněného
v mírových podmínkách a na bojišti.
Studenti si dokonce mohli simulované
ošetření pod palbou vyzkoušet. Mohli
tak poznat kontrast mezi zdravotnickou péčí v pohodlí domovského prostředí civilizovaného světa a nutností
rozvíjet schopnost péče o své kolegy
v okamžiku, kdy se ocitnou v odlehlých končinách závislí pouze sami na

sobě. Dostupnost odborné lékařské
péče v těchto případech totiž může být
vzdálená hodiny až dny.
Exkluzivní schopností sil pro speciální operace je především samostatná
nasaditelnost s možností konsolidovat specifické odbornosti do malých
týmů, stejně jako jistá míra nezávislosti
na konvenčních silách, a z toho vyplývající flexibilita, schopnost použití
v krátkém časovém horizontu, ale také
schopnost působit v odlehlých končinách naprosto samostatně. Zmíněné
atributy zdůrazňují potřebu jednotek
pro speciální operace zaměřovat se na
výběr vhodných kandidátů schopných v krátkém čase absorbovat velké
množství informací a v podstatě se
neustále učit něco nového. Budování
a udržování specifických schopností
rovněž vyžaduje specifickou strukturu odlišnou od běžných vojenských
jednotek, stejně tak jako specifický výcvik, ale i materiál a vybavení.
Pro studenty středních škol, a v tomto
případě pro naše budoucí zdravotníky,
je jistě zajímavé seznámit se s lidmi, kteří
jsou ochotni podřídit svůj život přípra-

postupně jsem navyšoval dávky až na
zhruba 14 kilometrů obden. Běhávám
navečer nebo brzo ráno, když ještě
většina lidí spí za východu slunce,“
řekl Večerníku František Horák. Nad
účastí v prestižním závodu Mattoni
1/2Maraton Olomouc prý neváhal,
přestože měl obavy. „Když už jsem běhal tolik kilometrů za každého počasí
v létě i v zimě za mrazu, rozhodl jsem
se přihlásit na půlmaraton. Byla to
výzva. Nevěděl jsem, jestli to uběhnu,
v minulých letech hodně běžců kolabovalo. Nakonec jsem to v pohodě
zvládl, neměl jsem žádnou krizi,“ okomentoval Večerníku svůj výkon v Olomouci. Doběhl na 1 564. místě v čase
01.49.05 hodin.
(mik)

BLADENIGHT V RÁMCI
PROSTĚJOVSKÉHO LÉTA
PROSTĚJOV Tento týden budou na programu Prostějovského
léta celkem tři akce. V úterý 10.
července si pro vás Ekocentrum
Iris připravilo Den na loukách
Velkého Kosíře. Ve čtvrtek 12.
července se budete moci se svými
ratolestmi zajít podívat na animovaný film Já, padouch 3 na prostějovský zámek. A nakonec v pátek
13. července se budete společně
s pracovníky Dětského dopravního centra prohánět prostějovskými večerními ulicemi na kolečkových bruslích a koloběžkách
v rámci akce Bladenight.
Spolu s Ekocentrem Iris si můžete
tohle úterý udělat vycházku na jižní svahy Kosíře a současně trochu
pomoci přírodě. Sraz je naplánován
na 8:30 hodin na nádraží v Čelechovicích na Hané, odkud se bude
pokračovat na Kosíř. A co se bude
na procházce dít? „Při vycházce najdeme pozůstatky prvohorního moře
a dozvíme se, kdo na těchto místech
žije dnes a jaké podmínky pro život potřebuje. Vyzkoušíme si, jak se
hrabe posečená louka, a dozvíme
se, kdo námi shrabané seno využije,“ popisují pořadatelé. Pro všechny
bude připraveno drobné občerstvení.
Délka celé trasy je zhruba 6 kilometrů. Zpět do Prostějova se vrátíte buď

ve 13:30 hodin, nebo v 15:40 hodin.
Ve čtvrtek se přijďte podívat na nádvoří prostějovského zámku od 21:30
hodin na film Já, padouch 3. Bývalý
padouch Gru má tentokrát velký
problém. Mezi prsty si nechal utéct
aktuálně nejhledanějšího zlosyna na
světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou
navíc čím dál nespokojenější s tím, že
už páníček není zlý. Nejmladší dcera
Agnes touží po živém jednorožci,
který bude neuvěřitelně heboučký.
A do toho všeho se Gru dozví, že má
dvojče, které je mu k nerozeznání podobné… A jak to všechno dopadne,
se přijďte podívat na zámek, nebo,
v případě deště, do Kulturního klubu
Duha.
Nakonec se můžete těšit na oblíbené Bladenight, pořádané Dětským
dopravním centrem, které proběhne
tento pátek. „O Bladenight byl velký
zájem, proto jsme jej zařadili do programu Prostějovského léta. Učinili
jsme tak ovšem úplně poprvé,“ sdělila Večerníku kulturní pracovnice
klubu Duha Martina Drmolová. Při
této příležitosti se můžete prohánět
ulicemi Prostějova v podvečerních
hodinách na in-line bruslích a koloběžkách. Sraz je naplánován ve 20:00
hodin na Dětském dopravním centru v Prostějově.
(tem)

Návštěva žáků Střední zdravotnické školy u speciálních sil
PROSTĚJOV Studenti Střední zdravotnické školy Prostějov navštívili
601. skupinu speciálních sil Generála Moravce. Dopoledne strávené
mezi profesionály vojenského útvaru, který sídlí v Prostějově již šestou
dekádu, jen podtrhuje nadstandardní vztahy mezi městem a jeho posádkou.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
MOKROŠ
Kapacity a schopnosti speciálních sil
všech armád jsou unikátní a ojedinělé. Není proto divu, že mediální obraz
těchto jednotek často působí na veřejnost poněkud tajemně. Aktivity těchto
jednotek ovšem mimo jiné směřují
k budování obecného povědomí a důvěry ve schopnosti ozbrojených sil. 601.
skupina speciálních sil v tomto ohledu
není výjimkou a v rámci vzdělávacích
aktivit se mimo jiné zaměřujeme i na

mládež a snaží se žákům vybraných škol
nabídnout bližší pohled na život, možnosti a historii jednotky, která svými kořeny sahá k základu výsadkových vojsk
v Československé armádě a dnes představuje významného a rovnocenného
partnera elitních speciálních jednotek
armád NATO.
601. skupina speciálních sil je jediný
útvar svého druhu v Armádě České
republiky a ze své podstaty je v dnešní době nosným prvkem speciálních
sil České republiky. Speciální síly jsou
vedle vzdušných a pozemních samostatným druhem sil. Poskytují tak České republice vysoce efektivní a strategický nástroj v oblasti zajištění obrany
a bezpečnosti. Jsou schopny plnit celé
spektrum speciálních operací: speciální
průzkum, ofenzivní činnost, podporu
a vliv ve všech geografických a klimatických podmínkách.
Vytíženost a kapacita podobných
jednotek jim bohužel neumožňuje organizovat velké dny otevřených dveří
a jejich režim a pracovní rutina vyžadují
obezřetnost při prezentaci jednotky.
Z tohoto důvodu nebývá obvyklé ani
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vě na obranu vlasti. Podobně zajímavé
pro studenty bylo i bližší seznámení
s realitou aspektů této práce a zjištění, že
operátoři 601. skss jsou profesionálové
oddaní své odbornosti, s velkou dávkou
empatie a smyslem pro týmovou práci,
kteří vášnivě a oddaně rozvíjejí své dovednosti.
Když si představíte jednotlivé vojenské celky specializované na různé odbornosti a pak se podíváte z blízka na
podobnou jednotku speciálních sil,

možná na vás dýchne jakási esence
výjimečnosti a třeba i arogance. Možná uvidíte lidi, kteří se potřebují schovávat za roušku tajemna a vyžívají se
v odlišnosti od ostatních vojenských
jednotek. Tento dojem se ovšem
rozplyne v okamžiku, kdy pochopíte
hloubku, rozsah a náročnost jejich
práce. Pak uvidíte, že jejich přístup,
vystupování, ale i jejich obezřetnost
v otevírání se okolnímu světu mají své
opodstatnění.
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Prázdniny jsou v plném proudu, takže poklidný Prostějov jen tak nic nevyvede z míry. Živo bude pouze v hospodách, kde štamgasti budou nadávat akorát tak na nesnesitelná horka. Kdo ve městě zbyl, bude hledat
klidné chvíle u vody.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Do vašeho vztahu s partnerem se vloudí
nedorozumění, které se jen tak lehce nevysvětlí. Budete muset zapojit
hlavu a vymyslet originální řešení,
jak se usmířit a vrátit se do dobrých
zajetých kolejí.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Konečně
se dostanete k tomu, abyste v zaměstnání prosadili vlastní nápady.
Budete k tomu mít ostatně jedinečnou příležitost, neboť mnohem šikovnější kolegové jsou na dovolené.
A šéfové rovněž!
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Soustřeďte se na to, abyste veškerý volný
čas věnovali rodině. Poslední dobou
ji totiž zanedbáváte, což má již první
následky. Partner vám to má logicky
za zlé, takže obruste všechny hrany
a buďte doma.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Po dlouhé
době si vsadíte, a uděláte dobře!
Poměrně vysoká výhra vás nejen
uklidní, ale zároveň zacelí veškeré
díry ve vašem rodinném rozpočtu.
Zbyde také na menší dovolenou
v tuzemsku.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Pokud podnikáte, dávejte si úzkostlivý pozor
na své zaměstnance, nehrají s vámi
férovou hru! Hrozí vám značné potíže, až zjistíte, že vaše peníze si sype
do kapsy někdo jiný. Ale klid, dokážete být tvrdí.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nechtějte trhat rekordy a nemyslete si, že
vám hned budu létat pečení holubi
do pusy! Chybí vám trpělivost, která ctila například vaše rodiče. Právě
od nich byste se měli stále učit, prospělo by vám to.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Pořádně se vám budou zapalovat lýtka
a bohužel vám nebude vadit ani to,
že dojde k nevěře. Váš partner se
to zatím nedozví, ovšem okolo vás
je spousta lidí, kteří mu to mohou
kdykoliv prásknout.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Uprostřed týdne vás přímo na ulici zastaví člověk, o kterém jste si mysleli,
že už dávno nežije. Bude to pro vás
šok. Ovšem jen do té doby, než spolu začnete více komunikovat a společně plánovat kšefty.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Během celého týdne se s návštěvami
u vás doma netrhnou dveře. V mnohých případech to bude pro vás až
nepříjemné, rádi byste si užili více klidu. Několikrát to dáte najevo, čímž
vznikne několik trapných situací.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Nemáte zrovna hluboko do kapsy, ale
v následujících dnech budete muset
sáhnout až na samotné dno svých životních úspor. Důvodem bude malér
jednoho z příbuzných, kterému se rozhodnete pomoci.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Buďte v maximálním střehu kdekoliv na
silnici, a to ať už jako řidiči, cyklisté,
nebo chodci. Hrozí vám reálně nebezpečí, hlavně díky okamžiku, kdy
budete nepozorní. Nejlepší je zůstat
doma nebo jezdit autobusem.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Očekávejte
zprávu, která vás zrovna dvakrát nepotěší. I když jste to už nějakou dobu
tušili, tak výpověď ze strany zaměstnavatele přijde právě nyní. Nu což,
stejně jste už delší čas chtěli změnit
prostředí.

... tentokrát ze sortimentu: 
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Od 2. července 2018 mají exportéři možnost získat Certifikáty o původu zboží, exportní doklady
a Karnety ATA nejen na Krajské hospodářské komoře Ol. kraje se sídlem v Olomouci a Okresní hospodářské komoře v Šumperku, ale nově i na OHK
v Prostějově.
Sledujte prosím webové stránky www.ohkpv.cz a www.
khkok.cz, na kterých zjistíte všechny potřebné informace.
„Dovršili jsme toho, co jsme slíbili podnikatelům Olomouckého kraje. Zkvalitnit proces a optimalizovat místo a čas pro výdej potřebných dokumentů. Jsme velmi
rádi, že se nám podařilo rozšířit služby pro exportéry do
dalšího regionu a tím ušetřit drahocenný čas při vyřizování
dokladů potřebných při vývozu do zahraničí“, řekl Bořivoj Minář, viceprezident HKČR pro průmysl a export
a předseda KHK OK.
Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění.
Tuto skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem. Hospodářská komora vydává certifikáty
o původu zboží dle legislativy EU. Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné
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vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný
materiál nebo pro prezentační nabídku na různých
veletrzích a výstavách v 77 zemích světa.
Zdroj: www.khkok.cz

Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie

nákupní servis
pro vás



Pondělí 9. července 2018
www.vecernikpv.cz
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Na snídani, ke kafíčku nebo jen tak na chuť. Kdo z nás by nezhřešil a nedopřál si něco
sladkého na zub? Zatímco pro plněné buchty byste měli jít do Alberta, záviny jsme našli ve všech supermarketech za stejnou cenu. Vánočku nejlevněji koupíte v Kauflandu
a Tesku, pro klasickou makovku spěchejte rychle do Billy. Koblihu za nejmenší peníz
pořídíte v Bille a Penny marketu. Porovnání ceny sladkého rohlíku bylo jednoduché,
prodávají ho totiž pouze v Bille.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 4. července 2018

PRODEJ V REDAKCI
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Němčice nad Hanou
Obec: Prostějov
Obec: Vřesovice
Dne: 17. 7. 2018 od 7:45 do 15:30 Dne: 25. 7. 2018 od 7:30 do 11:30 Dne: 31. 7. 2018 od 7:30 do 10:30
hodin. Vypnutá oblast: nákupní hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: hodin. Vypnutá oblast: Areál ZD
středisko, areál fy FIBAS a p. pálenice Erbenova, Kollárova, nám. U Kali- Vřesovice. Odběratelská trafostanice
č. 419 na ulici Masarykova.
cha, ul. Svatoplukova č. 12 - 22, č.15 Vřesovice ZD (č. 300740).
Obec: Přemyslovice
- 23, Jihoslovanská č. 2, 2a, nám. Pad- Obec: Držovice
Dne: 23. 7. 2018 od 7:30 do 14:30 lých hrdinů č. 1-7, náměstí Spojenců Dne: 1. 8. 2018 od 7:30 do 10:00
hodin. Vypnutá oblast: Areál ZD č. 1 - 9 vč. garáží, 15 - 21.
hodin. Vypnutá oblast: fa. GALVA
Přemyslovice. Odběratelská TS Pře- Obec: Dobromilice
s.r.o.
myslovice ZD (č. 300816).
Dne: 25. 7. 2018 od 7:30 do 15:30 Obec: Protivanov
Obec: Prostějov Domamyslice
hodin. Vypnutá oblast: část obce: č. Dne: 1. 8. 2018 od 7:30 do 14:30
Dne: 23. 7. 2018 od 7:30 do 10:00 p. 60, 61, 62, 63, 64, 65.
hodin. Vypnutá oblast: část ul.
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- Obec: Prostějov
Školní s č. 189, 215, Sokolská č. 198,
ně ul. Domamyslická - od ul. Plum- Dne: 26. 7. 2018 od 7:30 do 11:00 oboustranně ul. Pod Sokolovnou od
lovská po č. 88 a 31, V Loučkách hodin. Vypnutá oblast: Husovo nám. ul. Školní po č. 270, 364 a dále pravá
č. 2, Šeříková č. 1-17, 2-14, celé od č. 25 a č. 44 po č. 81 a č. 90 vč. ZŠ, strana po č. 322.
ul. Jasmínová, Ořechová, Vrbo- 94, 93, 87, 85, 83, Joštovo nám. č. 4 Obec: Brodek u Prostějova
vá, Kaštanová, Družební, Růžová, a 8, Mojmírova č. 1, ul. Slezská č. 1 Dne: 2. 8. 2018 od 7:30 do
V Zahradách, Borová, Jasanová, Na - 11, 2 - 12, Pražská, Rozhonova, So- 16:30 hodin. Vypnutá oblast:
Blatech oboustranně od č. 5 a 22 po kolská, Švabinského, Winklerova celé. jednostranně ulice Salajky od č.
ul. Domamyslická, 5. května 36-56, Obec: Víceměřice
241 po č. 276 vč. garáží a parc.č.
19, 7 (MŠ).
Dne: 27. 7. 2018 od 7:30 do 15:30 K/1064
Obec: Čechy pod Kosířem
hodin. Vypnutá oblast: jednostran- Obec: Prostějov
Dne: 24. 7. 2018 od 7:30 do 11:30 ně ulice směr na Němčice od č. 81 Dne: 2. 8. 2018 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice po č. 109.
hodin. Vypnutá oblast: sídl. E. BeMánesova, Podlesí, Havlíčkova. Uli- Obec: Prostějov
neše s č. 14, 15, 16, 17.
ce Komenského oboustranně od č. Dne: 28. 7. 2018 od 6:00 do 16:00 Obec: Myslejovice
224 a 195 po č. 35 a 17.
hodin. Vypnutá oblast: SV servisní, Dne: 3. 8. 2018 od 7:30 do 15:00
Obec: Němčice nad Hanou
s.r.o., Dolní 100.
hodin. Vypnutá oblast: oboustranDne: 24. 7. 2018 od 7:45 do 15:30 Obec: Prostějov Domamyslice
ně ulice od č. 89 a 95 po č.71 a 3,
hodin. Vypnutá oblast: nákupní Dne: 31. 7. 2018 od 7:30 do 15:30 dále od kostela přes č. 2 po č. 134
středisko, areál fy FIBAS a p. pálenice hodin. Vypnutá oblast: celé ul. Jasa- a č. p. 94 a 72.
E.ON Česká republika, s.r.o.
č.419 na ulici Masarykova.
nová a Borová - mimo č. 2

08=(8035267ö-296.$32
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OD 9. DO 15. 7. 2018
Ɣ PŘEDNÁŠKA: Martin Tylšar „DRUHÁ VÝPRAVA DO ČERNOBYLU“ se uskuteční ve čtvrtek v 18:00
hodin. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 do 15:00 hodin. Sledujeme fotosféru a chromosféru. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 do 23:30 hodin. Pozorujeme
planety Jupiter a Saturn a dále také zajímavé objekty hlubokého vesmíru (mlhoviny, hvězdokupy, dvojhvězdy...).
Vstupné 20 Kč.
Ɣ ŠKOLIĆKA: Každý den od 10:00 do 11:00 hodin. Cyklus je určen pro 5 – 11 leté děti a je zaměřen na hvězdy
a souhvězdí. Postupně si projdeme celou oblohu. Celkový poplatek je 50 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

Pondělí 9. července 2018
www.vecernikpv.cz
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DO LIGY!

Jiří MOŽNÝ

KOSTELEC NA HANÉ Z I.A třídy Olomouckého KFS až do Moravskoslezské
fotbalové ligy. Přesně takový přesun se nyní podařil Janu Vítkovi (na snímku). Dvaatřicetiletý gólman totiž mění kostelecký dres za angažmá v Líšni.
Do východní části Brna si jej vybral kouč Miloslav Machálek a bývalý brankář
Prostějova, Protivanova, Konice či Vrchoviny, který nakoukl i do Slovácka či
Karviné, by se měl stát novou jedničkou obhájce bronzu ve třetí nejvyšší tuzemské soutěži.

„Na I.A třídu se trenéři nechodí moc dívat, měl jsem ale štěstí. Pan Machálek se na mě přijel
podívat a oslovil mě,“ usmíval se držitel sedmi čistých kont z posledního ročníku.

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 31

POZOR: PROSTĚJOV

v sobotu na přehradě hostí parašutistické MČR

první závody

v
netradiční
disciplíně
v paddleboardingu!

PROSTĚJOV V soboru 14. července pořádají oddíl kanoistiky TJ OP
Prostějov a raftový oddíl Tomi Remont Prostějov premiérově závody ve
stand up paddleboardingu. Toto rychle se rozvíjející sportovní odvětví
vodáckého sportu si našlo své místo na plumlovské přehradě, konkrétně
v areálu půjčovny plavidel na pláži U Vrbiček.
Soutěžit se bude ve třech disciplínách: technical race, sprint a beach race. Na
své si přijdou milovníci vodních sportů všech úrovní, protože závodit mohou
jak zkušení paddleboardisté, tak děti i široká veřejnost, která si vybavení pro
závod může vypůjčit přímo na místě od pořadatele.
O ceny pro nejlepší se postarají společnost Alika a pivovar Zubr. Po závodech navíc
nemusí účastníci spěchat domů, naopak si mohou užít hudební koncert ROCK
MEMORY OF, který se tentýž den večer na pláži U Vrbiček rovněž koná.
Registrace lákavých závodů ve stand up paddleboardingu proběhne od 9.00
do 11.00 hodin, samotný start přijde na řadu ve 12.00, tedy v pravé poledne.
Partnerem akce je společnost Kiboko paddleboards, mediálním partnerem
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
(son)
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wingsuit-flying

PROSTĚJOV Na letišti v Prostějově
se od středy 11. do pátku 13. července uskuteční vůbec první mistrovství
republiky v netradiční parašutistické disciplíně zvané wingsuit-flying.
Její hlavní doménou je speciální
okřídlená kombinéza, která po
výskoku z letadla umožní závodníkům namísto volného pádu vzduchem klouzavě létat.
Akce s názvem Otevřené mistrovství
České republiky & Jump-Tandem
Wingsuit Challenge bude historickou
premiérou regulérního národního
šampionátu v historii. Zúčastnit se ho
přitom může každý, kdo splňuje bezpečnostní požadavky pro seskoky ve
wingsuit kombinéze, a to i sportovci ze
zahraničních zemí. Hlavním kritériem
zpravidla bývá minimálně 200 seskoků s padákem.
Během mistrovství se bude soutěžit
v celkem třech kategoriích, jak je definuje řád Světové federace leteckých
sportů (FAI) – rychlosti, čase a vzdále-

nosti. „Závodníci budou skákat z výšky
4000 metrů, soutěžit přitom budou ve
výškovém okně mezi 3000 a 2000 metry. Kromě dosažení nejvyšší rychlosti
se budou snažit v tomto okně udržet
co nejdelší dobu a uletět co největší
vzdálenost,“ přiblížil Martin Dlouhý ze
společnosti JUMP-TANDEM®, která je
hlavním organizátorem akce.
K zaznamenání výkonů budou závodníkům sloužit speciální GPS jednotky,
tzv. trackery. Monitorovat budou veškerá letová data každého parašutisty,
zároveň je budou také upozorňovat
hlasovým povelem o vstupu do soutěžní brány. Ze záznamů trackerů pak
rozhodčí vyhodnotí jednotlivé výkony. Vzhledem k tomu, že závodníci
mohou uletět i více než 10 kilometrů,
bude kolem prostějovského letiště vyhlášen také speciální vzdušný prostor.
Podle Martina Dlouhého se dá přitom
očekávat, že budou stanoveny oficiální
české rekordy. „Na akci budou přítomni také FAI rozhodčí, kteří budou moci

rekordní výkony posoudit a oficiálně
schválit,“ doplnil.
Kromě oficiálního mistrovství republiky bude součástí třídenní akce i méně
formální otevřená soutěž v rozličném
oblečení. Kromě wingsuit kombinézy
tak budou závodníci opatřeni i například nafukovací kombinézou bez křídel se speciálními kapsami nabírajícími vzduch a umožňujícími delší dolet
(tzv. Tracksuit), nebo kombinézu vymění za pouhé plavky a padák v kategorii zvané Nacket. Otevřené soutěže
se kromě českých zástupců zúčastní
také závodníci ze Singapuru, Anglie,
Německa či Rakouska.
Na MČR pak naváže na konci letních
prázdnin teprve druhé mistrovství
světa ve wingsuit-flyingu. Vůbec poprvé v historii se přitom bude konat
na českém území, soutěžit se bude
opět v Prostějově! Prestižní MS se
uskuteční od 26. srpna a zúčastnit by
se mělo minimálně 150 parašutistů
z 18 zemí světa.
(ms,son)
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Na sledování sportu je mimo jiné krásné, že v něm
papírové předpoklady stoprocentně neplatí a tu
a tam se vyskytne i nějaké to překvapení. Větší pravděpodobnost je u individuálních odvětví, kde už
nemá možnost vaše zaváhání napravit nikdo z kolegů, a dobře to dokumentují třeba tenisové turnaje. Před týdnem začal ten nejslavnějších z nich,
anglický Wimbledon, a na londýnském předměstí
se hned od prvního kola dějí věci. Již v pondělí se
s turnajem rozloučily světová čtyřka a finalistka
nedávného French Open Sloane Stephensová, dosavadní trojka dámského žebříčku Ukrajinka Elina
Svitolinová i pětka Caroline Garciaová z Francie.
O den později je následovala nejen Petra Kvitová,
ale také Maria Šarapovová. A škrtalo se i v mužském pavouku, hned vstup na travnatý dvorec byl
současně konečnou pro trio z top ten pořadí ATP –
Bulhara Dimitrova, Rakušana Thiema i Belgičana
Goffina. Může nás tedy mrzet, že velká česká favoritka skončila tak brzy, není v tom ale sama a i těm
nejlepším velký turnaj někdy nevyjde a rozloučí se
velmi brzy.

Nechci se nijak zastávat, věřím, že početně velice úzké skupinky rozhodčích, kteří zápasy kazí
úmyslně nebo proto, že na to z nějakého důvodu
celkově nemají, i právě probíhající mistrovství
světa ve fotbale, tedy ta úplně nejkvalitnější a nejsledovanější akce v tomto nejrozšířenějším sportu
na planetě, však prokazuje, že i ti nejlepší v jejich
oboru jsou jen lidé, kteří vše nepostřehnou a bez
pomoci moderní techniky nevyhodnotí správně.
Ještě že už tedy i sem pronikl technologický vývoj
a konečně se alespoň při nejzásadnějších okamžicích začalo používat video. Jak praxe ukázala,
zpoždění je minimální, sotva tak dlouhé jako natahované střídání v závěru zápasu či stále nedostatečně trestané simulování, kvůli němuž bývá fotbal označován i jako sport pro slečinky. Alespoň
bitvy profesionálů, v nichž jde o velké peníze, by
tak mohly být spravedlivější. V nižších soutěžích
je nasazení podobně drahých pomocníků utopií
a o pocity křivdy při ofsajdech nebo penaltách tak
i nadále nebude nouze, snad ale vždy půjde jen
o neúmyslné pochybení.

Vzpomenu-li si na svá školní léta, tak sport spojený tady v České republice především s osobou
a úspěchy Věry Čáslavské nepatřil mezi naše oblíbené tělocvičné kratochvíle. Vystačili bychom
si s kotrmelcem, maximálně zavěšením na kruhy
a houpáním se vpřed a vzad. Když se ale do nacvičené sestavy pustí někdo, koho hrazda, přeskok,
kůň či kladina baví, je to panečku podívaná. U žen
se snoubí krása s ladnými pohyby a velkou obratností, v mužském případě přichází ke slovu účelně svalnatá postava, která dovolí fyzicky náročné
cviky. V celosvětovém i kontinentálním měřítku
opustili čeští gymnasté dřívější pozice a tlustá
vrstva prachu zavála někdejší úspěchy z olympiád i dalších vrcholných akcí, kdy to pověstně
„zacinkalo“, nicméně na národní úrovni je z čeho
se radovat. Právě tady na Hané dorůstá silná generace, která by mohla převzít tuzemský prapor a po
medailových žních na mistrovství republiky se
také výrazněji a trvaleji prosadit v mezinárodním
měřítku. Už jejich současné výsledky jsou skvělé,
a vydrží-li zdraví, budeme se moci kochat i dál.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Jako pověstný nůž máslem projeli
fotbalisté týmu FC PIVO jednadvacátým ročníkem Krumsínského Haná Cupu v malé kopané. Jejich zápasová bilance za celý turnaj
zněla: jedenáct utkání a jedenáct
vítězství při neskutečně impozantním skóre 51:3! Logicky to znamenalo celkový triumf.
DEBAKL:
Byla největší favoritkou tenisového Wimbledonu 2018, leč vypadla
hned v prvním kole. Petra Kvitová nečekaně podlehla průměrné
Aleksandře Sasnovičové z Běloruska 4:6, 6:4, 0:6 a po šokující prohře
sama přiznala, že hlavní příčinou je
psychický blok z grandslamů.
  

2

Tolik zástupců českého tenisu
prošlo do druhého týdne aktuálně probíhajícího grandslamového
Wimbledonu. V Londýně si osmifinále zahrají spolufavorizovaná
Karolína Plíšková a senzačně také
Jiří Veselý, oba z TK AGROFERT
Prostějov.
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Trenér fotbalistů Konice
Petr Ullmann o faktu, že jeho tým
zůstal navzdory rozšíření
krajského přeboru na šestnáct
mužstev v I.A třídě.


DOMINIKAPONÍŽILOVÁ
Sportovní gymnastka TJ Prostějov získala na mistrovství republiky 2018 tři
zlaté medaile a jeden bronz! Skvěle
se dařilo i jejím
oddílovým parťačkám a parťákům, podrobnosti
přinese Večerník
za týden ve svém
 
příštím vydání.
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každého sportovce nastavená příliš široce a člověku se z ní přirozeně nechce vystupovat, když nemusí. Na základě renomovaných evropských psychologů
je třeba v současnosti třeba zavrhován
skandinávský model výchovy, donedávna brán za vzor, který pouze přispěl
k vytvoření generace „eurospratků“.
Každý trenér ví, že výkon jeho svěřenců
je tvořený syntézou fyzické kondice,
nastavení psychiky a snad i něčeho dal-

šího, obtížně definovatelného. A právě
ono nastavení psychiky sportovce je to
klíčové pro jeho výkon a v případě kolektivních sportů pro příspěvek hráče
jeho týmu.
Marian Jelínek patří k těm přednášejícím, kteří mají přirozený dar zaujmout
diváky. Proto byly přítomné výtisky
jeho knihy „Neztraťte motivaci v době
blahobytu“ rychle rozebrány. A zůstal
čas i na neformální autogramiádu a individuální diskuse.
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Moje společnost se zabývá vzděláváním sportovců. Držíme si
jednoduchou myšlenku: studuj, sportuj – sportuj, studuj. Chceme docílit toho modelu, který je nastaven v Kanadě, Americe
nebo ve Skandinávii, kdy i při vrcholovém sportu se dá dosáhnout studijních výsledků. Marian právě mluvil o tom, že slavní
sportovci končí mnohdy neslavně a podle mého názoru to má
provázanost a souvislost se studiem. Je tady jednoduchá statistika, kdy minimálně pět hráčů z každého extraligového týmu má
jen základní vzdělání, což je problém. Také děkuji všem a také
chci navázat na to, že doufám, že to byla jedna z mnoha přednášek, že budeme pokračovat v tom, co nastavil Marian. A také se
přidávám k myšlence, aby novinář napsal knihu o těch, co skončili s profesionálním sportem a o jejich osudech, protože moji
společnost to živí a pracujeme s osudy lidí, kteří neumí uchopit
život po kariéře. Jsou to nesmírně zajímavé a mnohdy smutné
příběhy. Zároveň chci také říci, že tu nebylo jenom publikum
rodičů hokejových dětí z Prostějova, ale přijeli sem trenéři plavání, házené, pedagogové ze Zlína, Šumperka, Olomouce a nesmírně je zaujala Marianova myšlenka, jeho desatero pochval,
kterou bychom chtěli dál rozvíjet. A určitě, pokud budeme mít
další přednášku ve Zlíně, v Olomouci, tak bychom na to velmi rádi navázali. Zároveň bychom rádi dali prostor pro otázky
a diskusi. Byli jsme bohužel tlačeni časem, ale lidé jsou nesmírně zvědaví a zvídaví a mají spoustu otázek, takže příště chceme
minimálně poslední půlhodinu ponechat pro otázky.

David Ohnutek, SEDPO Sport&Education

Chtěl bych za náš klub všem poděkovat, hlavně Marianovi, že
přijel. Předpokládám, že se to lidem líbilo. Jsem strašně rád, že
se tato přednáška uskutečnila, a doufám, že to není naposledy,
že se nám podaří Mariana jako osobnost do Prostějova zase
přivést a seminář a přednášku ještě třeba rozšířit. Budu rád,
když vnímání toho, co tady bylo dnes řečeno, rodiče pochopí
a pochopí i to, že se snažíme o klub starat i jiným způsobem,
než je materiální a tréninkový. Přednáška byla primárně pro
náš klub, pro rodiče. Potom jsme se s Davidem Ohnutkem
dohodli na tom, že to můžeme využít i pro trenéry a pro veřejnost. A tu myšlenku jsme tedy takovýmto způsobem rozšířili,
aby Marianovy schopnosti vynikly nejen pro rodiče, ale i pro
veřejnost, trenéry a širší zájemce.

Marek Èernošek, SK Prostìjov 1913

POSTØEHY ORGANIZÁTORÙ

Pondělí 9. července 2018
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Pro zasvěcené nebylo velkým překvapením, že exhibice skončila vítězstvím deseti zástupců šachového
klanu Londinových v poměru 6:4.
Turnaj se konal pod záštitou města
Prostějova, takže všechny účastníky
na úvod pozdravili zástupci města
primátorka Alena Rašková, náměstek primátorky Pavel Smetana a radní Jana Halvadžievová.
„Šachovnice jsme umístili z polovi-

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Poslední květnovou sobotu se na prostějovském
zámku tradičně konal šachový
turnaj Chess Prostějov 2018
Open. Turnaj měl už v osm hodin
exhibiční předkrm. „Je to účelné
vyplnění času pro prezenci a nachystání samotného turnaje,“ vysvětlil načasování exhibice rodiny
Londinů proti hráčům Prostějova ředitel turnaje Pavel Navrátil.
Turnaje se také poprvé zúčastnilo
pět členů šachové školy z partnerského polského města Środa.

ny do prostor zámku, druhou polovinu pak do zámeckého příkopu,
kde bývá venkovní posezení kavárny
Gallery Dvořák, čímž jsme se trochu
jistili i vzhledem k počasí,“ dodal
Navrátil. Šestapadesát hráčů, z toho
devatenáct dětí, absolvovalo turnaj
na sedm kol. Ve vítězné trojici byli
dva domácí zástupci, vítěz Roman
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Závůrka a bronzový Karel Virgler,
které doplnil Vít Valenta z ŠK Velké
Losiny. V kategorii do 15 let těsně
vyhrál reprezentant polské Środy Jan
Skrzipiński.
Právě pro delegaci z družební Środy
byla připravena prohlídka prostějovské radnice. Této možnosti využili
i někteří další účastníci turnaje.
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s polskou účastí

SUCHÉ LAZCE, PROSTĚJOV
Také vstup do venkovní části kušistické sezóny se vydařil zástupcům
obou regionálních oddílů na jedničku. Domácí špička v tomto neolympijském sportu si dala dostaveníčko v Suchých Lazcích u Opavy
a členové Savany Kostelec na Hané
i Plumlova opět excelovali. Hned
dvě kategorie skončily jejich naprostou dominancí a celkově brali
mezi jednotlivci tři zlata, čtyři stříbra a tři bronzy.
Nejhodnotnější výkon předposlední
květnové soboty zaznamenal Bohumil
Korbař. Zkušený plumlovský snajpr
sice po úvodní pětašedesátce nevedl,
když zaostával o tři body za svým hlavním sportovním rivalem Janem Nedělníkem z Kostelce, avšak prostřední

padesátka mu vyšla zdaleka nejlépe
a v závěrečných deseti šípech z pětatřiceti metrů svůj náskok ještě drobně navýšil na výsledných deset bodů. Tyto
dva velikány doplnil na stupně vítězů
ještě třetí Josef Nedělník, jenž sledoval
bitvu o prvenství zpovzdálí, stejně tak
měl ovšem komfortní pozici oproti
svým pronásledovatelům.
Kompletní stupně vítězů připadly
okresním zástupcům i mezi juniory.
Kostelecké trio se seřadilo v pořadí Karolína Hynková, Lukáš Andrés, Tereza
Skládalová, přičemž o vítězi rozhodly až
poslední rány. Po prvních deseti i dvaceti šípech ještě vedl Andrés, finiš ale více
sedl jeho oddílové kolegyni, jejíž součet
byl nakonec o dva body vyšší.
Vítězstvím putujícím na Hanou skončila i veteránská soutěž. Ale bylo to

největší drama, jaké se ve Slezsku urodilo. František Baborák začal nejlépe
a pětašedesátce vedl o pět bodů před
Václavem Losertem. Padesátimetrovou vzdálenost ale o stejný rozdíl zvládl lépe téměř domácí střelec a o všem
rozhodla až nejkratší trať. V ní se plumlovský člen o fous lépe zkoncentroval,
zvládl nastřílet 270 bodů a o jediný
zásah překlopil misky vah na svou stranu. Bronz bral s výrazným odstupem
otrokovický Ladislav Žatecký. Kostelecký nestor František Sedláček závod
nedokončil, odstoupil hned na první
položce.
Obdobně dopadly i další dvě členky
Savany – Hana Nedělníková mezi
ženami a Barbora Pospíšilová v kadetkách. Ženská soutěž nenabídla
žádnou velkou zápletku. Domácí

,

pak umístil další střelec z oddílu sídlícího poblíž přehrady Denis Vyskočil.
Toho naopak potkal výpadek v úplném závěru. Po dvou třetinách byl ještě druhý, avšak na pětatřicítce zaostal
zhruba o šedesát bodů za nejlepšími
třemi a bylo po nadějích.
(jim)
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vedlo mezi nejmladšími. Na špici se
nakonec pohyboval zejména plumlovský Lukáš Baborák, jenže neúspěšná
padesátka ho stála vítězství a musel se
spokojit se stříbrem za tehdy nedostižným Martinem Hajným z Otrokovic.
Zhruba čtyřicet bodů za bronzem se

=  !]>&

Sabina Kubesová nenechávala od
úvodu nikoho na pochybách, výrazně
překonala osmisetbodovou hranici
a mezi muži by rovněž vystoupala na
stupně vítězů. Za ní se umístily Jaroslava Nedělníková a Irena Hynková.
Nejméně se regionálním zástupcům

KUŠISTÉ Kostelce a Plumlova OPANOVALI pohár u Opavy

O týden později se mladí zápasníci z České republiky, Slovenska, Polska a Ukrajiny sjeli do Vítkovic na Memoriál M.
Klepca v zápase ve volném stylu. Na turnaji se představilo
hned sto čtyřicet borců a čechovický oddíl reprezentovala
dvojice mladších žáků Šimon Polena, Matěj Vrba. „Oba naši
borci předvedli vynikající bojovnost a přes ryze zahraniční
konkurenci se probojovali až na stupně vítězů. Matěj si vystoupal pro zlato na stupínek nejvyšší a Šimon bral bronz,“
líčil spokojený kouč Vojtěch Szilva.
(jim)

KRNOV, VÍTKOVICE V sobotu 9. června zavítala
početná čechovická skvadra do Krnova na Memoriál
O. Mrázka a M. Didimovského. Turnaje se zúčastnilo celkem devadesát zápasníků z deseti oddílů České a Slovenské republiky a za Čechovice nastoupilo
devět borců, kteří vybojovali plný počet medailí – tři
zlaté, tři stříbrné a tři bronzové. Nejcennější kov získali Jakub Vrba, Elena a Šimon Polenovi, těsně pod
vrcholem se umístili Lukáš Slezáček, Bruno Tomšík
a Lukáš Sekanina, třetí místo vyválčili Lukáš Vávra,
Ondřej Sekanina a Jiří Zatloukal.

na Moravě i ve Slezsku
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Zápasníci uspěli Chess Prostějov Open

Navýsost zajímavá přednáška trvala
téměř půldruhé hodiny, takže už nezbyl čas na otázky a diskusi. Pořadatelé
ovšem věří, že tato možnost se v dohledné budoucnosti ještě objeví.
A témata? Auditorium se třeba dozvědělo, proč dřívější doby nebyly pro
výchovu „srdcařů“ lepší, ale prostě jiné.
V současnosti je tzv. komfortní zóna pro

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Zajímavou přednášku měli možnost vyslechnout hokejoví trenéři, rodiče i další zájemci v úterý v prostorách hotelu Tennis Club. Členovi výkonného výboru hokejového oddílu SK Prostějov 1913 Marku Černoškovi se ve spolupráci s firmou SEDPO Sport&Education podařilo přivést
odborníka nejen hokejového, ale i sportovního psychologa
a motivačního kouče Mariana Jelínka.

„Vítězem ve sportu je především člověk,“
tvrdí Marian Jelínek

22

yy FC Relax už tady vyhrál třikrát,
určitě jste chtěli navázat na minulé
úspěchy?
„Určitě. Každý chce vyhrát, i když se
jedná o letní turnaj, kde jde především
o zábavu a o to se sejít s kamarády. Vyhrát turnaj je pořád to hlavní, nikdo si
nepamatuje druhého v pořadí a právě
že při těch vyhecovaných zápasech jde
někdy i to kamarádství stranou, ale po
zápase všichni vychladnou a je to dobrý.“
yy Jak byste zhodnotil dva turnajové
dny celkově?
„V posledních letech mi přijde, že to
organizátoři mají dost těžké. Rok od
roku jsou ty turnaje menší, pamatuji si,
že tady v Krumsíně bývávalo i šedesát
týmů. Ale letos se to povedlo, počasí
vyšlo na jedničku a co se týče týmů,
některé byly slabší, některé silnější.
Nejlepší zápas bylo asi semifinále s Litrpoolem a teď finále.“

tohoto týmu

POJEM,“

Při závěrečném slavnostním ceremoniálu byla v hlavní roli senátorka Božena
Sekaninová, jež nad KRUMSÍNSKÝM
HANÁ CUPEM tradičně měla záštitu.
„Chci pochválit pořadatele, kteří jako obvykle připravili nádherný a perfektně zajištěný turnaj. Pochvala patři i vám všem
hráčům, protože jste celé dva dny odváděli výborné výkony. Díky tomu byl k vidění moc pěkný fotbal a během akce navíc
vládla tradičně hezká atmosféra, na kterou se sem do Krumsína vždycky těším.
Stejně jako na zdejší pochoutky. Gratuluji
nejlepším mužstvům a za rok na shledanou,“ řekla Sekaninová k osazenstvu na
rozloučenou. Početné ceny společně s ní
předali organizátoři z místního TJ, jejichž
šéf neskrýval spokojenost. „Myslím, že se
Haná Cup po loňské přestávce opravdu
vydařil. Poděkování si zaslouží všichni
účastníci, lidé podílející se na pořádání
akce a samozřejmě partneři,“ zdůraznil
ředitel klání v Krumsíně Martin Ošťádal.
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rie, pouze jeden.“
yy Finále bylo velice tvrdé a vyhecované. Nebál jste se, že se zvrhne?
„Ani ne. Dobře znám kluky z PV PIVO
i z Relaxu a věřil jsem, že nepůjdou za
nějakou únosnou hranici. Je pravda, že
rozhodčí tomu trochu popustili uzdu,
možná mohli pískat o něco přísněji.
Tím pádem vznikly větší emoce, ale
nakonec to dobře dopadlo.“
yy Co po organizační stránce?
„Za dlouhé roky pořádání Krumsínského Haná Cupu nám organizace už
docela klape, což se i letos potvrdilo.
Každý, kdo se na turnaji pořadatelsky
podílel, dělal to, co má a díky tomu
se neobjevil žádný větší problém. Zápasový program odsýpal a měli jsme
dokonce časový náskok, s čímž byli
účastníci spokojení. Stejně jako s jídlem i pitím, které nám chválili. Stížnosti
jsme nemuseli řešit žádné, i počasí vyšlo parádně. Takže z mé strany určitě
spokojenost.“
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projevila, jsem proto nakonec rád, že se
podařilo dát dohromady aspoň dvacet
čtyři mančaftů, což taky není vůbec
málo.“
yy Jak hodnotíte sportovní úroveň?
„Líbila se mi, a to skutečně moc. Oproti minulosti ubylo týmů, které sem
jezdily vyloženě za zábavou, tím pádem většina letošních družstev měla
ve svém středu kvalitní hráče působící
v oficiálních soutěžích velkého fotbalu.
Díky tomu byla celková úroveň turnaje
výborná a od začátku až do konce jsme
mohli sledovat krásný sport.“
yy Uspěli největší favorité?
„Ano, přesně tak. Týmu FC PIVO
jsem prorokoval úspěch už před začátkem, protože v roce 2016 tady skončili
druzí a tentokrát mi jasně řekli, že si přijedou pro vítězství. Což splnili. (smích)
Předváděli celé dva dny parádní fotbal,
stejně jako druhý finalista FC Relax
Prostějov. A vyhrát mohl v rozhodujícím utkání, což je vždycky trochu lote-

Foto: Marek Sonnevend
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3x foto: Marek Sonnevend
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yy A výhled dál do příštích let je
jaký?
„Na tisíc procent pokračovat! Chuť
máme všichni velkou a už teď můžu
slíbit, že Haná Cup i příští rok bude!“
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yy Jak se vlastně podařilo po roční
pauze obnovit dvacetiletou tradici
tohoto klání?
„Loni se turnaj nekonal kvůli neshodám
ve výboru TJ Krumsín. Od té doby se
ale povedlo atmosféru urovnat a Haná
Cup jsme díky tomu mohli znovu uspořádat. Vše bylo o vzájemné domluvě.“
yy Co říkáte na startovní pole čítající čtyřiadvacet mužstev?
„Předem jsem věřil, že by se mohlo
přihlásit třicet týmů jako v letech 2015
i 2016. Ta roční přestávka se však určitě

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Všechno šlapalo jako
po drátkách, během KRUMSÍNSKÉHO HANÁ CUPU 2018 se
nevyskytl žádný zásadní zádrhel.
Dlouholetý ředitel největšího turnaje v malé kopané na Prostějovsku
Martin Ošťádal (na snímku) tak měl
po skončení dvoudenní akce proč se
usmívat.

Krumsín (son) - Obecně největší podpoře se během Krumsínského Haná
Cupu 2018 těšil FC Relax Prostějov.
Jde o tradiční tým z regionu, který tohle
klání v minulosti už třikrát vyhrál, a každoročně tak mívá okolo hřiště asi nejvíc
příznivců či sympatizantů.
Tentokrát se navíc favorizované družstvo dočkalo v závěrečném play-off tak
trochu nečekaně znásobené podpory
ze strany členů celku AC ROMA. Ten
dostal právě od Relaxu v osmifinálové
skupině pětku, přesto se Romové rozhodli svému přemožiteli fandit.
Hlavně během vypjatého čtvrtfinále
s FC Litrpool vytvořili pozdějším finalistům výbornou atmosféru a vydatnou měrou pomohli k jejich penaltovému zvládnutí zápasového dramatu.
Od plejerů AC každopádně šlo o nadmíru sympatické gesto!
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Krumsín (son) - Během pátku 6. července, což byl úvodní den 21. ročníku
Haná Cupu, leckde na území Moravy
pršelo. V Krumsíně však ne, počasí se
navzdory hodně zatažené obloze nezhoršilo. Dokonce ukázalo svou vlídnější tvář i přes noc, jak píšeme výše.
V sobotu 7. 7. se pak postupně vyčasilo
dokonce takovým způsobem, že druhá polovina osmifinálových skupin
i závěrečné play-off probíhaly už pod
vymetenou oblohou za krásně svítícího letního sluníčka.
„Někdo může namítnout, že první
den panovalo dusno a druhý den
provázelo přílišné vedro. Podle mě je
to však pořád mnohonásobně lepší,
než kdyby delší dobu pršelo a všichni
bychom byli promočení,“ děkoval za
přízeň Matky přírody šéf akce Martin
Ošťádal.

 ")

Krumsín (son) - Tak jak je na Krumsínském Haná Cupu každoročním
zvykem, i letos proběhla coby jeho
nedílná součást večerně noční diskotéka. Tentokrát z pátku 6. na sobotu 7.
července, přičemž hudební produkci
obstaral známý prostějovský DJ Pavel
Švestka.
„Z mého pohledu se zábava náramně
vydařila. Podstatné bylo, že se nám
těsně vyhnul déšť. Zatímco v Prostějově i blízkém okolí se po osmé hodině
večer spustila docela dlouhotrvající
bouřka, my jsme v devět začínali v suchu a tak to až na pár občasných kapek
vydrželo celou dobu,“ oddechl si ředitel turnaje Martin Ošťádal.
Veselý taneční rej spíš místy provázelo příliš velké horko. „Trochu se nám
chytli fandové rudého S z týmu AC
Sparta Praha s příznivci Baníku Ostrava z mužstva Hlučín-Darkovičky.
Třikrát jsme je museli krotit, aby nedošlo k nějaké větší rvačce, ale nakonec
všechno dobře dopadlo. Chlapi si pak
dali u baru několik panáků na usmířenou a už zavládl klid zbraní,“ pospal se
smíchem Ošťádal.
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PIVO! „Organizace klapala,sportovní kvalita vysoká. Takže spokojenost!“
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krumsínský haná cup

OKÉNKO

Tomáš KALÁB

milujeme

Za podmračeného počasí a v dusnu,
leč bez hrozícího deště se základní část
odvíjela téměř úplně dle předpokladů. V grupě A předváděl tradičně top
malou kopanou nestárnoucí Relax,
který však našel zdatného protivníka
ve Spartě Praha složené z fanoušků tohoto klubu z Prostějovska. Oba celky
všechno vyhrály a ve vzájemném duelu remizovaly 1:1, o prvenství favorita
rozhodlo lepší skóre. Ze třetího místa
postoupil další silný soubor AC Vyprahlo Konice, ze čtvrté pozice prošel
dál Hlučín-Darkovičky. Naopak neuspěli pátá Indiana Plumlov (vítěz Haná
Cupu z roku 2008) ani šestí Pifní upíři,
byť pro tuhle partičku vyznavačů hry
petanque byl i jeden urvaný bodík se
třemi vstřelenými góly příjemným počinem.
Ve skupině B dominoval FC ORANGE
složený z fotbalistů našeho regionu,
jenž sice bezbrankově plichtil s druhou
Sexmeraldou Prostějov, ale nejvyšší
příčku stejně obsadil, navíc s čistým
kontem! Bezpečný postup si zajistili
též třetí ORESVO Plumlov a navzdory
slabší formě čtvrtý MK Brodek u Prostějova. Loučili se naopak chlapci z Kelčic
pod názvem Paralympiakos i SK FOSP
Řešetova Lhota z Náchodska.
Také céčko dopadlo dost jednoznačně.
Kraloval mu s plným počtem nasbíraných bodů ansámbl FC PIVO složený
z Pražáků okolo místního Petra Matouš-
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Po společensky náročném večeru i noci
s hudební zábavou (viz jiné místo této
dvoustrany) se všichni probudili do
krásného sobotního rána. „Hráči pomaličku opouštějí stany. Nejoblíbenějším jídlem je momentálně česnečka,
po noční akci se není co divit,“ napsal
Ošťádal na svůj blog se špetkou nezbytného humoru. Ze dvaceti čtyř mužstev
zbylo šestnáct, ta byla nasazena podle
postupového klíče do čtyř osmifinálových skupin.
V éčku znova nezaváhal třikrát vítězný
prostějovský Relax, s nímž přesvědčivě
pronikl do play-off druhý ORESVO
Plumlov. Tito dva favorité se ukázali
být nad momentální schopnosti AC
Roma i FC Čelzí. To grupa F se vyvíjela
mnohem zamotaněji, snad kromě jasně
poslední příčky Dinama. FC Orange
přišel závěrečnou prohrou o prvenství,
nikoliv o účast ve vyřazovacích bojích,
což potkalo třetí Red Brno. V roce
2015 Haná Cup opanoval, tentokrát
mu úspěch vyfouklo v pořadí skupiny
nakonec první AC Vyprahlo Konice
rozhodujícím skolením FC ORANGE
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ka před rovněž našlapaným Red Brno,
což jsou extraligoví futsalisté tamního
Hellasu. Potíže proniknout dál neměli
ani čechovičtí NIGHT BOYS, na čtvrtém fleku si oddechli vícovští FC Čelzí.
Balit bágly mohli viditelně na pohodu se
bavící FC Radegast u Zacha + Olé tým.
Grupa D přinesla jak jednoznačně
nejdramatičtější podívanou, tak největší překvapení. Tím se stalo rychlé
vypadnutí dubanské skvadry BVD,
která doplatila na dvě remízy a neboť
porazila jen mladé Kladivouny (dorostenci Plumlova), na pátém postu musela skousnout hořké zklamání. První
místo vybojoval tradiční frekventant
klání v malé kopané FC Litrpool, nedávný premiant z Alojzova. Za ním se
ve vyrovnané tabulce seřadili další postupující AC ROMA, FC Lolin (borci
z Určic) a Dinamo (fotbalisté Prostějovska).

aneb

Bylo jasné, že s blížícím se vyvrcholením
turnaje rostla nervozita a duely postupně nabíraly na tvrdosti i vyhrocenosti.
Ve vyřazovací části, která odstartovala
úderem sobotní druhé hodiny odpolední, to platilo pro většinu zápasů.
A vydatnou měrou hned pro čtvrtfinále
mezi FC Relax a FC Litrpool, kde druzí
jmenovaní papírově silnějšímu sokovi
statečně vzdorovali. Dokonce dokázali
srovnat gólové manko, tudíž po několika
oboustranně ostrých zákrocích i jedné
menší strkanici řežba dospěla po rezultátu 1:1 k penaltovému rozuzlení. To zvládl favorizovaný mančaft 3:1 i zásluhou
jednoho vynikajícího zákroku brankáře
Nejezchleba.
Na penalty došlo také v přetahované
NIGHT BOYS versus Plumlov, protože v normální hrací době žádná trefa
nepadla. A loterii z pokutového puntíku lépe psychicky uneslo ORESVO
poměrem 3:2. Žádné pochyby o postupujícím do elitní čtyřky naopak
nevznikly v souboji dvou defenzivně
laděných celků, když borci FC PIVO
nemilosrdně prolomili obranné hradby FC ORANGE masakrem 6:1. To
výběr AC Vyprahlo Konice musel
nejlepší kvarteto těžce vydřít těsným
udoláním FC Lolin 2:1.
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bodový Brodek u Prostějova.
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běh zápasu se mi vůbec nelíbil. Tyto
letní turnaje jsou hlavně pro radost
yy Jak hodnotíte finálový mač?
ze hry a tentokrát to rozhodčí vůbec
„Mám samozřejmě radost, že jsme to nezvládli, někdy pískali úplně nesmydokázali dotáhnout do konce, ale prů- slně, ale nechci to nějak víc rozebírat.

Jakub
ČERMÁK

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

KRUMSÍN Se svým týmem projel
základními skupinami i vyřazovacími boji jak nůž máslem. V turnaji
celkově mužstvo dostalo čtyři góly
a pohodově si dokráčelo pro celkové
prvenství. Petr Matoušek (na snímku), člen kádru FC Pivo, krumsínský
turnaj dobře zná a přijel si ho hlavně
užít. Co na turnaj říká a jak se podle
něj předvedl tým FC Pivo?

Každopádně vítězství je naše a z toho
máme obrovskou radost.“
yy Bylo vidět, že to finále bylo v určitých chvílích hodně vyhrocené...
„Bylo, ale to k tomu patří. My jsme s týmem FC Relax kamarádi, známe se
dlouho, ale právě rozhodnutí sudích to
někdy negativně ovlivnilo a rozdmýchalo to emoce.“
yy Jak si váš tým užil celé dva hrací
dny?
„Tohle byl náš devátý ročník, takže
turnaj moc dobře známe a jezdíme
sem rádi. V téhle sestavě, co jsme
tady teď, hrajeme asi tři roky, takže jsme sehraní. Jinak to byly super
dva dny plné fotbalu a my jsme si to
hodně užili. Navíc to bylo bez ztráty
bodu, takže velká spokojenost s naším herním projevem, přijeli jsme se
pobavit fotbalem.“

yy Ta sehranost byla vidět ve vašich
zápasech...
„Přesně tak, sehraní jsme dobře. Víme
o sobě na hřišti, každý ví, co má dělat
a navzájem si kryjeme záda. Vytvořili
jsme dobrou partu a dohromady nám
to jde. Hlavní přednost je naše hra odzadu a v bráně máme výborného gólmana. Navíc jsme celkem zvyklí jezdit
na turnaje o den dříve, vyzkoušíme
hřiště, popijeme a na turnaj jsme dobře
připravení.“
yy Hodně hráčů u vás v týmu je až
z Prahy. Jak se dá takový tým z různých koutů republiky dohromady?
„Můj bratr je z Prahy a vlastně my dva
jsme se shodli na tom, že se budeme
jmenovat FC Pivo, zbytek hráčů, kteří
přijeli z Prahy, přijel s ním, takže tak nějak jsme se dali do kupy a zbytek hráčů je
tady z okolí.“
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yy Jak hodnotíte finálový zápas hned
po jeho skončení?
takže se určitě nějaké sporné mo„Byl to velmi vyrovnaný zápas a po- menty najdou.“
dle mého názoru rozhodly malič- yy Finále i vaše semifinále s Litrpoolem
kosti. Rozhodně tam bylo několik bylo hodně vyhrocené a nahecované...
sporných situací a faulů. Myslím, že „To je jasné. FC Relax Prostějov je už
klidně rozhodčí mohl vyloučit jedno- pojem na místních turnajích a na tenhle
Třiten
branky
číslem soupeři
tři vyhecují. Mám
ho z protivníků a hned by
zápas hráče
tým ses vždycky
na zádech
body.
vypadal asi jinak. Před jejich
druhýmzařídily
pocit, žetři
s námi
soupeř ze sebe vždy vydá
gólem byl náš útočník taky faulován, to nejlepší, protože nás touží porazit.“



Jakub ČERMÁK



„Příští rok přijedeme obhájit!“ říkáMiroslavNejezchleb,brankář

„FC RELAX je už tady v okolí

S přibývajícím časem logicky ubý- si hned od úvodního hvizdu absolutvalo přímých aktérů turnaje, ovšem ně nic nedarovali, jeden tvrdý střet
pro změnu se okolo krumsínského okamžitě následoval další a postupně
fotbalového hřiště houfovalo stále víc se přidávaly i četné diskuse jak mezi
zvědavých diváků. Ze
Ti odzápisníku
15.00 hodin pøedsedy
rivaly, tak s rozhodčími. Navíc čím dál
sledovali dvě jednoznačná
semifinále. vyhrocenější.
FRANTIŠKA
JURY Naštěstí nedošlo k ničeRelaxu na rozdíl od předchozího trá- mu horšímu a všichni si po skončení
pení pomohly dva rychlé zásahy, po lítého boje dokázali smířlivě podat
Do utkání jsme v žádném
nichž se Koničtí užpřípadě
nevzpamatovali
ruce. Co
se týče průběhu utkání o zlanevstoupili
dobře.
a nakonec dostali naloženo
to, FCsePIVO
Soupeř bylvysoko
aktivní, nebál
hrát, šlo zaslouženě do vedení,
5:0. Druhý medailový
mačdvacet
vypadal
byť
prvních
minut
nászásluhou
totálně vlastního gólu soupeře.
dlouho podobně, alezaskočil.
s tím rozdílem,
Relax zápasu
následně zvýšil obrátky a rovMy jsme začátek
že viditelně lepší plejeři
FCnezachytili,
PIVO tre- hráli
něž jsme
spravedlivě
vůbec
bez vyrovnal pohlednou
fovali z přehršle šancí
víc tyčebez
než
síť. kombinací
pohybu,
důrazu.
Gól jsme asina 1:1, avšak uprostřed
všichni
čekali a on druhého
samozřejmě
Pak stačila jedna hrubka
v rozehrávce
poločasu vyslanci české
přišel.
Naštěstí
se
ve
druhé
půlce
a Plumlovští snížili na 2:1, schylovalo metropole podnikli smrtelně rychlý
otočila,
jsme hrát
se tedy k dramatu. hra
Lečúplně
nekonalo
se,chtěli
protiútok
s bezchybným zakončením.
o výsledek,
o body. Bylo
vidět,2:1
že pak vydržel až do konce
pražský výběr měl závěr
po odskoku
Výsledek
jsme o to bojovali, a zápas
na 3:1 pod kontrolou.
vzdorotočili.
velké ofenzivní snaze prostějovKarel Kroupa dal tři góly, to je
Finále tak mělo asi paráda,
očekávané
složeského
mužstva,
třetí branka byla přitom kterému nepomohlo
ní, účast v něm si zajistily
dva nad-naani
hokejové
krásná třešnička
dortu.
Tým power play s odvoláním
míru kvalitní týmy svenejstabilnějšími
gólmana.
poté v euforii nadruhém poločase
ukázal, Vítězové
že
výkony během celého
Cupu.
skákali že
dotovodou naplněné hasičské
na toHaná
má, opět
se ukázalo,
A samotný rozhodující
ješ- Jenže
nádrže.
Neboť byla dost malá, sotva se
je vzápas
našichměl
hlavách.
začátek
tě větší říz než křen zápasu
podávaný
opodál uhrát
tamlépe,
všichni
je potřeba
pakvešli, ale jejich radost byla
je toOba
zbytečné
Shodou
k uzeným pochoutkám.
sokovédrama.
tím intenzivnější!
okolností se vyměnili stopeři,
Sus odehrál po dlouhém výpadku dobré utkání, zařídil penaltu, Schuster nám ale přece jen
chyběl do rozehrávky. Nyní nás
čeká nepříjemné utkání v Otrokovicích na malém hřišti, před
hodně nepřejícími diváky, s tím
bude třeba se vyrovnat. Nejlépe
KRUMSÍN Ve víkendovém
turnaji
dát brzy první
gól. V sobotu
předváděl po celé dva
výbornéspíše chtít
budedny
Hodonín
hrát svému
fotbal atýmu
to nám může
zákroky. Těmi pomohl
vyhovovat.
FC Relax až do finále
Krumsínského
Haná Cupu. Brankář Sigmy Lutín si
tak v letní pauze udržuje formu na
nastávající sezónu. Co říká na turnaj
a jak si vedl s týmem ve finále, se dozvíte v exkluzivním rozhovoru jen
ve Večerníku.
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pohledem karla kroupy

výsledkem 1:0, čímž poražení premiérově inkasovali – až ve svém osmém
utkání na celém turnaji!
„Petřkovice byly těžkým soupeřem, z naší strany jsme je určitě nepodcenili. Trenéři
Géčko přineslo absolutní nadvládu
nás upozorňovali, že Petřkovice mají výsledky, což konečně potvrdily, protože už něrozjetého FC PIVO, což dokládá
jakou dobu tady takový soupeř nehrál. První poločas jsme tahali nohy a taky tahali
výmluvné skóre 15:0 ze tří zápasů.
za kratší konec. Začali jsme se zvedat už na konci prvního poločasu, gól ovšem do
Čtvrtfinále vydřel kolektiv FC Lolin,
poločasu nepřišel. V kabině si k tomu trenéři řekli svoje, chyběly nám agresivita a naskončily Sexmeralda i Hlučín-Darkosazení, což se po přestávce určitě zvedlo. Tím jsme opanovali hru a za druhý poločas
vičky. A grupa H? To bylo opravdojsme si vítězství zasloužili. Podařil se mi hattrick, nejvíc jsem rád za poslední gól,
vé drama od prvního do posledního
takové střely se mi až tak nedaří, moje hra je postavená spíše na centrech. Stopeři se
mače! Nejprve tři remízy, potom
rozestoupili, asi čekali, že budu nahrávat, tak jsem zkusil vystřelit a vyšlo to. Vůbec
šťavnaté zvraty. Aby se posléze radonevadí, že hrajeme teď dva zápasy venku, hraje se nám tam přece jen poněkud lehčeji, doma nechceme zklamat diváky. Je to ale hlavně o nás, máme náskok pěti bodů
vali pětibodoví NIGHT BOYS spoa ten by se nám mělo podařit dotáhnout až do konce. Otrokovice nám nedají nic
lečně se čtyřbodovým FC Litrpool.
zadarmo, navíc je tam nepříjemné hřiště, pokud si pamatuji. Pokud se jim vyrovnáPříznivci AC Sparta Praha doplatili
Karel KROUPA
me nasazením, naše kvalita se musí projevit.“
při stejném zisku na porážku ve vzáútočník 1.SK Prostějov
jemné bitvě, ostrouhal rovněž dvou-
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Původním záměrem bylo zopakovat
početnost startovního pole z let 2015
+ 2016, kdy se do Haná Cupu přihlásilo třicet mužstev. To sice nevyšlo, ale
i čtyřiadvacet zúčastněných kolektivů
je vzhledem k výpadku z minulého
roku hodně slušný počin. Při čtyřech
hřištích k dispozici i stejném počtu základních skupin po šesti družstvech to
však znamenalo, že úvodní turnajový
den pátek 6. července odstartuje až půl
hodiny po poledni.
„Je deset dopoledne a v areálu už máme
prvního účastníka – Olé tým. Kluci ale
brzy pochopili, že se nehraje od devíti
hodin, leč opravdu až od půl jedné.
Prozatím na trávníku pilují techniku,“
napsal na svou zpravodajskou on-line
webovou stránku turnaje hlavní organizátor Martin Ošťádal s výstižným
smajlíkem. Svědomité přípravy ovšem
začaly již ve čtvrtečním odpoledni, kdy
suchem vyprahlý pažit zalil vydatný
déšť. „My vytahujeme maso z udírny,
ať je zítra co baštit, a pro dnešek padla.
Vše je nachystané,“ informoval Ošťádal.
V pátečním dopoledni se pak do
Krumsína postupně sjížděli všichni
aktéři: plejeři, rozhodčí, diváci i hosté
v čele s patronkou akce, senátorkou
Boženou Sekaninovou. Přesně úderem
12.30 hodin šéf Krumsínského Haná
Cupu všechny přes mikrofon přivítal
a oficiálně zahájil jednadvacátou edici.
Dlouho očekávané boje propukly!
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KRUMSÍN Loni si dal po dva- EXKLUZIVNÍ
ceti úspěšných letech nepláno- zpravodajství
vanou pauzu, letos se jeho 21. pro Večerník
ročník opět maximálně vydařil.
Oblíbený turnaj v malé kopané Marek
KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2018 SONNEVEND
zvládl skvělý comeback, během
dvou dnů svého trvání nabídl jak moře zajímavě kvalitního fotbalu, tak spoustu atmosférické pohody zápasové i celkové. A hlavně
na závěr také silné emoce. PROSTĚJOVSKÝ Večerník coby mediální partner akce byl u toho, aby pro vás zaznamenal celý průběh
tradičního podniku pořádaného oddílem TJ Krumsín.

Pražský výběr porazil ve finále největšího klání v malé kopané Prostějovska
populární FC Relax
KAPITÁNA

Haná Cup v Krumsíně se stal kořistí týmu FC

26

milujeme vecerník

fotbal

23

odkryl nejbližší program po zápase
s Baníkem trenér Oldřich Machala.
Je to koneckonců logické, v úterý
totiž Prostějov odjíždí na čtyřdenní
soustředění do Kravař, což vzniklo
jako náhradní řešení za náhle odřeknuté Kunice. Tam už bude chtít
Machala pracovat s uzavřeným kádrem.
„Náplní bude taktická příprava, fyzické kondici jsme se věnovali doposud, takže budeme nacvičovat herní
situace tak, abychom byli připraveni
na první zápas s Vlašimí,“ shrnul
stručně program soustředění Machala.

Ten také doplní dvě závěrečná přípravná utkání. Ve středu od půl šesté
sehraje Machalův výběr utkání s tradičním soupeřem ze sousední Kroměříže, další bývalý soupeř z MSFL,
Uničov, pak poslouží jako soupeř
pro sobotní generálku.
Co vyplývá z dosavadní přípravy?
Jako jednička mezi třemi tyčemi by
měl být připravený Bréda, na post
stopera se jeví dobrou alternativou
Janíček, stejně jako Slaninka na místo
levého beka, které je asi zatím nejslabším článkem sestavy. Biolek bude
tvrdě konkurovat na kraji zálohy Šteiglovi, Hapalovi či Píchalovi. Kovařík
zatím vstřelil dvě branky juniorce Sigmy, ale spolu s Kroupou a Koudelkou
může tvořit velmi údernou ofenzivu.
Komu nakonec zbude pověstný
Černý Petr a bude následovat Neorala se Zapletalem, se tedy rozhodne
už během dneška.

BT &' U $  &!= *   &' !@> =!  &!"
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BYLI JSME
U TOHO

„Během necelé půlhodinky jsme vedli tři nula a měli další příležitosti. Pak jsme
dostali branku z penalty a další kontaktní gól, což jsem byl trochu naštvaný za
poměrně hloupé góly. Pak jsme ale přidali další góly a mohlo jich být mnohem víc.
Dobře jsme si zastříleli a zaběhali. Hráli tam za Sigmu kluci, kteří mají svoji kvalitu,
ale my jsme podali zodpovědný výkon.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

POHLEDEM TRENÉRA
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PØÁTELSKÉ UTKÁNÍ

svým spoluhráčům. Po brance poměrně netradičního střelce Sečkáře
zvýšil za necelou půlhodinu už na 3:0.
Pak ovšem přišel trochu očekávatelný
útlum, kterého ovšem draví mladíci
Sigmy využili a deset minut po přestávce to už bylo jen o gól. Pak se ovšem
rovněž dvakrát prosadil Kovařík, trefil
se i Slaninka a v úplném závěru Langer.
Zápas tak eskáčku pozvedl především
střelecké sebevědomí.
(tok)

)-/,

postavil Fleišman a děravou zdí překonal brankáře Brédu.
Šanci prosadit se měli i střídající hráči, Šteigl nejprve pořádně protáhl
Budinského, pak na moment zaváhal
a brankář Baníku jej o dobrou šanci
připravil. I přes četná střídání se už
neprosadil ani jeden tým a Prostějov
si tak připsal cenný skalp prvoligového týmu s dlouhou tradicí.
(tok)

POHLEDEM TRENÉRÙ
Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

„V prvním poločase jsme měli špatný přístup k utkání, domácí nám ujeli, pak
hráli s nasazením života. Naši hráči si pořád ještě mysleli, že se nic neděje. Ale fotbal je prostě takový, když mu nedáte, on s vámi nakonec vykýve. A taky s námi
vykýval. Takové jsou zákonitosti fotbalu. Ukazuje se, že mladí hráči, pokud je jich
na hřišti hodně, tak nemohou hrát. Bohužel i někteří starší mě zklamali. Gratuluji
k vítězství domácím, bylo to o tom, jak tým k zápasu přistoupí. Při první brance
nás vybagovali, hráč se krásně dostal k brance a svižnou ránou skóroval. V druhém
případě gólman špatně vykopl, my se dívali místo toho, abychom reagovali
a zavřeli to. Pak je honíme celý zápas, i když možnosti byly, nevyužili jsme je. Je
z toho ostuda, jako v pátek Sparta, tak dnes Baník.“

Bohumil Páník - trenér FC Baník Ostrava:

„Po tom dopoledním ‚rozbruslení‘ s juniorkou Zbrojovky jsem rád, že zápas
s Baníkem dopadl úspěšně. Vzali si to k srdci a výkon byl z naší strany velmi dobrý.
Je otázka, jestli si vůbec Baník za celý zápas vytvořil stoprocentní gólovou příležitost,
my jsme mohli o přestávce vést i čtyřbrankovým rozdílem. Při brance, co jsme
dostali z přímého kopu, míč prošel zdí, to by se nemělo stávat. Klukům musím za
výkon poděkovat, ale je třeba si uvědomit, že to je pouze příprava. Ano, je to super,
že jsme vyhráli s Baníkem, ale musí zůstat nohama na zemi. S Baníkem přijeli všichni
kvalitní hráči, proti takovému soupeři je motivace přirozená. Hráli jsme velmi dobře
z bloku a výborně jsme napadali. Odebrali jsme spoustu balónů, které jsme dohrávali. Výkon byl velmi dobrý ve všech řadách, k zápasu všichni přistoupili zodpovědně.“

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

ƔƔ Po dlouholeté fotbalové kariéře jste
přešel na post funkcionáře. Jak se v roli
sportovního ředitele cítíte?
„Samozřejmě si zvykám, je to úplně něco jiného než na hřišti. Až čas ukáže, jak se bude
dařit. Těším se na to, mám na to chuť, ale
bude to chtít trochu času, abych se v této roli
rozkoukal.“

PROSTĚJOV Nebývá zvykem, aby VIP prostory prostějovského stadionu hostily takovou fotbalovou osobnost, jakou bývalý obránce Baníku,
Neapole, Udinese, Milána a především reprezentace Marek Jankulovski
bezesporu je. Do Prostějova zavítal s Baníkem coby jeho novopečený sportovní ředitel. Večerník využil této příležitosti k exkluzivnímu rozhovoru.

ƔƔ Utkání v Prostějově je náhradní řešení ve vašem programu, jaká jsou vaše
očekávání?
„To se bohužel stává, vypadl nám polský soupeř, tak jsme dali na radu, a jsme samozřejmě
rádi, že nám Prostějov vyšel vstříc. V této fázi
přípravy je těžké během týdne hledat nového
soupeře, všichni už mají plný harmonogram.
Prostějov je mančaft, který postoupil do druhé
ligy, přípravný zápas to bude jako každý jiný.
Hlavně ať se nikdo nezraní a hráči ať se ukáží.“
ƔƔ Milan Baroš zůstává v Baníku, jak
bylo těžké jej přesvědčit, aby do toho
opět šel?

„Milan má motivaci sám v sobě, chtěl pokračovat, bylo to na něm. Je důležité, že
je zdravotně v pořádku. Jsme rádi, že ho
máme, a věřím, že nám ještě hodně pomůže.“
ƔƔ Po opětovném postupu do první
ligy jste zažívali dramatický konec
sezóny, jaké máte cíle pro tu nastávající?
„Důležité bude stabilizovat mančaft, jít od
zápasu k zápasu a samozřejmě věříme, že
tahle sezóna bude určitě lepší než ty poslední. Cílem je být skromní a hrát zápas
od zápasu.“

Foto: internet
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PROSTĚJOV Přestože trenér Baníku Bohumil Páník avizoval, že do
Prostějova přijede spíše s náhradníky, zvučná jména se na zápise
objevila. Mezi nimi nejvíce zaujal
pochopitelně Milan Baroš, bývalý
reprezentant a fotbalový internacionál. Zhruba stovka příznivců
Baníku ovšem v prvním poločase
mlčela jak zařezaná, když jim Jan
Koudelka názorně ukázal, jak se
tady na Hané v třetí lize střílí branky.
Už po necelých pěti minutách totiž
Koudelka zasprintoval po levé stra-

ně a technickou střelou na zadní tyč
otevřel skóre zápasu. Dorážka KovaříFOTOGALERIE
klikni na
kovy střely se mu sice nepovedla, ale
www.vecernikpv.cz
na závěr úvodní dvacetiminutovky se
uvolnil na hranici šestnáctky a další
vybroušenou střelou k tyči protáhl
obličeje všech přítomných Baníkovců.
Teprve poté to zkusil zprava
Pedrinho, jeho střelu vyrazil Bréda
na roh. V závěru poločasu se připomenul Baroš po rohovém kopu, jeho
hlavičku ovšem Bréda hravě zneškodnil. Po chybě Budinského hledal Kovařík Koudelku, ostravská obrana ale stačila hrozící pohromu odvrátit na
roh. Těsně před pauzou vyslal z voleje
PØÁTELSKÉ UTKÁNÍ
dobrý pokus Baroš, Bréda se opět ne+  ,-./34-56^(<\_[ ./,<5<
@+H@]W nechal překvapit.
Branky:("=3"   ! \)4"C! "
Hned po změně stran to Baroš zkou#564) ,. #B$\:! TX5";  U=1 =: T()": - šel hlavičkou, ale opět bez úspěchu.
 U=@> \&!T()"8!U=%> !TX"C!U=8'T)"9 U=B! T55"
S .!U\ ' =   ! TX"6. U"
7) 8)D!'@! Do nadějného brejku se vzápětí do# )#B  *\] *T()"C! U=:T()"S !'U= stal Kovařík, obrana si jej ale pohlí8 *T)4"8, U=@ T)4"8, U\B!<T()" F,  U= !T)4" dala. Přesto se ale Baník z gólu aspoň
&U= +*=C!!\8 T()"S U=B"
7) 8)B !8
jednou radoval. K přímému kopu se

Koudelka „smáznul“ Baník, Baroš se neprosadil

SLATINICE Úplně jiný obrázek
hry nabídlo sobotní dopolední
utkání s další juniorkou, tentokrát Zbrojovky Brno. Na utkání
měl trenér Machala připraven
dostatek dorostenců, kteří se
ovšem v druhém poločase představili v lepším světle co do přístupu k utkání i korekce výsledku.
Favorit sice začal aktivněji, ale mladí
Brňané se brzy oklepali a v ofenzivě
začali být nebezpečnější. Soupeřova
gólmana prověřil pouze Fládr, Hapal

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

nuty později po centru zleva přišla
druhová gólová pohroma, třetí pak
těsně před přestávkou zabránil po
závaru před vlastní brankou Jícha.
Po změně stran se obraz hry vyrov)-/,
nal, což ovšem nelze říci o skóre. Po
faulu na Ruse si sám postižený vzal
PØÁTELSKÉ UTKÁNÍ
míč k exekuci pokutového kopu. „Byl
+  ,-./34-56X,-4-5[<(,\-#@+
+@H]@W
jsem tam pomalu nejstarší, tak jsem
) 4) ,. #9 
se moc nerozhlížel a rovnou si vzal
# 56 4) ,. # 1 \ :  '= 8'= 1 =  \ S .!= C!=
;  =&!\6. \]!  " @ =6 =8  !=9 =! *=@ " míč,“ líčil Aleš po zápase. Penalta se
mu sice úplně nevyvedla, branku si
přesto připsal. „Nechtěl jsem mít ve
POHLEDEM TRENÉRA
statistice z utkání penaltovou značku,
lepší je gól ze hry,“ šprýmoval v dobOldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
rém rozmaru.
„První půle byla z naší strany velmi špatná, za pětadvacet minut jsme se v podstatě nedostali za polovinu. Nedohráli jsme šance, které jsme měli, soupeř byl naopak v zakončení Dotáhnout skóre aspoň na remízu se
efektivní. Po přestávce, když nastoupili dorostenci, jsme výsledek korigovali, vše to bylo už nepovedlo, všichni už ale myšlenpouze o přístupu. Obraz hry se zlepšil ne co do fotbalovosti, ale určitě co do bojovnosti. kami směřovali k odpolednímu mači
Oproti úterý nebyl až takový rozdíl v soupeři, ale v našem přístupu k utkání.“
s Baníkem.
(tok)

i Langer z dobrých pozic mířili mimo
branku. Klasická „česká ulička“ v moravském podání byla u zrodu první
branky, kdy míč prošel do branky
podél vybíhajícího Jíchy, o dvě mi-

a efektivity

PROSTĚJOV První z přípravných utkání minulého týdne bylo
naplánováno na úterní podvečer
opět do Slatinic, kam kromě „domácího“ Prostějova přijeli mladíci
olomoucké Sigmy. Tým v silném
složení neponechal nic náhodě a už
během půlhodiny získal dostatečný
náskok.
Skóre otevřel nejlepší střelec týmu
Kroupa, který tak dal žádoucí příklad

Mladíci Zbrojovky školili z dravosti S juniorkou Sigmy střelnice

„V pondělí se sejdeme s vedením
klubu a každý řekne své poznatky
a názory ohledně finalizace kádru.
S největší pravděpodobností už nikdo nepřijde, některé hráče naopak
bude čekat odchod, ovšem nijak dramatické to nebude, zase tolik hráčů
nad konečnou dvacítku nemáme,“

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Letní příprava před startem druhé ligy se pomalu
blíží do finální fáze. Po čtyřech přípravných utkáních si realizační tým udělal obrázek o jednotlivých hráčích a dojde na lámání
chleba, kdo zůstane v dvacetičlenném kádru pro druholigovou
sezónu. Do posledních dvou týdnů přípravy vstupují prostějovští
fotbalisté s cenným skalpem Baníku Ostrava.
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11 – Lukáš Krobot (Kralice), 10 –
Bořivoj Petrů (Černovír), Martin Lepka
(Zábřeh), 8 – Michal Kocourek (Rapotín), Petr Kobylík (Hněvotín), Petr
Krumpolc (1.HFK Olomouc „B“), Michal Skopalík (Lutín).

F("  
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„B“), Bohuslav Hudec (Rapotín),
1 – celkem 19 hráčů, nikdo z Kralic.

2 – Tomáš Drmola (1.GFK Olomouc

F(" 
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2 – Pavel Novák (Medlov), 1 – Martin Kováč (Kralice na Hané), Erik Hrabovský,
Adam Hrdlička, Lukáš Uhlíř (všichni Všechovice), Martin Liška (Dolany), Tomáš
Chuda, Jan Bubeník (oba Přerov), Daniel Ryba (Medlov), Jakub Zachar, Petr Kundrt
(oba Černovír), Tomáš Sládek (Zábřeh).

F" !,

dělané práce, jenže nebylo se až tak
co divit, trénovat divizi, byť se nakonec jednalo o neúspěšnou záchranářskou štaci, představovalo velké
lákadlo, kterému se kralická situace
nemohla rovnat.
Někdejší ligový hráč měl ale dobrý tip
na svého nástupce, když doporučil
Davida Kobylíka. Na Hanou tak nepřišlo jen velké jméno z nedávné hráčské minulosti, které je i nadále schopno dokazovat na trávníku, že mu míč
není cizí, ale i další zástupce nastupující trenérské generace a zastánce podobného stylu jako jeho předchůdce.
A zejména vstup do jarní části byl famózní. Po celý duben vše klapalo, jak
mělo, s výjimkou domácího souboje
s holickým „béčkem“ šel tým od vítězství k vítězství. Až do prvního máje
jich nastřádal pět, jenže po tomto souboji se radoval už jen třikrát. Právě
tehdy se ošklivě zranil Martin Neoral
a symbolicky tím skončilo i nejvydařenější období v celém ročníku.
Roli možná sehrál i los, v květnu už
Kralice vyhrály jen nad beznadějně
se topícím Rapotínem a k tomu doma
zdolaly bez výraznějších starostí
dohrávající Černovír, naopak u zachraňujícího se Hněvotína, ve velké

formě hrajícího Přerova ani u potřebného Zábřehu to nevyšlo. A završil to
domácí výprask s Všechovicemi, do
něhož v dresu poražených nastoupil
každý, kdo šel kolem a mohl nazout

/;95%}?@

kopačky. O to více pak šokovalo poslední kolo a dva body z Lutína, čímž
hosté tak trochu pokazili jasnému vítězi soutěže rozlučku za veleúspěšnou
sezónou.
V součtu všech šestadvaceti kol to nicméně dopadlo famózně. A protože
premiant se rozhodl v kraji pokračovat a stříbrná rezerva Holice jít nahoru vlivem sestupu „áčka“ nemohla,

navrací se do divize Přerov. Třetí tým
konečného pořadí nasbíral jednapadesát bodů, o čtyři více než Medlov
a o osm než Kralice.
Jediný zástupce Prostějovska v soutěži
tak může být spokojen a bude mít nač
navazovat. Nyní bude moci dokázat,
že jde o vzestupný trend a je i nadále
schopen atakovat nejvyšší pozice, to se
mu v nedávné minulosti nepodařilo.

D   +> >  $ ,!=+ +# &!> !$ ,e !! !9  % .
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Mrzí hodně, že jste nakonec nevystoupali na vysněné stupně vítězů?
„Měli jsme blízko k umístění na bedně,
chybělo nám pár bodů. Přerov byl ale
kvalitní soupeř, závěr soutěže zahrál
velmi dobře, s Medlovem to bylo těsně.
Bohužel jsme doplatili na to, že jsme nedávali branky.“
Kde jste ztratili klíčové body?
„V Přerově jsme hráli velice dobře, stejně
tak i v Hněvotíně jsme hlavně v první
polovině měli šance, a kdybychom šli do
vedení, zápas by vypadal jinak. A v Zábřehu nás bylo málo. Přesně tyto tři
zápasy rozhodly. S Přerovem jsme sice
prohráli 3:0, ale dva góly jsme dostali
v závěru, de facto od postupujícího do
divize. Tam jsme prokázali velkou kvalitu, což kvitoval i soupeř. To nám sice
body nedá, ale byl jsem za to velmi rád.
Potvrdili jsme to v posledním kole výborným výkonem na hřišti Lutína, kde
se nám podařilo vyhrát. A to ještě nepočítám domácí utkání s Všechovicemi,
které jsme výsledkově nezvládli a prohráli 0:4, ale tam jsem neměl k dispozici
nikoho a dorostenecký gólman musel
hrát v poli.“
Jarní část jste začali velice dobře,
pěti výhrami ze šesti zápasů. Čím se
pak vaše jízda zasekla?
„Jaro bylo opravdu velice úspěšné, ze čtrnácti kol jsme uhráli dvaadvacet bodů,
to je velmi dobrý zisk. Po šesti sedmi
kolech ale došlo ke zraněním. Chyběli
Neoral, já, Blahoušek, kterého jsme kvůli mononukleóze neměli celou sezónu,
Nečas, klíčový hráč směrem dopředu,
Halenka i další. Přestože nám tedy pomohli dorostenci a měli jsme vysokou
tréninkovou účast, tak zranění se načetla
a nebyla už šance. Po počáteční euforii,
kdy jsme hráli velice dobře a body získávali i silou vůle, jsme tak skončili ve
stavu, kdy bylo občas složité poskládat
jedenáctku a hráče na lavku. Ale musí-
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me uznat, že i soupeři mají svou kvalitu
a Kralice hrály posledních iks let o záchranu, tak bych viděl pozitivně, kam
jsme se nyní posunuli.“
Takže ve výsledku jednoznačně
převládají pozitiva?
„Strašně důležité je říct, že jsme do
kádru zabudovali tři čtyři dorostence,
kteří tuto soutěž nikdy nehráli, nebo jen
okrajově. Stále jsme točili vlastní mladíky, kteří mohou i nadále hrát za dorost.
Vydali jsme se touto cestou a jsem za to
strašně rád. Při svém příchodu jsem říkal, že nechci jít cestou žoldáků, ale hrát
s těmi, co chtějí. Zajímala mě tréninková
účast a potvrdilo se, že ti kdo trénovali,
šli obrovsky nahoru. Toto pro nás bylo
směrodatné a nejdůležitější, touto cestou chceme jít i dál. A je jedno, jestli to
bude stačit na čtvrté, páté, desáté místo.
Důležité je, aby kluci měli chuť chodit
a hrát za Kralice, aby se s tímto klubem
ztotožnili, pak je velká šance klub zase
někam posunout. Na této filozofii jsme
se dohodli s vedením oddílu a jsem rád,
že teď už tomu všichni věříme.“
Kádr se vám tedy díky dorostencům lehce rozšířil a zkvalitnil?
„Rozšířil se, to bezesporu, nejde ale zatím hovořit, že se zkvalitnil. Že v tuto
chvíli využíváme všechny hráče, ještě neznamená, že kvalita je vyladěná. Máme
kvalitní kluky, kvalitně trénují, chce to
ale čas. Spousta z nich neabsolvovala
akademie ani tréninky jinde než v Kralicích, takže skok je výrazný. Je potřeba,
aby oni chtěli, aby se cítili dobře na trénincích a ne jako páté kolo u vozu. To se
nám daří a pomaličku se zapracovávají.
Máme i ‚B‘-tým, kde mohou nastupovat, je to něco jiného než dorost. A touto
cestou chceme jít i dál, aby za rok, dva,
tři byli schopni v Kralicích hrát v základní sestavě kluci z místních zdrojů. A ne,
že se tu každý rok bude měnit pět šest
hráčů, kteří dostanou na kafe, na cesťák

KRALICE NA HANÉ Nástupcem Ivo Lošťáka na pozici hlavního kouče kralických fotbalistů se v zimě stala ještě větší hráčská legenda.
K šestému týmu tehdejšího pořadí krajského přeboru přišel David
Kobylík a své nově svěřence dovedl k ještě o jednu příčku lepšímu umístění. „Chtěl jsem se dívat nahoru, ne dolů, což jsme splnili. Skončili jsme výš než po podzimu, nepovedly se nám ale dva tři
venkovní zápasy a celkově jsme sice předváděli kvalitní výkony, ale
trápilo nás dohrávání situací. Zejména v zápasech, kdy jsme neměli
k dispozici Nečase,“ ohlížel se za svým prvním půlrokem v hanáckém
působišti někdejší mistr Evropy do jednadvaceti let.
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a budou se nás ptát, kolik za fotbal dostanou. U nás se hráči mají dobře, mají veškerý servis, ze strany klubu je vše plněno,
nic jim nechybí.“
Marodka vás zlobila spíše z hlediska kvality zraněných, nebo kvantity kádru a možnosti střídání?
„Vše je se vším propojeno. V dnešní
době nemá nikdo možnost mít v kádru
osmnáct hráčů. Všechno jsou to amatéři,
každý dělá fotbal pro radost a nikomu se
nechce sedět na lavičce. Proto je citlivé
s nimi pracovat, aby všichni byli spokojeni. V momentě, kdy se nám zranilo
pět šest lidí, bylo obtížné je kvalitativně
nahradit. Kdo na kraj má a je třeba čtvrtý
pátý náhradník, tak chce hrát co nejvyšší
soutěž a my mu nemůžeme bránit. Kluci
odvedli maximum a každý z nich udělal
progres. Mají ode mě zpětnou vazbu,
vědí, na čem je potřeba pracovat.“
Jak si vedly jednotlivé řady?
„U brankářů nastala výrazná změna.
Před jarem se zranil Šarman a bohužel
pro něj naskočil Flajzar, který se místa
chopil. Měli jsme dva kvalitní gólmany,
mezi nimi byla velmi tenká linie a rozhodly maličkosti. Flajzar lépe hraje nohama a udělal jsem z něj jedničku. Je mi
líto, že Šarman nedostal větší vytížení,
ale tak to bylo. Obrana nám vykrystalizovala a nebyly s ní výraznější problémy.
Individuální chyby se dělají a k fotbalu
patří. Dostávali jsme docela dost gólů,
ale na úkor toho, že jsme chtěli útočit
a hrát. Dokážu si představit lepší hru
krajních obránců, ale na tom je potřeba
pracovat.“
Co směrem dopředu?
„Se zálohou jsem byl do zranění Neorala velice spokojen, měli jsme tam
hodně kvalitní výkony křídel i středových hráčů. Pak ale nastalo vakuum
a měli jsme problém střed poskládat,
aby byl funkční, přeci jen Marek Brhel
je menšího vzrůstu a potřebovali jsme
tam nějakou věž. Ke konci podzimu
jsme tam nasadili Michala Prokopa a myslím, že nám to zafungovalo.
U křídel byl začátek velmi silný, postupně jsme ale začaly mít problémy,
nebyly produktivní. Představuju si, že
budou odvážnější, drzejší, jsou to ale
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přesto jste do několika zápasů zasáhl
i v roli kouče. Jak byste se zhodnotil?
„To musejí posoudit jiní. Přišel jsem
zraněný, potom jsem si zlomil ruku,
pak jsem měl svalové problémy. Sice
v sobě hráče nezapřu, ale soustředím
se na trenérskou dráhu. Byly zápasy,
kdy jsem musel nastoupit a kdy jsem
myslel, že hráčům pomůžu víc ze hřiště než z lavičky. Své výkony do novin
hodnotit nebudu, důležitá je důvěra
mezi mnou a kluky. Musím velmi
kvitovat, jak mužstvo pracuje, jaký
má respekt ke sportovnímu vedení. Pokud bude potřeba, budu hrát,
snažím se ale, aby moje role byla co
nejmenší.“
Jak by nyní měla vaše mise pokračovat?

rrPřišel jste zejména v roli trenéra,

„Povedlo se nám asi nejlepší umístění
za posledních deset let a velmi bych
vyzdvihl práci mého předchůdce. Přišel jsem ke zdravému týmu, kluci byli
dobře nastaveni. Věřím, že příští sezóna
bude úspěšná, budeme ale muset do ní
nastoupit s pokorou, ne každý rok jsou
žně. Věřím ale, že můžeme hrát první
půlku tabulky. Chceme pokračovat
v dosavadním trendu a jít cestou kvalitního tréninku, aby to kluky bavilo.
Mohou čerpat z toho, co jsem ve své
kariéře zažil, čemu věřím, že je úspěšné.
Kluky to baví a vytvořili jsme výbornou partu, což je v tomto amatérském
fotbale důležitější než všechno ostatní.
Parta tu už byla a kluci si to užívají. Dělají třeba společné oslavy po zápasech
a věřím, že tomu tak bude i příští rok.
Jsem za to strašně rád.“

Do kádru jsme zabudovali dorostence,
kteří tuto soutěž nikdy nehráli, nebo jen
okrajově. A touto cestou chceme jít i dál.

“

lový Cibulka.
„Zpočátku jsem měl k jeho výkonům výhrady, ale pochopil, co po něm chci, a byl
velice platný. Bude-li v tom pokračovat,
bude z něj nebezpečný útočník. Lídrem
mužstva dopředu byl Nečas. Na začátku
sezóny jsem mu vysvětlil, že si jeho roli
představuji pod hrotem a ne ve středu
zálohy. Pochopil to, je to velice inteligentní, kvalitní a zkušený fotbalista, vzor
pro mladé, když nastoupil, bylo to velice
znát. Nedovedu si teď bez něj představit
sestavu. Je ale potřeba
říct, že pokud kluci
trénují, tak nemám náhradníky, ale kluky, kteří se
momentálně ocitli na lavce.
Vždy nám pomohli a bylo
strašně poznat, když nás bylo
čtrnáct patnáct.“

rrA na hrotu úřadoval dvanáctigó-

mladí kluci a začínali jsme se systémem, který tu nebyl nastaven.“

jásal po pátém místě David Kobylík

„Povedlo se nám nejlepší umístění za poslední roky,“

Naposledy na jaře 2011 atakovali
kraličtí fotbalisté tak vysoké pozice
v nejvyšší krajské mužské soutěži. Tehdy se tak dělo za úplně jiné atmosféry,
kdy ve vzduchu visela další existence
oddílu, nyní naopak nemuseli mít fandové žádné obavy a mohli se spokojeně kochat, kam že to svěřenci Davida
Kobylíka stoupají. A zatímco před
sedmi lety chyběl k postupu bod, nyní
de facto osm.
Po tehdejším extrémně vydařeném
ročníku potkal kralické mužstvo velký
útlum. Následovalo patnácté místo
a jediným štěstím bylo, že tehdy sestupovaly jen poslední Loštice. Po šesté
pozici z ročníku 2012/2013 přišel
další pokles a s ním dvanácté, deváté, osmé a jedenácté místo. Až nyní se
opět podařilo atakovat lepší část tabulky než její střed.
Základní kámen položil už v loňském
roce Ivo Lošťák. Tento kouč přišel do
Kralic s jasnou vizí, na níž okamžitě začal pracovat, výsledky se začaly
dostavovat možná ještě dříve, než
očekával. Stačilo to na jednadvacet
bodů a šesté místo, tehdy jen tři body
od stupňů vítězů.
Poté přišel tak trochu šok, když se
tento lodivod rozhodl odejít od rozná už v srpnu, takže moc času na odpočinek není, ale ty přípravné zápasy
vás nabudí a hrajeme to, protože nás
to baví.“
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Trenér: 1.-13. kolo: Ivo Lošťák
14.-26. kolo: David Kobylík
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hráče doma a začlenit je do A-týmu.“
yy Jaká bude letní příprava?
„Tak to se nechám překvapit. (smích)
Nějaké zápasy tam jsou a soutěž začí-
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ky, a sice jak v postupném útoku, tak
ve standartních situacích. V některých
duelech chyběl také hlad ve vápně a taková nějaká individuální drzost ve hře
jeden na jednoho. Bez gólů se nedá
vyhrávat zápasy,“ umí pojmenovat problém trenér Kobylík. Ten se na podzim
objevil jako nový muž na pozici hrajícího trenéra, jenž měl za úkol zvednout
tým k lepším výkonům. Změna trenéra
bývá pro mužstvo těžká, zvlášť během
hrající se sezóny a většinou to končí
dvěma způsoby. Tým se pod novým
koučem nestihne pořádně sehrát, nebo
naopak dostane nový impuls a začne
vyhrávat. Naštěstí pro Kralice to dopadlo tím nejlepším možným způsobem a tým pod novým vedením našel
klid, vyhrával a začal dobře s mládežnickými kluby. „Pro nás jako pro klub to
byla velice úspěšná sezóna a já jsem rád,
že nám změna trenéra v průběhu sezóny pomohla. Na hráčích bylo vidět, že
David Kobylík na ně zapůsobil, přišel
se svými trenérskými postupy a inovacemi, což hráčům dalo novou chuť
vyhrávat,“ bilancuje Jan Novotný, šéf
kralického fotbalu. „Pro mě to umístění
je parádní i v tom smyslu, že jsme byli
celkem zvyklí hrát často o záchranu,
kdežto teď jsme chtěli uspět co nejvíc,
byli jsme hladoví po vítězstvích. David přinesl do týmu zkušenosti a i přes
malé výkonnostní problémy během
sezóny, s čímž se ale potýká každý tým,

se kluci rozehráli k dobrým a sympatickým výsledkům,“ přidává předseda FC
Kralice na Hané.
Dobré výsledky se dostavily hlavně v jarní
části, kdy z prvních šesti zápasů se pětkrát
z vítězství radovali právě kraličtí hráči.
Bohužel k fotbalu patří i zranění a ta se
nevyhnula ani klíčovým hráčům v klubu. Nejtěžší ztrátou a také tou nejdelší
se stalo zranění Martina Neorala v dohrávce s Medlovem. Několikanásobná
zlomenina nohy však kariéru Kralického
záložníka neukončila a hráč teď neúnavně pracuje na svém návratu. Nebyl ale
zdaleka jediný, v pár zápasech se zranění
nevyvarovali také sám hrající trenér i jeden z hlavních pilířů mužstva Jan Nečas.
V pravou chvíli se tak ukázala síla místního dorostu, když několik hráčů pomohlo
zaplnit díry po zraněných hráčích a svojí
hrou si získali místo v sestavě. Kralice tak
jdou po vzoru týmů, které spoléhají na
svoji fotbalovou akademii, namísto drahých nákupů, které se nemusejí vyplatit.
Začleňují do svého áčka mladé, perspektivní ale hlavně domácí hráče, což je přesně ta cesta, kterou by chtěli trenér i vedení
klubu jít. „Během těch zranění se ukázalo,
že máme v dorostu z čeho brát, že tam
jsou šikovní kluci. Někteří z nich si zahráli
v A-týmu poprvé, ale určitě ne naposledy,“ má radost Novotný.
Kralice tak mohou být příští sezónu
ještě o něco lepší, ale hlavně stabilnější
a vyspělejší tým.
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„Byli jsme hladoví po vítězstvích“
PROSTĚJOV Kralický tým byl
v této sezóně jediný regionální zástupce v Clean4you krajského přeboru a už před začátkem soutěže si
vytyčil jasný cíl skončit na předních
místech tabulky. O to se měl postarat
celkem stabilní kádr, který několikrát bojoval o udržení v této soutěži,
a úkol byl změnit boje o záchranu za
boje o „bednu“. Po patnácti výhrách
a jedenácti prohrách si tak nakonec
vydobyly konečné pěkné páté místo
a v klubu panuje velká spokojenost.
„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 já jsem obrovsky šťastný,“
má radost z dobrého umístění po sezóně trenér David Kobylík.
Začátek sezóny ale nepatřil mezi ty
nejlehčí. Pouhé tři body zvládl vytěžit
kralický tým z prvních čtyř zápasů a až
doma proti Dubicku dokázal vybojovat plný počet bodů. Další výhra poté
přišla proti Dolanům, ale nevyrovnané
výkony stály klub z městyse Kralice až
příliš hodně bodů. Nezvyklým, ale o to
větším problémem se stala gólová produktivita. „Trochu negativní byly menší výpadky ve venkovních zápasech, ale
hlavní problém je občas naše produktivita. Představoval bych si, že budeme
hladovější po gólech a lepší dopředu
v posledních dvaceti metrech od bran-

yy Jak byste zhodnotil celkově
uplynulou sezónu?
„Byla velice úspěšná. Byli jsme zvyklí
hrát pravidelně o záchranu a poslední
roky jsme se vždy stěží udrželi v soutěži. Tohle je příjemná změna. Pozitivní
byl i příchod trenéra Davida Kobylíka.
Promítlo se to hlavně na našem novém rozestavení, které opravdu sedí
některým našim klíčovým hráčům.
Trenér s tím umí pracovat a ví, co
máme hrát.“
yy Jaké byly hlavní klady a zápory
hry Kralic?
„Největší klad byla naše týmovost.
Byla to i naše největší zbraň, protože
i v zápasech, které vypadaly ztraceně,
jsme se nevzdávali a bojovali až do
konce. To na nás pozitivně působilo
a jistým způsobem i stmelilo jako tým.
A zápory teď přesně nevím, ale jak to
tak bývá vždy ke konci sezóny, tak nejspíše docházka na tréninky, jinak teď
nevím.“
yy Ambice jsou tedy na příští ročník opět vysoké, ne-li vyšší než letos?
„Určitě. Dokázali jsme sami sobě, že to
jde. Budeme zase o něco lepší, o něco
zkušenější. Uvidíme, jaké přijdou posily, ale ke konci sezóny, když spousta
našich hráčů seděla na marodce, se
dostali do hry dorostenci a ukázali, že
v našich mladších hráčích třímá kvalita. Některé zápasy byly těžké, ale mladí kluci to zvládli a trenér s vedením
avizoval, že to bude ta cesta, kterou se
chtějí Kralice dát. Vychovat si kvalitní

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV V letošní sezóně dosáhl s týmem na parádní umístění v Clean4you
okresním přeboru. Právě tým je podle Josefa Cibulky (na snímku) to hlavní, čím se může kralický fotbal pyšnit. Také nový trenér podle něj dodal týmu potřebný drive a nové nápady.

ŠAMPION ZDÁRNĚ NAVÁZAL NA LOŠŤÁKOVO DÍLO „Vítězila naše týmovost. To byla naše
zbraň,“ libuje si kanonýr Josef Cibulka

$# ^ (   #* a@]+G6@]+b

15 – Petr Kundrt (Černovír), 14 – Pavel Novák (Medlov), Jakub Zachar (Černovír), 13 – Tomáš Los (Lutín), 12 – Josef Cibulka (Kralice), 11 – Erik Hrabovský
(Všechovice), Jiří Vymazal, 10 – Vojtěch Šoupal (oba Lutín).
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JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝ CH TRÁVNÍCÍCH

PROSTĚJOVSKO Už je to nějaký ten den, kdy se téměř celoroční
kolotoč fotbalových soutěží 2017/2018 dospělých i mládežníků nadobro zastavil a začala letní přestávka. Stalo se tak přibližně dva a půl měsíce poté, co 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.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám po celý loňský podzim a letošní
jaro přinášel exkluzivní reportáže i podrobné zpravodajství
ze všech klání, která podrobně sledoval. V předminulém vydání jsme zahájili tradiční seriál FOTBAL EXTRA, který hodlá
i během krátké letní pauzy co nejlépe zmapovat účinkování
všech regionálních želízek. Předcházející pondělí jste mohli
najít sumář v podání 1.SK Prostějov, dnes následuje monitoring Kralic v nejvyšší krajské soutěži. Už od příště se přes další
třídy 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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rozhovor Večerníku
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Český hokejový útočník Radek Faksa se představil na turnaji Hořava Cup
jako jedna z největších hvězd premiérového ročníku turnaje osobností

18070410730

KOSTELEC NA HANÉ Hokejový útočník narozený v Opavě,
jenž momentálně obléká dres
klubu NHL z Dallasu, se během
své dovolené vrátil do Čech
a předposlední červnovou sbotu
si našel čas zapojit se do fotbalového turnaje v Kostelci na Hané.
Už v jedenácti letech do Třince,
v jehož dresu v sezoně 2009-2010
debutoval v extralize. Následně
odešel za moře a po třech sezonách v týmech OHL Kitchener
Rangers a Sudbury Wolves působil na farmě Dallasu - celku Texas
Stars. V roce 2012 byl draftován
Dallasem jako 13. hráč pořadí.
V sezoně 2015-2016 debutoval
v NHL, od té doby patří stále
více do základní sestavy účastníka prestižní kanadsko-americké
soutěže. V premiérovém ročníku
Hořava Cupu nastoupil po boku
dalších hokejových hvězd v dresu Hrabal týmu. A když odcházel ze hřiště po druhém utkání
základní skupiny, zastavil se na
chvíli s Večerníkem. Velký hokejový talent potvrdil,
že s ním je prostě
sranda...

v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jakub
ČERMÁK
yy Jak jste si zahrál?
„Jsme hokejisti, ale fotbal nás také
baví. Já sám jsem hodně dlouhou dobu fotbal nehrál,
takže na začátek letní
přípravy je to pro mě
příjemné zpestření
a rád se proběhnu
po hřišti, První zápas jsme
vyhráli a pak
remizovali,
takže zpočátku panovala
v našem týmu
dobrá nálada

Myslím, že v Dallasu máme mužstvo na to,
abychom mohli pomýšlet na Stanley Cup.
Město je nádherné a pro sportovní i osobní
život na top úrovni. Přirostlo mi k srdci...

Stars jako jediní nebyli. Mluvil jsem
s nimi až den před draftem a přišlo
mi to s nimi strašně sympatické. Jen
mi říkali, že jsou třináctí v pořadí,
a kdybych byl ještě k mání, že by
o mě stáli.“
yy Musel to být jako splněný
sen...
„Na začátku té sezóny v AHL jsem
si určitě nemyslel, že skončím
takhle vysoko. Kdyby mi tehdy
někdo tvrdil, že mě draftují v prvním kole, myslel bych si o něm, že
je blázen. Nakonec se to podařilo.
Ovšem když vybrali první desítku,
začínal jsem být už trochu nervózní. Pak si mě vzal Dallas, takže jsem
byl hodně spokojený.“
yy V Dallasu už jste jako doma?
„Ano, už to bude čtvrtý rok, takže
tam všechno znám. Vedení a kostra týmu jsou celkem stejné, což je
super. Myslím, že máme mužstvo

na to, abychom mohli pomýšlet na
Stanley Cup, to je pro mě důležité.
Jinak město je nádherné a pro sportovní i osobní život to tam je na top
úrovni. Přirostlo mi k srdci.“
yy Jak trávíte volny čas? Zahrajete si někdy NHL na počítači nebo
konzoli?
„Tak na to nemám moc volného
času. S kamarády si zahrajeme,
když za mnou přijdou nebo když
přiletí někdo odsud do Dallasu, tak
si dáme FIFU nebo NHL, ale jinak
opravdu moc času na to není, program je nabitý a víceméně je každý druhý den zápas. Pokud mám
volno, tak se ale rád dobře najím,
zajdu do nějaké vyhlášené restaurace a mám rád filmy, takže se doma
v klidu na něco podívám, nebo zajdu do kina.“

a spokojenost. Pak už to bylo
horší, ale náladu nám porážky nemohly zkazit.“ (úsměv)
yy Jak si rozumíte s míčem?
„No, mohlo by to být lepší (smích).
Ale gól jsem dal, takže u mě dobrý.“
(úsměv)
yy Teď si užíváte dovolenou?
„Přesně tak. Byl jsem na dovolené
v zahraničí, poté přijel do Čech za
rodinou a tak dále. Nyní už mám
současně za sebou také první dva
týdny tréninků za sebou a v Dallasu
se mám hlásit desátého září.“
yy Letní přípravu si vedete sám?
„Jezdím skoro každý den do Ostravy, kde nás skvěle připravuje
a udržuje v dobrém fyzickém stavu kondiční trenér Radek Polášek.
Chodí tam se mnou pár dalších
hráčů z NHL a KHL, takže vznikla
dobrá parta, navzájem se hecujeme
a pomáháme si. Všichni se chceme
dobře připravit na sezónu a určitě
je lepší, když nejste sám. Na konci
tréninku pak vždycky hrajeme proti
sobě, dáváme si do těla a pak toho
litujeme.“ (smích)
yy Vraťme se o šest let zpátky. Co
jste prožíval během draftu, někdo
má až neskutečné nervy. Věděl
jste, že o vás usiluje právě Dallas?
„Právě že jsem dopředu netušil nic,
protože na předběžných schůzkách

vizitka
RADEK FAKSA
✓ narodil se 9. ledna 1994 v Opavě
✓ v Opavě také začínal s hokejem, žil
tam pouze s matkou
✓ od 11 let nastupoval v dresu třineckých
Ocelářů, kam přestoupil
✓ když mu bylo šestnáct, odešel do Kanady,
kam ho draftoval tým Kitchener Rangers,
farma NHL týmu New York Rangers
✓ stal se 13. draftu a jedním z mála Čechů v poslední době, co byli
draftováni v prvním kole
✓ 22. června 2012 podepsal svoji první profesionální smlouvu
s týmem Dallas Stars
✓ Česko poprvé reprezentoval na mistrovství světa do 18 let v roce
2011 a dále pak juniorských šampionátech v roce 2012, 2013
a 2014, přičemž jeho nejlepším výsledkem z těchto akcí jsou dvě pátá
místa
✓ v roce 2016 naskočil poprvé na led i v dresu seniorského reprezentačního týmu, ve dvaadvaceti letech debutoval přímo na mistrovství
světa
✓ šampionátu se zúčastnil podruhé v letošním roce
zajímavost: své první branky v NHL se dočkal 6. listopadu 2015
v zápase proti Caroline Hurricanes

Pondělí 9. července 2018
www.vecernikpv.cz
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RYCHLÝ
Trojice žen VK trénovala v červnu s juniorkami 
Do tréninků s mladými oddílovými parťačkami naskočily Zatloukalová, Slavíková a Weidenthalerová

PROSTĚJOV Závěr května a většinu června strávily společným
tréninkem tři volejbalistky VK Prostějov, které budou členkami hráčského kádru oddílového áčka žen pro příští sezónu
2018/19. Nahrávačka Michaela Zatloukalová, smečařka Aneta
Weidenthalerová a libero Tereza Slavíková se totiž v daném období zapojily do přípravy juniorského výběru vékáčka.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Po skončení uplynulého ročníku dostaly holky několik týdnů volno, aby si
odpočinuly. A Terka s Anet se navíc musely učit na maturitu. Od konce května
pak obě a ještě Míša pravidelně absolvovaly tréninky s našimi juniorkami, jinak
by jejich přestávka byla už moc dlouhá,“
vysvětlil hlavní kouč prostějovského
ženstva Lubomír Petráš.
Tato fáze společné práce v kolektivu VK
U19 trvala do druhé poloviny června.
„Makalo se hodně na kondici a v posilovně, po volejbalové stránce skoro
výhradně na individuálních činnostech
s minimem klasického hraní šest na šest.
Také se pro zábavu či odlehčení někdy

zařadily jiné sporty,“ přiblížil Petráš náplň vedenou jeho asistentem Lukášem
Mičekem, současně i novým šéftrenérem mládeže v hanáckém klubu.
Co další momentálně už jisté plejerky
Prostějova na novou sezónu? „Gabika
Kozmík s Terkou Balákovou se přes
léto věnují beachvolejbalu, Lucka Nová
měla nabitý program s českou reprezentací. A Hela Horká se v současném
období chystá sama individuálně,“ informoval Petráš.
Od druhé půlky června až do závěru července bude tohle ostatně platit
i v případě výše probíraného tria Zatloukalová, Slavíková a Weidenthalerová, neboť společná příprava dospělého
mančaftu volejbalistek vékáčka odstartuje v pondělí 30. 7. „Věřím, že všechny
hráčky dorazí na zahájení v takovém
fyzickém stavu, aby hned bez problémů
dokázaly zvládat postupně zvyšovanou zátěž,“ s úsměvem apeloval Luboš
Petráš na své svěřenkyně.

Kdo bude hrát
Ligu mistryò?

zjistili jsme
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LEVSKI SOFIA

Jeden z dlouhodobě nejsilnějších ženských klubů v bulharském volejbalu posbíral během své pětasedmdesátileté historie téměř třicet mistrovských titulů i národních pohárů. V posledních rocích však už není ve
své zemi dominantní, byť stále obsazuje nižší stupně vítězů. Ještě na přelomu tisíciletí pravidelně působil
v elitní Champions League, předchozí sezóny strávil v Challenge Cupu a teď zkusí štěstí v CEV Cupu.

Největší úspěchy: 1x vítěz evropské Champions League (1964), 29x vítěz bulharské ligy
(naposledy 2014), 27x vítěz bulharského poháru (naposledy 2016).
Výsledky v evropských pohárech za poslední tři roky: šestnáctifinále Challenge Cupu
(2018), šestnáctifinále Challenge Cupu (2017), nestartoval (2016).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 2. místo (2018), 3. místo (2017), 3. místo (2016).
Prezident: Vladimir Nikolov.
Manažer: Hristo Iliev
Hlavní trenér: Radoslav Bakardzhiev.
Asistentka trenéra: Lyubka Debarlieva.
Hráčský kádr v sezóně 2017/18: nahrávačky Kristina Guncheva (narozena 1994), Gergana Georgieva (1998)
a Gergana Becheva (narozena 2000), blokařky Zornitsa Yaneva (1999), Denitsa Dimitrova (1999) a Anelia
Dzhondrova (1999), smečařky Miroslava Paskova (1996), Vangeliya Rachkovska (1997), Elena Becheva
(1998), Monika Krasteva (1999), Mariya-Katerina Petkova (2001) a Maria Yordanova (2002), univerzálky
Kristiana Petrova (1997) a Kathryn Dimitrova (1999), libera Viktoriya Ivanova (2000) a Mariela Gerenova
(2000).
Vzájemné zápasy s Prostějovem: dosud se neutkali.
Zajímavosti: volejbalistky Levski Sofia mají přezdívku Modré a jejich soupisku tvořily v uplynulém ročníku
samé tuzemské plejerky, navíc vesměs mladé s věkovým průměrem pod dvacet let (!).

Země: Bulharsko.
Rok založení: 1943.
Klubové barvy: modrá a bílá.
Domácí hala: Sikonko Hall
(kapacita 1000 diváků).
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„Levski patří v Bulharsku dlouhodobě
do nejužší klubové špičky, ale jeho přesnou sílu zatím nelze úplně odhadnout.
Musíme počkat, s jakým kádrem půjde
do nové sezóny, kolik hráčských reprezentantek bude mít například na soupisce
a jestli třeba nepřivede nějaké zahraniční posily. Obecně má bulharský ženský
volejbal nemalou kvalitu, ale spíš na reprezentační scéně, nikoliv oddílové. O postup přes Sofii se tedy určitě pokusíme.“

Jaký evropský los potkal BEACH: Svobodová má bronz z MEVZY
další ženské kluby ČR? juniorek,Jurčíková přivezla
PROSTĚJOV Losování evropských klubových pohárů ve volejbalu 2018/19 poslalo
ženy VK Prostějov v CEV Cupu proti bulharskému Levski Sofia, jak už jsme informovali.
Jak ale při losu v Lucemburku dopadly ostatní
české oddíly něžného pohlaví?

UP OLOMOUC
Zatímco vékáčko z už dříve probíraných důvodů
odmítlo přímou účast v základní skupině Champions League, úpéčko si premiérově v novodobé
historii elitní soutěže zahraje o postup do ní v kvalifikaci. Coby český vicemistr ji otevře ve druhém
kole, a to proti hodně těžkému soupeři: finalistovi
minulého ročníku Alba Blaj z Rumunska!
Podle papírových předpokladů se dá očekávat
úspěch jasného favorita, který na jaře příjemně šokoval průnikem až do finále Ligy mistryň. Pokud by
však Hanačky transylvánskou partu senzačně vyřadily a prošly do třetího předkola, došlo by v případě
jejich následného vypadnutí a současného postupu
prostějovských volejbalistek přes Sofii k nesmírně
pikantní bitvě VK versus UP v osmifinále CEV
Cupu. Tahle varianta zní vzhledem k velké síle Blaje
nepravděpodobně, ale co kdyby?

skočí stejně jako výběr PV do šestnáctifinále
CEV Cupu, kde ho čeká poražený z úvodního
kola kvalifikace Champions League mezi nizozemským Sport Sliedrecht a rakouským UVC
Graz. Nejspíš tedy půjde o celek na jih od hranic
ČR, což Severomoravankám dává značné šance
na postup.

KP BRNO
Kolektiv z Králova Pole zahájí svou další cestu
Evropou v šestnáctifinále Challenge Cupu proti lepšímu z dvojice AO Thiras (Řecko) – AEL
Limassol (Kypr). Vypadá to spíš na řeckého
soka a toho překonat nemusí být pro družstvo
z jihomoravské metropole vůbec jednoduché.
„Thiras skončil v tamní lize třetí, takže své kvality bezesporu má. Přesto jsme se při losu vyhnuli
řadě zvučnějších klubů a šanci na postup určitě
máme,“ okomentoval nový brněnský kouč Tomáš Samsely.

DUKLA LIBEREC

Páté místo v UNIQA extralize 2017/18 zajistilo
severočeskému nováčkovi premiérový vstup na
kontinentální pohárovou scénu. Půjde o 1. kolo
TJ OSTRAVA
Challenge Cupu a v něm konfrontaci s rakouským
PSVBG Salcburk. Roli favorizovaného mančaftu
Bronzový tým uplynulé extraligové sezóny na- bude plnit Dukla. Obstojí hned napoprvé? (son)

páté místo z kadetského MČR

PROSTĚJOV Další medailové útoky
předvedly v minulém týdnu dvě turnajově nejaktivnější beachvolejbalistky
z VK Prostějov. U jedné byl atak cenného kovu úspěšný, u druhé nikoliv.
Šarlota Svobodová (členka vékáčka) ve
dvojici s Karin Žolnerčíkovou bojovaly na
středoevropském turnaji MEVZA v Praze,
kde měly ve věkové kategorii juniorek do
20 let ambice pokusit se o celkový triumf.
Za tímto cílem slibně směřovaly, když ve
skupině smetly české soupeřky 2:0 a ve
čtvrtfinále přemohly slovinské protivnice
2:1. Pak ale v semifinále podlehly pozděj-

ším vítězkám z ČR těsně 1:2, načež suverénně získaly aspoň bronz v závěrečném
duelu o třetí pozici.
Prostějovská Adriana Jurčíková společně s Karolínou Komínkovou absolvovaly
mistrovství republiky kadetek do 17 let
v Opavě. Také ony klání skvěle rozjely dvěma jasnými výhrami a ve třetím kole navíc
urvaly úvodní set, aby následoval výsledkový zlom na 1:2. Stejným rezultátem poté
dopadlo i utkání v posledním dějství oprav
(nejtěsnějším poměrem 13:15 v rozhodujícím tiebreaku), tudíž holky obsadily dělený pátý post.
(son)

Prostějov (son) - Deset let prostějovské volejbalistky nepřetržitě
působily v nejvyšším evropském
poháru klubů. Jedenáctý však už
nepřidají a my se teď aspoň krátce
podívejme, které týmy si ženskou
Champions League 2018/19 naopak zahrají.
Jistotu má plných osmnáct družstev, jež byla přímo nasazena do
základní části. Jsou jimi: Vakifbank Istanbul, Eczacibasi Istanbul, Fenerbahce Istanbul (všichni
Turecko), Imoco Conegliano,
Gorgonzola Novara, Savino Scandicci (všichni Itálie), Dynamo
Moskva, Dynamo Kazaň, Uraločka Jekatěrinburg (všichni Rusko),
Chemik Police, LKS Lodž (oba
Polsko), VB Beziers, RC Cannes
(oba Francie), CSM Bukurešť (Rumunsko), SCC Schwerin (Německo), Minčanka Minsk (Bělorusko), Maritza Plovdiv (Bulharsko)
a HPK Hameenlinna (Finsko).
Další dva účastníci dlouhodobé
fáze soutěže vzejdou z tříkolové kvalifikace, kde zabojují od
prvního dějství Sport Sliedrecht
(Nizozemsko) + UVC Graz (Rakousko) a od druhého kola Budowlani Lodž (Polsko), ASPTT
Mylhúzy (Francie), Alba Blaj
(Rumunsko), Allianz Stuttgart
(Německo), UP Olomouc (Česko), SE Békéscsaba (Maďarsko)
i Jedinstvo Brčko (Bosna a Hercegovina).
Základních skupin nového ročníku Ligy mistryň bude tedy pět po
čtyřech kolektivech, což je více
než loni. A novinkou je rovněž podoba závěrečného play-off, z nějž
vypadlo Final Four. Nejlepších
osm souborů z jednotlivých grup
postoupí do čtvrtfinále a jeho vítězové do semifinále (v obou případech systémem dvou zápasů doma
– venku), zatímco finále se odehraje formou jediného rozhodujícího
duelu.
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Prostějov (son) - Velká sportovní
sláva zavládla v sobotu 30. června ve Smržicích. Tamní oddíl TJ
Sokol si připomínal osmdesát let
existence volejbalu v obci a při té
příležitosti uspořádal poměrně
rozsáhlé oslavy tohoto kulatého
jubilea.
„Organizátoři účastníkům připravili krásnou výstavu klubových
kronik, archivních fotografií i získaných trofejí a každý navíc dostal
pamětní list i pokračování brožury 70 let smržického volejbalu za
roky 2008 až 2018. Autor Aleš
Lakomý s tím měl určitě spoustu
práce. Akce byla současně i třiačtyřicátým setkáním veteránů,
rozproudila se bohatá diskuse,“
informoval s úsměvem lékař žen
VK Prostějov a současně jeden
ze zasloužilých pamětníků Pavel
Navrátil.
Osobně nechyběl ani týž den dopoledne na tradičním turnaji smíšených družstev pod otevřeným
nebem v Čuníně. Kdysi před lety
početně obsazené klání je v současnosti už skromnější, ovšem nakonec při něm bojovalo solidních
sedm týmů. Vítězství dobyl výběr
s názvem Sexmeralda, domácí kolektiv čunínských pořadatelů obsadil třetí místo.

MEVZA JUNIOREK U20 – PRAHA
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PROSTĚJOV CUP 2018? Nejlepší v historii!
Úroveň posledních kol se blíží turnajům ITF, pochvaluje si spokojený šéf tenisového klání

PROSTĚJOV Každým rokem stoupá už tak vysoká kvalita turnaje
neregistrovaných tenistů a tenistek ve čtyřhře PROSTĚJOV CUP.
Jak po organizační, tak i po sportovní stránce.„Letošní ročník byl
určitě nejlepší ze všech dosud uskutečněných,“ radoval se po
skončení náročné akce konané v poslední červnový den její hlavní pořadatel Martin Krupička.

Marek SONNEVEND

Jeho záměr při zrodu tohoto podniku
byl před několika lety jasný. „Chtěli
jsme s Petrem Pupou Dosedělem založit turnaj, kde si hráči a hráčky mimo
oficiální soutěže perfektně zahrají, navíc o ně bude po všech stránkách výborně postaráno, domů si odnesou či
odvezou co nejvíc pěkných zážitků a ti
nejlepší i řadu hodnotných cen. Myslím, že tenhle cíl se nám daří maximálně naplňovat. A tentokrát veškeré plány zatím vygradovaly,“ těšilo Krupičku.
Od rána do večera sice byli on i Doseděl v neustálém zápřahu, ale stálo to
za to. „Každý odehrál minimálně tři
utkání, většina ještě o dost víc. Nikdo

přitom mezi jednotlivými svými zápasy příliš dlouho neseděl, což je také
důležité. A zásoba nachystaného jídla
i pití vydržela až do konce závěrečného
večerního posezení pro ty nejvytrvalejší. Ode všech aktérů jsem opravdu
měl jen pozitivní ohlasy, takže se PROSTĚJOV CUP 2018 snad povedl
k celkové spokojenosti. Na to, že jej
s Pupou děláme pouze ve dvou lidech,
všechno klaplo na jedničku,“ pověděl
s úlevou Krupička Večerníku, který je
tradičním mediálním partnerem oblíbeného klání bílého sportu.
K jeho podpoře se každoročně daří
zajistit i mnoho dalších firem a institucí, díky čemuž aktéři bojují o plejádu
hodnotných cen. „Proto chci ještě jed-

FOTOGALERIE
klikni na
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nou moc poděkovat všem partnerům
v čele s městem Prostějov a senátorkou
Boženou Sekaninovou, jež společně
s náměstkem primátorky Jiřím Pospíšilem má nad naším turnajem záštitu.
Nesmírně důležitá je také vstřícnost
manželů Černoškových i Hotelu
Tennis Club, protože bez ní bychom

neměli k dispozici nádherný areál TK
Prostějov včetně AGROFERT Arény.
Velikánské poděkování všem, kteří
této akci pomáhají, je tedy naprosto na
místě,“ zdůraznil Krupička.
Odměnou mu ve dvojici s Pupou
znovu byl krásný pocit z vydařeného
sportovního setkání nadmíru vysoké

Rychtárik a Bača: „Vyhrát tak kvalitní turnaj
v tomhle překrásném areálu je super zážitek!“

PROSTĚJOV Klání neregistrovaných v tenisové čtyřhře PROSTĚJOV CUP 2018 mělo díky účasti
několika zahraničních dvojic mezinárodní charakter. A při vítězství
slovenského páru Martin Rychtárik, Peter Bača zamířila putovní
trofej pro mužské premianty právě
do ciziny. Jak se ukázalo, natrvalo. Večerník sympatické „bratry“
z bývalé federace exkluzivně vyzpovídal.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Jak jste se vůbec na této akci daleko od vašich domovů ocitli?
Bača: „Nešlo o žádnou náhodu, pozval nás zdejší hlavní organizátor Martin Krupička.“
Rychtárik: „S Martinem jsme se
skamarádili už předloni na turnaji ve
Vídni, kde nás pozval na minulý ročník
PROSTĚJOV CUPU. Já jsem pak ale
krátce před ním onemocněl a nemohli
jsme tak přijet, což nás mrzelo. Letos
mě navíc skolila nemoc znovu, ale
řekl jsem si, že tentokrát už Marťovi
podruhé odříct na poslední chvíli ne-

můžeme. Proto jsme dorazili, i když
mi není úplně dobře.“ (se smíchem se
rozkašlal)
yy Co říkáte na svůj triumf?
Rychtárik: „To je paráda, něco úžasného! Vůbec jsme to nečekali.“
Bača: „Od Martina jsme věděli, že
tady hrává spousta silných dvojic, bývalých kvalitních tenistů mezi registrovanými. Z nichž mnozí jsou amatérskými mistry České republiky, kde
je tenis na hodně vysoké úrovni. Tím
pádem nám bylo jasné, že narazíme na
tvrdou konkurenci. Postup až do finále a v něm navíc vítězství? S tím jsme
opravdu nepočítali!“
yy Zahráli jste si tedy dobře?
Rychtárik: „Úplně skvěle! Líbí se mi
systém tohoto turnaje, kdy ze základních skupin postupují úplně všichni
a každý si tedy dostatečně zahraje bez
ohledu na výsledky. My jsme si zahráli
fakt vydatně, při té mojí nemoci jsem
dost vyřízený.“ (úsměv)
Bača: „Už ve skupině měly zápasy
dobrou úroveň, která pak s každým
dalším kolem play-off pořád stoupala.
A semifinále i finále, to už byla skutečně výborná kvalita, super jsme si
zahráli.“
yy Jak se vám v Prostějově líbilo?
Rychtárik: „Jsme úplně unešení z tohoto překrásného areálu, ve kterém se
turnaj koná. Nic takového na Sloven-

Michal Křemen zůstává

i pro příští sezónu

PROSTĚJOV I v novém ročníku
Kooperativa NBL se budou trenéři
BK Olomoucko spoléhat i na zkušenosti Michala Křemena. Ostřílený ligový harcovník se s vedením
domluvil na smlouvě na jeden rok
a jistě pomůže svým přehledem na
palubovce i vůdčími schopnostmi
v kabině.
„Týmu má stále co dát. Zkušenosti, přehled, obranné schopnosti. Je to hráč, od
kterého se mladí můžou učit. Už toho
odehrál hodně, přesto má v sobě velkou soutěživost. To je nesmírně cenné,“
míní trenér BK Olomoucko Predrag
Benáček.
Bývalý reprezentant, který má ve sbírce
úspěchů domácí i kyperské tituly, v minulé sezóně musel kvůli zdravotním
potížím vynechat několik zápasů a opakovaně se vracel do herního tempa i formy. Pokud je však zdravý, stále je to basketbalista pro nejvyšší domácí soutěž.
„Věřím, že v novém ročníku nebude
mít starosti se zdravím. Pokud bude

v pořádku, nemám obavy, že by se nedokázal na zápasy připravit. Ve svých
letech ví, co jeho tělo potřebuje,“ míní
Benáček.
Křemen je dalším českým hráčem
v nové sestavě. Klub stále pracuje na
dalších tuzemských posilách. Získat
hotového Čecha je však stále obtížnější, na trhu je to nedostatkové zboží. „Jsou pod smlouvami, navíc mají
velké nároky. Cizinci jsou levnější,“
popisuje stav na hráčském trhu sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
Optimálním způsobem, jak domácího basketbalistu získat, je výchova
vlastních odchovanců. I díky tomu se
kouč Benáček snaží do elitního týmu
zabudovat co největší počet mladých
hráčů. „V minulé sezóně dostávali
naši kluci dostatečný prostor. Nemělo smysl dávat třeba Fullerovi pětatřicet minut. Je pryč, naši kluci zůstali
a jsou zkušenější. Pro klub je to jedině
dobře,“ míní Benáček.
(lv)

kvality. „Řekl bych, že herní úroveň
závěrečných střetnutí od čtvrtfinále dál
se blížila tomu, co je běžně k vidění na
turnajích ITF tenisových profíků. Však
také řada účastníků PROSTĚJOV
CUPU v minulosti na takových akcích
pravidelně nastupovala, někteří dokonce absolvovali i challengery. Proto
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bylo třeba rozhodující finále skutečně
vynikající a jeho aktéři si rozhodně
zasloužili mít jak rozhodčího na umpiru, tak podavačky míčků. Což byla
naše letošní novinka v neustálé snaze
o zlepšování servisu účastníkům. Uvidíme, co vymyslíme pro příští ročník,“
uzavřel Martin Krupička s úsměvem.
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„Sport obecně mám hrozně ráda, sama se snažím aktivně pohybovat. A mezi
sportovci je mi pokaždé moc dobře. Tenisový PROSTĚJOV CUP podporuji od
jeho úplných počátků a mám radost, že klukům pořadatelům Martinu Krupičkovi i Petru Dosedělovi můžu svým přispěním pomoct. Turnaj organizují výborně,
nemá to tady chybu. Od vysoké sportovní úrovně přes dokonalé zajištění až po
příjemně pohodovou atmosféru všech účastníků. Z letošního ročníku jsem byla
tak nadšená, že jsme se přímo během slavnostního vyhlášení na kurtu se slovenskými vítězi mužské čtyřhry domluvili, ať si putovní pohár nechají natrvalo. A na
Božena Sekaninová, senátorka
příští rok koupím trofej novou!“
a jedna z hlavních partnerek PROSTĚJOV CUPU
@9> 8  B + ,&' &&! *<!  , $ $ < "
Foto: Marek Sonnevend

sku nemáme. Je poznat, že TK Prostějov je v Česku opravdový top klub.
A vyhrát v tomhle profi prostředí je
nádhera, silný zážitek.“
Bača: „Souhlasím, jsme strašně spokojení. A za rok určitě přijedeme znovu. Hlavně musím dávat na parťáka
pozor, aby zase neonemocněl.“ (směje
se)
yy Co putovní trofej, není moc těžká?
Bača: „I kdyby byla, tak tenhle náklad
rádi povezeme. (další smích) Hrozně
příjemně nás však zaskočila velkory-

sost zdejší paní senátorky, která během
slavnostního vyhlášení sama navrhla,
ať si putovní pohár necháme natrvalo
a ona pro příští ročník koupí trofej novou. Něco takového se často nevidí, jde
o krásné gesto, kterého si moc vážíme.“
Rychtárik: „Paní senátorce patří naše
velké poděkování, stejně jako klukům
organizátorům. Martin Krupička s Pupou Dosedělem dělají pro neregistrované tenisty vynikající turnaj s perfektním zázemím i veškerým zajištěním,
za což klobouk dolů. Už teď se moc
těšíme na další ročník!“

Basketbal chystá další úpravy pravidel

PRAHA Celkem dvaatřicet návrhů
na úpravu pravidel zkoumala technická komise Mezinárodní basketbalové federace FIBA, čtrnáct z nich
schválila a ty by měly pravděpodobně vstoupit v platnost od 1. října letošního roku.
Mezi hlavní novinky patří situace, kdy
je někomu odpískána technická chyba.
I nadále za ni bude tým soupeře házet
jeden trestný hod, ovšem míč poté dostane do rukou ten tým, který jej měl
v držení před odpískáním prohřešku.
Důvodem změny je snaha netrestat
jeden tým dvojitým trestem v případě,
kdy byl v době odpískání technické
chyby u míče.
Kvůli urychlení hry a zkrácení doby na
střelbu došlo i k úpravě času na útok. A to
v případě, že se faulu nebo jiného prohřešku dopustí tým, jenž je v držení míče.
Pokud po jeho odpískání soupeř vhazuje
na své obranné polovině, dostane celých
24 vteřin, pokud ale bude vhazovat na
útočné půlce, bude to už jen vteřin 14.
Dále pokud v posledních dvou minutách čtvrté čtvrtiny nebo v prodloužení

bude vhazovat po timeoutu tým, který si
oddechový čas vybral, bude si moci trenér zvolit, zda vhazovat na útočné, nebo
obranné polovině. Vybere-li si kouč vhazování na útočné půlce, a z limitu na útok
zbývalo v době zastavení času 14 a více
vteřin, bude nastaveno 14 vteřin. Pokud
je to 13 a méně vteřin, zůstane tento
zbývající čas zachován. Pokud se ovšem
bude vhazovat z obranné poloviny, čas
na útok bude plných 24 vteřin (případně
se bude pokračovat ze zbývajícího času,
kdy byla hra zastavena).
Jedna nenápadná změna, schválená
v oddíle o driblingu, by měla potěšit
zejména hráče, kteří se pokouší o velké
basketbalové kousky. Z definice driblování byla totiž vypuštěna ta část, kdy
se za něj považuje úmyslné nahození
o desku. To podle dosavadních pravidel znemožňovalo jednu z největších
parád, kdy si hráč z plného běhu nahodí
míč o desku, vzápětí jej ve vzduchu zachytí a okamžitě zasmečuje, neboť by
šlo o dvojitý dribling. Nebude-li však
nahození považováno za dribling, mělo
by být bráno jako střela, tím pádem by

SEZNAMTE SE
stejný hráč mohl míč opět zachytit a zadunkovat.
Další novinka se týká potyček a bitek
během zápasů. Dosud byl při nich za
opuštění lavičky kohokoli ze členů týmu
potrestán jednou technickou chybou
jen trenér. Nově se ale bude posuzovat
i zapojení hráčů z lavičky do probíhající
bitky, a každý, kdo se zapojí, obdrží diskvalifikující chybu se všemi náležitostmi,
čímž se mají odlišit ti, kdo se do bitky zapojí, a ti, kdo jen opustí lavičku.
Novoty se týkají i tří situací, které by od
října měly být předmětem přezkumu
u videa. Jde o sekvenci posledních dvou
minut utkání, kdy bude možné kontrolovat, zda byl správně posouzen technický koš, nebo nedovolený dotyk koše
v době, kdy se míč nachází nad ním.
V jakýkoli moment zápasu pak může
být video použito, pokud je střelec faulován při neúspěšném pokusu, aby se

zjistilo, zda se mají házet dva nebo tři
trestné hody, a dále aby se zjistilo, zda
nedovolený zákrok naplnil kritéria pro
běžný faul, nesportovní faul či diskvalifikační faul, nebo zda by trest měl být
zpřísněn anebo naopak zmírněn.
Vhazování po všech nesportovních či
diskvalifikačních faulech budou nově
prováděna na útočné polovině týmu na
míči s pouhými 14 vteřinami na útok,
kdy je opět důvodem urychlení hry.
Zpřísněno má být i posuzování nepovoleného bránění vhazujícího hráče v posledních dvou minutách čtvrté čtvrtiny
a v prodloužení, kdy bránící hráči budou
obzvlášť bedlivě sledováni, aby žádná
část jejich těla nespočívala nad postranní
čarou, a nebránili tak nadměrně ve vhazování hráči soupeře. Za porušení by měl
být hráč poprvé jen napomenut, ale za
opakované provinění už by měl inkasovat technickou chybu.
(lv)
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Veselý se zase usmívá. Ve Wimbledonu
jde do druhého týdne, stejně jako Plíšková
LONDÝN, PROSTĚJOV Své životní maximum na třetím grandslamovém turnaji sezóny vyrovnal Jiří Veselý.
Prostějovský tenista ve Wimbledonu v průběhu prvního týdne dokázal porazit hned dva nasazené hráče a postoupil do
osmifinále. Jediný Čech v hlavní soutěži dokázal postupně
porazit Němce Mayera, Argentince Schwartzmana a Itala
Fogniniho a pomalu zapomíná na předchozí neúspěšné měsíce, kdy dokonce vypadl z první světové stovky.

„Je to bombastický výsledek. Jsem za
to strašně rád. První polovina sezóny
byla hrozná, třeba se to v té druhé otočí,“ radoval se po posledním úspěchu
Veselý, který výhru nad Fogninim sla-

vil divoce přímo na kurtu. „Normálně
to nedělá. Šlo to samo,“ poznamenal
tenista TK Agrofert Prostějov, který
v utkání o postup do čtvrtfinále vyzve
Rafaela Nadala. „To je pro mě něco

neskutečného. Chci si ten zápas užít,“
prohlásil před osmifinálovým střetnutím Veselý.
Tenistkám se příliš nedařilo. Petra
Kvitová, jedna z favoritek, vypadla
v 1. kole. Stejně dopadly Kristýna
Plíšková, Tereza Smitková a Barbora Štefková. O dvě kola později
se s Wimbledonem rozloučily také
Barbora Strýcová a Lucie Šafářová.
„Na začátku třetího setu mi utekla.
Měla jsem lépe podávat na první servis, ve třetím setu jsem jí dala hodně
šancí, už mě tam tlačila,“ uznala Ša-

fářová po třísetové porážce s Ruskou
Makarovovou.
Ve druhém týdnu se představí pouze
Karolína Plíšková, sedmička turnaje.
Především proti bývalé světové jedničce Azerenkové z Běloruska podala
výborný výkon a naznačila své ambice.
V následujícím vystoupení přetlačila
nasazenou Rumunku Buzarnescuovou, se kterou prohrávala za stavu 3:6,
1:4 a 0:30 při vlastním podání. „Už
jsem myslela na vypadnutí, ale dokázala jsem se vrátit. Bylo to za pět minut
dvanáct,“ oddechla si Plíšková.

Sobotní Metle Cup MEXICO CUP Snad něco umím,

v Otaslavicích. S patnácti týmy? bude podvanácté
říká
s
úlevou
jediný
u
t
o
V sob
2%*< zbylý Čech ve dvouhře

PROSTĚJOV Stejně jako loni
absolvuje turnaj v malé kopané
METLE CUP 2018 s největší pravděpodobností patnáctka mužstev.
Organizátorům z oddílu TJ Sokol
Otaslavice se tedy na tamní fotbalové hřiště znovu povedlo přilákat
dostatečně velké startovní pole, po
Krumsínském Haná Cupu z minulého týdne druhé nejpočetnější.
Třetí ročník METLE CUPU proběhne v sobotu 14. července od 10.00
hodin, přičemž už v 9.40 proběhne
losování základních skupin. Hrát se
bude v areálu otaslavického Sokola
na třech plochách o rozměrech 30x15
metrů, jednotlivé zápasy na 2x10 minut podle pravidel velkého fotbalu
bez ofsajdů a s hokejovým střídáním.
Pískat budou delegovaní rozhodčí.
Osmička nejlepších týmů postoupí
do play-off, tato vyřazovací část včetně závěrečného finále přijde na řadu
odpoledne. Pořadatelé zajišťují na
celý den bohaté občerstvení a večer
po skončení turnaje od 19.00 hodin
chystají volnou zábavu s hudbou.
„Chceme naplnit maximální kapacitu patnácti zúčastněných týmů tak,
aby se na každém hřišti hrála jedna

pětičlenná základní skupina. Zatím
máme přihlášených třináct družstev
a ještě dvě tak potřebujeme. Ale nečekáme jen se založenýma rukama,
jestli se ještě někdo sám přihlásí. V sobotu vyrazíme s klukama na Krumsínský Haná Cup a mezi tamními
mančafty zkusíme někoho zlanařit
i k nám,“ prozradil v pátek večerníku
Jiří Hon, jeden z členů početného štábu organizátorů METLE CUPU.
Dosud přihlášenými kolektivy jsou:
Otaslavice A, Otaslavice B, Penam
Prostějov, FC Litrpool, Pobřeží kocoviny, Brodek u Prostějova, SK
Ariston, Lindaur, Plzeňka, Chop
Pot, AC Roma B, Držovice, FCD.
„Z větší části jde o stejné celky, jako
v minulém ročníku. Včetně všech tří
loňských medailistů, kteří tak budou
obhajovat. Věřím, že ta dvě mužstva
ještě seženeme a letošní třetí ročník
našeho turnaje opět proběhne v plném počtu. Hlavně si přejeme hezké
počasí, což je pro podobné akce nejdůležitější,“ zdůraznil Hon.
Prostějovský Večerník přinese z tohoto klání obsáhlou reportáž včetně
rozhovorů, ohlasů, kompletních výsledků i fotografií.
(son)

PROSTĚJOV Druhou nejdelší tradici ze všech turnajů v malé kopané
na území našeho regionu má ten víceměřický. Letos se uskuteční jeho
už dvanáctý ročník pod tradičním
názvem Mexico Cup 2018 s podtitulem Memoriál Antonína Dostálíka,
a to v sobotu 14. července v areálu
Domova u rybníka.
Akci pořádá oddíl malé kopané SK
Mexiko Víceměřice, oficiální zahájení
i rozlosování za účasti senátorky Boženy
Sekaninové proběhne již v 8.00 hodin.
První zápas přijde na řadu o třicet minut
později a po téměř celodenních bojích
vše uzavře slavnostní vyhlášení výsledků okolo šestnácté hodiny odpolední.
„Zúčastní se stejně jako v minulých
letech pět mužstev. Jisté jsou týmy SK
Dřevnovice, Němčice nad Hanou,
Brodek u Prostějova a domácí Mexiko
Víceměřice, pátým kolektivem budou
buď Doloplazy, nebo Hasiči Víceměřice. Střetne se každý s každým a výsledky sečteme do konečné tabulky,“ řekl
Večerníku hlavní organizátor Vladimír
Fialka.
Kromě samotných turnajových utkání program jako obvykle zpestří i dva
exhibiční duely: první mezi maminkami a dětmi, druhý Uživatelé Domova

>4>,
(7 4>7;*38

versus SK Mexiko. Připraven bude
také skákací hrad, samozřejmě bohaté
občerstvení (pivo, limo, uzeniny, steaky,
cukrovinky) a vyvrcholením se coby
každý rok stane losování bohaté tomboly plné zajímavých i hodnotných cen.
„Na našem turnaji nikdy nejde primárně o výsledky. Hlavní je dobře si zahrát,
nic zbytečně nehrotit, udržet přátelskou
atmosféru a užít si celý sportovní den
u chutného jídla i pití. Prostě takové
kamarádské setkání s fotbálkem, kdy
pak večer všichni společně posedíme
a v rámci možností se co nejlépe pobavíme. Proto zůstává startovní pole Mexico Cupu každoročně skoro stejné,“
vysvětlil Fialka s úsměvem.
Loni se z celkového triumfu radoval
domácí tým Víceměřic před druhými
Dřevnovicemi a třetím Brodkem u Prostějova. Jak vše dopadne tentokrát?
(son)

Veterán Cup obnovil padlou tradici
PLUMLOV Předminulý týden se
po roce vrátil Veterán Cup, který
dlouhá léta bavil diváky ve Vícově.
V loňském roce se turnaj konat
nemohl, jelikož se nepřihlásil dostatek týmů. Už to vypadalo, že se
na tento pohár pro hráče nad 35 let
zapomene. To ale nechtěl dopustit
letitý organizátor František Kocourek a má tak lví podíl na tom, že
se tradiční fotbalová klání starších
nebo vysloužilých hráčů vrací na
výsluní.

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
„Byla by to obrovská škoda, kdyby
se turnaj ztratil, protože těch týmů
je tady v okolí strašně moc a byly by
samy proti sobě, protože by se okradly
o možnost si zahrát,“ míní Kocourek.
Do samotného Veterán Cupu se letos
přihlásilo pět týmů, ale i to stačilo, aby
diváci na hřišti v Plumově mohli přijít
zafandit a přijít se podívat na dobrý
fotbal. Mezi přihlášenými nechyběla
stálice mezi letními pohárovými týmy,
a sice FC Relax. Ten si také nakonec
dokráčel pro celkové prvenství s hráči,
jakými jsou Pavel Voráč nebo Michal

Spáčil. Mezi dalšími týmy se představila družstva Vyprahlo Konice nebo
Oresvo Plumlov, která už mají také
přes dvě dekády letních turnajů za
sebou. Tím pádem šlo spíše o kvalitu
než kvantitu a byla to nejlepší pozvánka pro další týmy, které by se chtěli
příští rok zúčastnit. „Z organizačního
hlediska vyšlo vše na jedničku. Je škoda, že bylo tak málo týmů, ale ani to
nás nikoho neodradilo, abychom si
to pořádně užili. Kluci si zahráli fotbal hlavně pro radost, proto si každý
tým nakonec odnesl hodnotné ceny,“
usmíval se po konci František Kocourek. Ani on s odstupem nepochybuje,
že se tradiční boj o pohár vrátí pravidelně do kalendáře všech týmů. „Položili jsme nové základy staré tradici
a příští rok se určitě sejdeme ve větším
počtu, o tom nepochybuji. Stačilo by
klidně osm mančaftů a hned by to celé
mělo o dost větší náboj. Máme skvělé
Akce se uskutečnila s finanční
podporou Olomouckého kraje.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
byl mediálním partnerem turnaje.

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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sponzory v podobě Olomouckého
kraje, řeznictví Mirga, mediálním partnerem je PROSTĚJOVSKÝ Večerník
a všichni do turnaje darovali ceny, takže bylo opravdu o co hrát a bude zase
příští rok,“ láká na další ročník. Letos se

LONDÝN Do Wimbledonu přijel Jiří Veselý povzbuzený semifinálovou účastí v turecké Antalyi,
přesto po výsledcích v předchozích měsících nevěděl, co od sebe
může čekat. Nečekaně zazářil
a vyhrál tři těžké zápasy v řadě. „Je
to velká úleva. Snad něco umím,
nějaká kvalita ve mně je,“ komentuje své dosavadní tažení český
daviscupový reprezentant.

Ladislav VALNÝ
ƔƔ Především zápasy 2. a 3. kola
byly hodně náročné. Cítíte únavu?
„Se Schwartzmanem mi docházely
síly, ale v dalším kole jsem si pomáhal tabletkami se solí. Hodně jsem
pil. Asi jsem udělal všechno správně.
V zápase s Fogninim jsem se cítil nejlíp. Fyzicky všechno fungovalo.“
ƔƔ Vnímal jste na kurtu, že se vás
snaží rozhodit?
„Je už takový, hraje komedii. Každý
soupeř si u něj na to musí dát pozor.
Povídá si s diváky, zdržuje. Ale nepřestává bojovat. Musel jsem být neustále
ve střehu. Každé polevení by mohl
využít.“
ƔƔ V předchozích týdnech jste dokonce uvažoval o možnosti ukončit
předčasně sezónu. Takové myšlenky jsou pryč?
„Patří k tenisu. Po sérii neúspěchů
každého přepadnou podobné úvahy.

Cítil jsem se mizerně, byl hodně dole.
V přípravě jsem toho moc neudělal
a stejně teď přišly výsledky. Někdy to
tak prostě je.“
ƔƔ V osmifinále budete hrát s Nadalem. Jaký to bude zápas?
„Pro mě úžasný. Bude to přece utkání
o postup do čtvrtfinále ve Wimbledonu. Strašně moc se těším.“

TENIS
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„Nabídka co se neodmítá,“

komentuje přesun
do Líšně Jan Vítek

to také poprvé vše odehrálo na domácím hřišti Plumlova, které bylo skvěle
připravené a byla by škoda, kdyby tak
dlouholetá tradice vymizela. Doufejme proto, že příští rok se znovu bude KOSTELEC NA HANÉ Téměř
dvoumetrový dlouhán má za sebou
na co těšit v podobě Veterán Cupu.
dlouholeté působení od divize výš
     
a byl jednoznačně hlavní oporou
D9V:;D8! !-C[9 !W8Z(=B    -: : ! 4ZX=F[ Kostelce již při postupu z I.B třídy,
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Jan Vítek na novou štaci.

➢ z titulní strany

S někdejším lodivodem Prostějova, Jihlavy či 1.HFK Olomouc se zná z půlročního působení ve Vyškově, i proto oba vzájemně vědí, co od sebe mohou očekávat.
„Možná to sehrálo nějakou roli. Byl mi
nabídnut post jedničky, nikdy ale nemáte
nic jistého a budu se muset o tento flek
poprat. O letní přípravě jsme se zatím
podrobně nebavili, mám ale náročné zaměstnání a mohl bych stíhat tři čtyři tréninky týdně,“ podotkl člen české armády.
Menší radost už mají v Kostelci, kde
nyní musejí sehnat novou jedničku.
V poslední sezóně totiž nechyběl Vítek
na hřišti ani minutu a odchytal všech
šestadvacet utkání, o rok dříve pustil do
brány jen symbolicky kvarteto Stanislav
Dragon, Lukáš Mach, Jakub Menšík
a Lukáš Menšík.
(jim)
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„S novým partnerem vstupujeme do další éry,“ usmívá se ředitelka Petra Černošková
PROSTĚJOV MONETA Czech Open, jak zní inovovaný název
původní
prostějovského chalengeru, se hrál tradičně v druhém týdnu zpravodajství
grandslamové Paříže. V roli ředitelky turnaje se opět objevila Petra
Černošková, pro kterou to byl již dvacátý turnaj v této pozici. Nejen pro Večerník
z pohledu historie se lze oprávněně chlubit, že podnik rozhodně Jakub ČERMÁK
patří mezi nejlepší ve své kategorii na světě. A určitě žádný z ře- za přispění
ditelů nemůže říct, že se na jeho turnaji v pětadvacetileté historii Petra Kozáka
představilo rovných pětadvacet hráčů světové desítky ATP, že se
doprovodných akcí zúčastnili nejen nejslavnější tenisté světové historie, k tomu navíc i celá plejáda
sportovních legend.„Je velice příjemné a motivující organizovat největší český turnaj. Když se podíváme zpátky, opakovaně jsme sváděli souboje s funkcionáři i médii o tom, zda jdeme správnou
cestou. Mockrát jsme museli obhajovat naši turnajovou filozofii. Ukázalo se, že jsme měli pravdu,
šli jsme nahoru postupně, podle svých možností a stavu české ekonomiky,“ ohlíží se za čtvrtstoletím Miroslav Černošek, majitel spolupořádají společnosti TK PLUS. Jen snílci a špatní marketingoví
manažeři si mohou ještě myslet, že český tenis potřebuje velký milionový turnaj.„Nakonec některé
megalomanské tenisové projekty, které neodpovídaly síle české ekonomiky, zákonitě propadly.
Mnohokrát jsem navíc zdůrazňoval, že pro turnaj této úrovně je důležitá především účast české
špičky a vzhledem k našemu postavení v českém tenise tedy i prostějovských hráčů,“ obhajuje
dobře zvolenou strategii Černošek. Jakých bylo těch uplynulých pětadvacet let, se ohlížíme v rámci
třetího dílu našeho seriálu„Pod drobnohledem Večerníku...“
%   
 (
 & 
Jubilejní pětadvacátý ročník je za
námi a tento rok přinesl turnaj výrazné změny. Poprvé v historii turnaje
vyhrál tenista ze Španělska. Jaume
Munar ovládl finálový zápas ve velkém stylu a porazil Srba Djereho za
pouhých 77. minut. Aktuálně 87.
hráč světa si přivezl výbornou formu
z French open, kde nestačil na Novaka Djokovice. Další výraznou změnou je nový titulární partner turnaje.
Tím se stala MONETA Money Bank,
která už je od roku 2017 generálním
partnerem Českého tenisového svazu
a oznámeným krokem se tak jen zvýšila její podpora tohoto bílého sportu.
„Czech Open je dlouhodobě jednoznačnou jedničkou mezi mezinárodními tenisovými turnaji v České
republice. Partnerství s ním proto
pro nás bylo jasnou volbou při rozhodování, jak rozšířit naše angažmá
v tenisu. Zároveň pokračujeme coby
generální partner Českého tenisového svazu, jemuž pomáháme hledat
a vychovávat pro naši zemi nové šampiony,“ uvedl Jan Müller, ředitel marketingové komunikace MONETA
Money Bank.
„Z pohledu Českého tenisového
svazu je Czech Open zcela jasně nejdůležitějším turnajem u nás, je vzorem, jak by měly vypadat dokonalé
tenisové projekty. A není jistě třeba
připomínat, že máme s prostějovskými tenisovými organizátory společnou filozofii – dávat šanci českému
tenisovému mládí,“ poznamenal Ivo

Kaderka, prezident ČTS. Spojenectví s bankou uzavřel turnaj dvouletou
smlouvu do ruku 2020. „Tímto bude
mít nadále největší možnou dotaci ve
výši sto padesát tisíc dolarů. Jubilejní
ročník bude i díky tomu výborný,“
konstatoval Miroslav Černošek, šéf
marketingové společnosti TK PLUS.
„Chtěla bych vyjádřit jako ředitelka
Czech Open potěšení, že MONETA Money Bank vstupuje do našeho
turnaje,“ uvedla Petra Černošková,
ředitelka turnaje MONETA Czech
Open. „Určitě se budeme chtít předvést a dokázat, že rozhodnutí vedení
banky spojit se s naším turnajem bylo
správné.“
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Když se ohlédneme za celou historií
chalengeru, najdeme spoustu důležitých milníků, které ovlivnily nejen
tenis v Prostějově, ale i v celé České
republice. Nicméně turnaj, jehož
cesta začala v roce 1994, měl hned na
začátku velké štěstí, že vůbec vznikl.
Český tenisový svaz totiž prostějovský Centrotex Challenger přihlásil
až na poslední chvíli a řídicí výbor
ATP se dlouho rozmýšlel, zda turnaj
na Hané povolí. Navíc nepanovala ze
strany mezinárodní federace zrovna
velká důvěra. Prostějovští pořadatelé
tehdy museli zaplatit předem pětadvacet tisíc dolarů na prize money
přímo na účet ATP. Proto se vyhrané
částky v prostějovské pokladně tehdy nevyplácely. První triumf získal
slovenský tenista Karol Kučera. Ten
byl v té době na 59. místě ATP. Po-
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prvé a naposledy v historii se hrálo
v hale Sportcentrum na rychlém povrchu, všechny ostatní prostějovské
challengery se už konaly na antuce.
Největším překvapením se stal výkon
Tomáše Zdražily, nastoupil v kvalifikaci a dostal se až do finále, ve kterém
nestačil právě na slovenského daviscupového reprezentanta. V prvním
ročníku se také představil Jiří Novák,
pozdější významná postava světového tenisu a navíc velký prostějovský
patriot. Ve čtvrtfinále sice padl s pozdějším celkovým vítězem Kučerou,
jako jediný uhrál se Slovákem set.
Novák se tímto dostal na 280. místo
ATP, vítězi otevřelo šedesát získaných
bodů cestu do první padesátky. „Turnaj byl po všech stránkách na vysoké
úrovni, měl příjemnou atmosféru,“
říkal po turnaji spokojený Kučera.
Přes počáteční nesrovnalosti kolem přihlášení turnaje byl Centrotex Challenger zařazen vedením
ATP mezi tři nejlépe připravené
turnaje této kategorie v roce 1994
a klub byl oceněn na slavnosti
v Monte Carlu.

Vítìzové
# 
Ve druhém ročníku splnil roli turnajové jedničky Ital Andrea Gaudenzi,
dvacátý hráč žebříčku ATP, který ve
finále porazil domácího Jiřího Nováka. Třetí ročník pro sebe uzmul Rus
Česnokov, zároveň to byl první hráč
světové desítky, který na Hané startoval. Slova chvály na adresu pořadatelů neměli pouze samotní hráči, ale
i supervisor ATP. „Prostějovský challenger měl výbornou sportovní a organizační úroveň. Hodně jsem toho
už slyšel, tento turnaj byl za krátkou
dobu své existence vždycky zařazen
mezi nejlepší, i já jsem se o tom chtěl
přesvědčit,“ pronesl Norbert R. Peick, který patřil v téhle tenisové branži
opravdu mezi nejzkušenější.
V roce 1997 se prostějovský turnaj hrál v druhém týdnu grandslamové Paříže. Dokonalé manažerské zvládnutí tenisového zákulisí
jasně vyneslo Centrotex Challenger
mezi nejlepší podniky této kategorie v tenisové historii. Cut off, tedy
žebříčkové umístění posledního nominovaného hráče, bylo 108., v tom
Prostějov předběhl pražský Peagas
Czech Open. Poprvé se v tomto roce
zapsal mezi vítěze Bohdan Ulihrach.
Roky 1998 (tehdy se stala titulárním
partnerem Živnobanka) a 1999 patřily Australanovi Richardu Frombergovi, který jako první v historii mladého
turnaje obhájil titul. V tomtéž roce dal
o sobě výrazněji vědět teprve devatenáctiletý Juan Carlos Ferrero, budou-

cí světová jednička. Milníkem se stal
turnaj pro ředitelku Petru Langrovou, pro niž to byla po ženském
Nokia Cupu premiéra na mužském podniku. Ve funkci vydržela
dodnes. Na začátku nového tisíciletí
si pro vítězství došel Švéd Andreas
Vinciguerra. Byl to také první turnaj,
kdy se nehrálo finále. Finalista Francouz Golmard si při ranním tréninku
natáhl sval a nemohl k závěrečnému
duelu nastoupit.
V roce 2001 se v Prostějově za doby
manažerství Jana Kukala představila
kompletní česká špička. Chyběl jen
pár Pála – Vízner, ale oba měli dokonalou omluvenku, účast ve finále
grandslamové Paříže jim otevřela
cestu mezi deblové hvězdy. Turnaj
podruhé vyhrál Ulihrach, domácí
Novák se dostal do finále. O rok později už všichni očekávali vytoužený
triumf Jirky Nováka, který sice opět
došel do finále, ale Argentinec Coria
byl proti zápisu domácího hráče na
tabuli vítězů.
Posuneme se časem o něco dále,
a sice k jubilejnímu desátému ročníku, kde se v roce 2003 představila
znovu tuzemská elita v čele s Jiřím
Novákem, v té době desátým hráčem
světa. Další volné karty dostali Radek Štěpánek a Tomáš Berdych.
Zajímavostí je, že z důvodu zranění se těsně před turnajem odhlásil
mladý a nadějný Španěl Rafael Nadal, kterému se předpovídala skvělá budoucnost. Novák překvapivě
vypadl v prvním kole, čest českých
tenistů nakonec zachránil Radek
Štěpánek a vybojoval titul. Ten rok
poté hned obhájil. V roce 2005 se
na Czech Open nejvíce radoval Fin
Jarkko Nieminen, který na Roland
Garros přehrál v prvním kole Agassiho a pak na Hané potvrdil, že jeho
přání – vrátit se zpátky do světové třicítky – by se mu mělo splnit.
V roce 2006 se stal nečekaným
vítězem Jan Hájek, který ve finále přemohl slovenského legionáře
v barvách TK Agrofert Prostějov
Dominika Hrbatého. Když v osmifinále Roland Garros vypadl se
světovou jedničkou Federerem Tomáš Berdych, měl se stát největší
hvězdou Czech Open, byl prvním
nasazeným, domácím ale radost neudělal, ve druhém kole vzdal pro zranění. Prostějovští si moc přáli, aby se
opět dařilo domácímu hráči. Novák
vypadl moc brzy, ambice nenaplnili
ani Michal Tabara a Ivo Minář. Přišel i další velký okamžik historie:
centrální dvorec Národního tenisového centra Morava byl v průběhu Czech Open slavnostně přejmenován na AGROFERT Arénu.
V roce 2006 se navíc naposledy
odehrál společný turnaj mužů
a žen.
UniCredit Czech Open 2007 a poslední turnaj Jiřího Nováka, navíc se
hrálo poprvé pod novým názvem
titulárního partnera. „Málokterému
hráči se podaří končit na turnaji v domácím prostředí. Před plným hledištěm, kde není ani jeden tenisový
fanda, který by vám úspěch nepřál.
Když se ozval skandovaný potlesk,
došlo mi, že se blíží konec. Ale nostalgii jsem necítil. Přece jen se na konec kariéry připravuji dlouho,“ říkal
Novák, ale ani jemu se před plným
centrálním dvorcem AGROFERT
Arény nemluvilo lehce. Finále mezi
vítězným Argentincem Roitmanem
a daviscupovým reprezentantem
Německa Mayerem patřilo rozhodně
v turnajové historii k těm nejkvalitnějším.
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Jaume Munar
(Španělsko)
Jiří Veselý
(Česko)
Michail Kukuškin
(Kazachstán)
Jiří Veselý (ČR)
Jiří Veselý (ČR)
Radek Štěpánek (ČR)
Florian Mayer
(Německo)
Jurij Ščukin
(Kazachstán)
Jan Hájek (ČR)
Jan Hájek (ČR)
Augustin Calleri
(Argentina)
Sergio Roitman
(Argentina)
Jan Hájek (ČR)
Jarko Nieminen (Finsko)
Radek Štěpánek (ČR)
Radek Štěpánek (ČR)
Guillermo Coria
(Argentina)
Bohdan Ulihrach (ČR)
Andreas Vinciguerra
(Švédsko)
Richard Fromberg
(Austrálie)
Richard Fromberg
(Austrálie)
Bohdan Ulihrach
(ČR)
Andrei Česnokov
(Rusko)
Andrea Gaudenzi
(Itálie)
Karol Kučera
;;;< * =>< *
(Slovensko)

Patnáct hráčů z první stovky ATP,
takový byl prostějovský challenger
v roce 2009. Už na začátku bylo jasné,
že svou kvalitou se dostal nad nedávné skončené turnaje v Mnichově či
Kitzbühlu, které měly mnohem vyšší
prize money. Turnaj měl navíc nečekaného šampiona – Jana Hájka, který
vyhrál prostějovský challenger podruhé a navíc z kvalifikace! Prvního
nasazeného Radka Štěpánka zradil
kotník, Tomáš Berdych skončil v semifinále. Rok 2010 přinesl ryze české
finále, duel Hájek - Štěpánek skončil
mnohem dřív, než všichni čekali, po
šestadvaceti minutách za stavu 0:6
šel Radek Štěpánek podat ruku Janu
Hájkovi a už v zápase nepokračoval...
Osmnáctý ročník v roce 2011 začal
tentokrát netradičně prestižní doprovodnou akcí – golfovým turnajem
ve Slavkově u Brna. Sešla se hvězdná
sestava – gigant světové atletiky Usain
Bolt, trojnásobný olympijský vítěz
Jan Železný, hokejová legenda Jaromír Jágr a osminásobný grandslamový šampion Ivan Lendl. Překvapivým
vítězem byl pak korunován Kazach
Jurij Ščukin. Turnaj v roce 2012 byl
pro hráče zajímavý i tím, že body na
něm získané mohly ještě některým
otevřít dveře na olympiádu do Londýna, Hájek hrál na UniCredit Czech
Open jako vždy výborně, v semifinále
nedal Štěpánkovi skoro žádnou šanci.
Osmadvacetiletý Florian Mayer, vítěz
devíti challengerů, však splnil předpovědi expertů, Hájkův sen o čtvrtém turnajovém titulu ukončil právě
on. Jubilejní dvacátý ročník a finále
snů - takový byl nakonec scénář tur-

naje v roce 2013. V duelu o celkový
triumf Štěpánek porazil Veselého.
Bylo to historicky čtvrté české finále
na prostějovském turnaji. Roky 2014
a 2015 patřily Jiřímu Veselému, který
vybojoval dvě trofeje za sebou. Psal
se rok 2016 a poprvé po osmi letech
chyběl v semifinále český tenis, Veselý, Rosol ani Pavlásek ve čtvrtfinále
neuspěli! Titul překvapivě získal šestý
nasazený Kazach Michail Kukuškin,
ani Maďara Martona Fucsovicse, který postoupil z kvalifikace, skoro nikdo
ve finále nečekal. Prostějovská jednička této doby Jiří Vselý vše napravil
loni, kdy završil hattrick a došel si pro
další pohár. Vyrovnal se tak Radku
Štěpánkovi. Atraktivní byla návštěva
Ivana Lendla, který byl hlavním hostem a ambassadorem těchto ročníků.
Jak už bylo řečeno, letošní chalenger se nesl ve znamení změn. Španěl Munar potvrzuje, že španělská
antuková škola dává světu výborné
tenisty a smetl Djereho po hodině
a sedmnácti minutách. Čeští hráči
napodobili rok 2016, přičemž tentokrát se domácí naděje Veselý, Pavlásek či Kolář se Šafránkem nedostaly
ani do čtvrtfinále. „Musíme si zvykat
na velký tenis bez Čechů...,“ smutně
konstatovala ředitelka Petra Černošková. I tak ale napsal podnik další
svůj milník. Nový partner MONETA Money Bank dal turnaji nejen
nový název, ale i nový impuls k tomu
udělat prostějovský tenisový svátek
ještě lepší. Už teď je turnaj špičkou
mezi svými v kategorii světových
challengerů. Kam posune své hranice dál?

