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Čtyřletá holčička vypadla z okna ze III. patra!
BYLI JSME
U TOHO

Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Křik i pláč se začal ozývat v pátek 20. července hodinu po poledni z nechvalně známé
ubytovny v Olomoucké ulici. Rojení místních nájemníků před ubytovnou dávalo najevo, že se tady
stalo něco vážného. Brzy na místo dorazila sanitka záchranné služby a také policie. Ta během dalších minut uzavřela Olomouckou ulici, aby vytvořila bezpečné místo pro přistání vrtulníku letecké
záchranné služby. Šlo o vteřiny! Z okna ubytovny ve třetím patře totiž vypadla čtyřletá holčička!
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RYCHLÝ

Špitál má akreditaci
Prostějov (red) – Důležitý certifikát kvality, bezpečnosti a odbornosti obhájila v uplynulých týdnech
Nemocnice Prostějov. Nemocnici
ho udělila Spojená akreditační komise, která v nemocnici na sklonku
minulého měsíce prováděla komplexní audit zaměřený na bezpečnost a kvalitu poskytované péče.
Výsledkem auditu bylo udělení
certifikátu a prodloužení akreditace, kterou má nyní nemocnice až do
roku 2021. „Získání akreditace je
důležitým ukazatelem především
pro pacienty. Je totiž zárukou, že
je nemocnice prověřená a splňuje
požadavky na poskytovanou zdravotní péči i související procesy. Od
vybavení a kvalifikovaného personálu přes moderní medicinské postupy a vyšetření až třeba po úklid,“
uvedla předsedkyně představenstva prostějovské nemocnice Marie Marsová.

Zvládne dvì funkce
Výšovice, Praha (mik) – Hejtman Olomouckého kraje a bývalý
starosta Výšovic Ladislav Okleštěk
se minulý týden rozhodl, že si ponechá jak funkci hejtmana, tak
i poslanecký mandát. „Pro mě
znamená kumulace obou funkcí,
že dál budu pracovat naplno, jako
tomu bylo doposud,“ vysvětlil své
rozhodnutí Ladislav Okleštěk.
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Prostějov (mik) – První známka
pomalu končícího léta? Možná.
Každopádně na zimním stadionu
v Prostějově bylo během uplynulého týdne velice pilno, vyráběla se
nová ledová plocha! „Je to tak, už od
pondělí 23. července bude ledová
plocha k dispozici jak hokejistům,
tak i krasobruslařům a rovněž veřejnosti,“ potvrdil Večerníku Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy
Prostějov.

FOTO
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Michal KADLEC
PROSTĚJOV Poslední dny a týdny počasí zrovna
neláká ke koupání, ovšem když alespoň trošku vysvitne sluníčko, pár stovek„otužilců“ se najde. V prostějovském aquaparku jsme například zastihli Petra
Skácela s malou dcerkou. Ta se sice moc fotit nechtěla, možná i proto, že v tu chvíli se jí ve vodě příliš
nelíbilo, ale nakonec ani ona nebyla proti. „Táto, drž
mě pořádně,“ vzlykla holčička, která by zřejmě bez
vydatné pomoci táty „polykala andělíčky“...



 

     

tt1POEʏMÓtt
Záplavy na ostrůvku pro chodce. Blbý je, když stavíte protipovodňové bariéry pozdě, ale v řece... V určitých částech Konice dochází k menším záplavám
pravidelně. Na začátku týdne se tam velká voda prohnala fotbalovým hřištěm
a Husovou ulicí, kde místo rondelu vytvořila jezero.
ttÁUFSâtt
Zloděj na cestách. Nejhorší je, pokud po zloději nezůstanou žádné otisky a ukradne vše, na co sáhne. To byl zřejmě i případ Václava Dostála, který stihl vykrást přes
padesát chat, než skončil před soudem. Během svých krádeží způsobil jednapadesátiletý muž bez domova škodu, kterou do smrti pravděpodobně neuhradí.
tt4UʭFEBtt
Sedm životů. Kolik byste toho udělali jinak, kdybyste měli k dispozici sedm
životů a v každém z nich byste si mohli při zásadních životních rozhodnutích
zvolit jinou variantu? Byl by alespoň jeden z vašich životů šťastnější? Nemyslím
si. Přestože žijeme pouze jednou a „nanečisto“, z dlouhodobější perspektivy je
vždy jasné, že vše, co nás mělo potkat, nás i potkalo. Jak by žilo jeden život sedm
sester, bylo možné vidět ve filmu promítaném v letním kině v Mostkovicích.
ttɇUWSUFLtt
Jiný svět. „I když člověk usíná v zoufalství, probouzí se do naděje, že svět bude
jiný,“ napsal český král a římský císař Karel IV. Jeho figurínu v životní velikosti
jste mimo mnoha dalších zajímavých osobností naší historie mohli vidět na
výstavě v prostějovském Společenském domě.
tt1ÈUFLtt
Návrat Keltů. „Kelti jdou, Kelti jdou, Kelti jdou a je jich moc, Kelti jdou, Kelti
jdou, dneska bude keltská noc,“ zpívá populární kapela Tři sestry. Ta sice do
plumlovského kempu Žralok nedorazila, o pravou atmosféru keltské noci se
tam postaraly jiné skupiny. Ty se ve své tvorbě inspirovaly hudbou dávných
obyvatel Evropy, kteří zanechali své stopy i v našem regionu.
tt4PCPUBtt
Proč bychom se netopili? Dva vodáci stojí na břehu a bezmocně pozorují,
jak se třetí převrátil s lodí a topí se. Z nešťastníka už je vidět na hladině jen ruka,
když jeden z jeho druhů promluví k druhému: „Hele, tak jsi asi měl pravdu, že
se do té záchranné vesty dává polystyren, a ne molitan!” O tom, že udržet se
nad vodou nemusí být vždy hlavním cílem všech plavidel, se mohli přesvědčit
lidé na Neckyádě v Brodku u Konice.
tt/FEʏMFtt
S pokorou ke hvězdám. „Pokora je matkou obrů. Velké věci lze viděti pouze
v údolí. Z vrcholu se vše zdá být malé,“ napsal anglický spisovatel Gilbert Chesterton. Majitel muzea kočárů Václav Obr rovněž kdysi stál v údolí svého života
a toužil po velkých věcech. Díky pokoře, pracovitosti a plnění postupných cílů se
mu podařilo vytvořit neuvěřitelné věcí. Patří mezi ně i hojně navštěvovaný Josefkol, který se v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem konal již po jedenácté.



Vrah zatím uniká. Nález mrtvého bezdomovce v ulici Předina
poblíž Husova náměstí v Prostějově je stále předmětem policejního
vyšetřování. Jeho vrah policistům
dosud uniká. Vyšetřovatelům by
však mohla pomoci dvojice lidí,
která v době činu procházela Dolní ulicí a mohla by podat důležité
svědectví.
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Agentura 
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne!
V tomto konkrétním případě se tak
dlouho ráchá v kašnách, až prostějovští konšelé vymyslí plot! Vedení
našeho města se minulý týden mimořádně sešlo na základě stížností tisíců obyvatel Prostějova, kteří
poukazují na nevhodnost koupání
nepřizpůsobivých občanů v městských kašnách. A že jich je!
„Je to ohavnost, když vidím v kašně na náměstí tatíčka Masaryka



„Metle“ už mají koupák. Už jen
starší generace si pamatují malebné prostředí otaslavického koupaliště, které však před desítkami let
zaniklo. V sobotu 21. července ale
měli v této obci obrovskou slávu,
otevřeli tam zbrusu nový přírodní
koupací biotop. Snad si ho nejen
místní ještě letos užijí.

Foto: Michal Kadlec

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

rubriky
Večerníku

nahé bezdomovce a cikány, jak se
ve vodě ráchají, křičí, až se hory
zelenají, a kolemjdoucí důchodce
ještě ke všemu ostříkávají vodou
z vodních pistolek. A v těchto vedrech jsou podobným způsobem
obsazeny všechny kašny v Prostějově. Ti lidi se zde myjí, koupou
nebo čůrají do vody,“ vyjímáme
z protestní petice, kterou za sedm
a půl tisíce Prostějovanů podepsal
předseda petičního výboru Jeroným Lidumil.
Na petici kupodivu velice rychle
zareagovali prostějovští konšelé.
„Já osobně se naprosto ztotožňuji
se všemi petičníky. A co víc, problém s koupáním v kašnách hodláme urychleně řešit. Nejenže jde

KRIMI


Noční tmu využil pořád ještě
neznámý zloděj, který se pro
svůj lup vydal do prostějovské
průmyslové zóny v Kralickém
Háji. V pondělí od půlnoci do
šesté hodiny ráno vnikl na pozemek firmy a tam se zmocnil
dvou bubnů s elektrickým měděným kabelem.

50 000
Právě měď je pro zloděje velice
žádaným artiklem. Zmíněný
chmaták si z firmy odnesl celkem 300 metrů drátů, které
pracně odmotal z bubnu. Ten
druhý už nestačil odmotat
a tak ho nechal na místě. Firmě ale i tak způsobil škodu za
50 tisíc korun a hrozí mu až
pět let vězení. Jen ho chytit...

   
www.vecernikpv.cz

     
o naprosto neslučitelné chování
nepřizpůsobivých spoluobčanů,
ale zároveň my všichni přicházíme
o tolik peněz, že se to nikomu ani
nezdá. Jednak rostou náklady na
každodenní čištění kašen od špíny,
exkrementů a co já vím čeho ještě,
ale zároveň městská společnost Vodárny a penalizace přichází o zisky z prodeje vody. Těch několik
stovek lidí, kteří se denně koupají
v kašnách, už tak nečiní doma, tudíž nespotřebují tolik vody. Hlavně že my pak po nich uklízíme
ten sajrajt v kašnách,“ nechala se
slyšet Ivana Hemeráková, náměstkyně primátorky Prostějova. „Kolegyně má recht! Takhle to už dál
nejde. Bývaly doby, kdy se z pros-

tějovských kašen dalo i pít. A včil
si lokněte... A poblijete se,“ řekl to
bez servítků uvolněný radní Jarda
Brambor.
Po pátečním mimořádném zasedání rady města se konšelé rozhoupali k razantnímu opatření.
„Všechny kašny v Prostějově budou od května do září oploceny!
K vodě se tak nedostane ani myš,
natož cikán,“ sdělila primátorka
Prostějova Alena Rašáková.
Za Agenturu Hóser Majkl

Statistika veřejného pořádku
v Prostějově, kterou Večerník
exkluzivně získal od městské
policie, vykazuje velmi zajímavá čísla. Potěšitelné je, že
celkový počet přestupků našich občanů za první pololetí
poklesl oproti minulému roku
téměř o tisícovku!
 

OLGA LOUNOVÁ
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PÁTRÁNÍ

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.

RENÉ MIKA

Foto: internet

V rámci Prostějovského léta vystoupila na náměstí T. G. Masaryka zpěvačka, skladatelka, herečka
a rovněž velmi zdatná sportovkyně
Olga Lounová. Ta potěšila své fanoušky i svými nejnovějšími hity.
 



„KDYŽ MI ZEMŘELA
BABIČKA,ZAČALJSEM
DĚLAT HLOUPOSTI!
Václav Dostál obžalovaný
z 54 vloupání takto u soudu
vysvětloval svoji „činnost“

se narodil 23. března 1990 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
7. října 2016. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 26 do 30 let, měří okolo
170 centimetrů, má střední postavu,
hnědé oči a černé vlnité vlasy.

POÈASÍ v regionu

TOMÁŠ ULRICH

Ètvrtek 28/15 °C

Pondìlí 27/15 °C
Libor



26/13 °C

Støeda

27/14 °C

Krystýna
Jakub

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

Anna

Pátek

28/17 °C
Věroslav

Sobota 28/16 °C
Viktor

Nedìle 28/16 °C
Marta
Zdroj: meteocentrum.cz
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Policie pátrá po svědcích mordu

MATKA JE Z PROSTĚJOVA?

u
Volejte link

158
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PROSTĚJOV Už více než tři týdny kriminalisté z olomoucké
„mordparty“ pátrají po vrahovi, který v sobotu 30. června zbavil
života pětapadesátiletého bezdomovce. Jeho bezvládné tělo
s rozbitou hlavou našli na staveništi v ulici Předina poblíž
Husova náměstí v Prostějově. Policisté teď nutně potřebují
identifikovat svědky, kteří se zřejmě v době vraždy pohybovali
u místa činu!

Michal KADLEC
Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání



zvlášť závažného zločinu vraždy, za
který trestní zákoník stanoví trest
odnětí svobody na deset až osmnáct
let. „Z dosud provedeného šetření
vyplývá, že muž zemřel v noci na sobotu 30. června. Kriminalistům se

1  2 *      
  3
"    

v Olomouci. Na otázku Večerníku,
zda matka, která novorozeně pohodila na pole u Věrovan, může pocházet i z Prostějova, mluvčí krajských
policistů přitakala. „Pátrací relaci
zveřejňujeme v médiích po celém
Olomouckém kraji. Matka tedy klidně může být i z Prostějova,“ odpověděla Irena Urbánková. „Kriminalisté
na objasnění všech okolností a sou-

1968?



V letošním roce si připomeneme už 50. výročí okupace Československa vojsky
Varšavské smlouvy.V noci 21. srpna 1968 vtrhly do země armády Sovětského svazu, NDR, Polska, Bulharska a Maďarska. O čtyři dny později tekla krev i v Prostějově, sovětští vojáci v neděli 25. srpna zastřelili Martu Říhovskou, Josefa Boháče
a Ladislava Langa.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravuje k výročí této události přídavek v podobě
speciální přílohy, v níž bychom rádi využili i vyprávění očitých svědků, kteří tragédii našich novodobých dějin prožili na vlastní kůži. Uvítáme samozřejmě i fotodokumentaci okamžiků, ke kterým došlo přímo v Prostějově či okolí. Pokud se
odhodláte vyprávět o svých příbězích ze srpna 1968, budeme jedině rádi. Naopak
bychom rádi nebyli,kdyby pohnuté osudy před padesáti lety zůstaly zapomenuty...
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KRÁVY
ho udupaly k smrti
níka místní zemědělské společnosti
smrtelně zranila zvířata, o která se měl
starat. „Ve venkovní ohradě stála napáječka. Petr šel dát kravám pít. Jak se
zvířata seběhla ke korytu, tak jej povalila a podupala. Jeho spolupracovníci
krávy odehnali a odvedli jej do domu.
V tu chvíli byl zraněný na celém těle,
ale stále byl při vědomí,“ popsal jeden
z místních, jehož popis události se jeví
jako nejpravděpodobnější. Jiní z řad
oslovených ovšem tvrdili, že zraněný
měl v ohradě nějaký čas bezvládMartin ZAORAL muž
ně ležet, než jej objevila paní, která byla
K tragické události došlo v neděli na procházce se psem.
15. července kolem poledne. Petra K. Svědci okamžitě přivolali záchranku. Za(42) ze Lhoty u Konice coby pracov- nedlouho na okraji obce přistával vrtul-

LHOTA U KONICE Tragédie, která otřásla celým Konickem. Zcela
nečekaně a zbytečně zemřel Petr
K. (42) ze Lhoty u Konice. Zaměstnance tamní zemědělské společnosti podupaly krávy. Nepomohl
ani okamžitý transport vrtulníkem
do brněnské nemocnice, kde svým
zraněním podlehl. Dle místních
se jednalo už o druhý úraz, který
v průběhu uplynulého roku museli
řešit chovatelé ze Lhoty u Konice.

 !-#$' &)  .)/0   %
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ník, který zraněného muže transportoval
do Fakultní nemocnice Brno, Bohunice.
Tam navzdory okamžité operaci zemřel.
Jeho pohřeb se konal uplynulý pátek.
Případ šetří policisté. „Případem se
zabýváme a prověřujeme ho pro jednání uvedené v trestním zákoníku,
kde jsou specifikovány trestné činy
proti životu a zdraví,“ potvrdila poli-

V KONIC
A
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O
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2x foto: Miloslav Fajstl
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vislostí případu usilovně pracují
a prověřují všechny doposud získané informace a poznatky, žádné
z nich nepodceňují. Přijmou jakoukoliv informaci, která by jim
mohla pomoci k objasnění případu.
Z taktických důvodů není možné
v současné době sdělit žádné bližší informace,“ dodala ještě Irena
Urbánková.
(mik)

 


 



podařilo získat záznam z průmyslové
kamery instalované nedaleko místa,
kde k události došlo. V době, kdy mohl
být muž napaden, procházela kolem
dvojice, žena a muž vedoucí jízdní
kolo. Pro kriminalisty by tak mohli být
důležitými svědky, kteří by výrazně
mohli pomoci řádnému objasnění
celého případu,“ uvedla Marie
Šafářová, mluvčí krajských policistů.
Jakékoli informace k totožnosti
muže či ženy z videozáznamu
přijme kterákoli policejní služebna
nebo linka 158!

VĚROVANY Veřejnost je otřesena. Kriminalisté z Olomouce
se v souvislosti s prověřováním
úmrtí novorozeného dítěte, jehož
tělíčko bylo nalezeno ve středu
11. července 2018 bez známek života na poli v katastru obce Věrovany, obrací na širokou veřejnost
se žádostí o pomoc při pátrání po
matce novorozeného dítěte. Ta
může pocházet i z Prostějova!
„Pokud si někdo z občanů povšiml
ve svém okolí ženy, která byla ve
vysokém stupni gravidity, porodila
a dítě nemá u sebe, anebo si všiml
jiných podezřelých okolností v okolí
místa nálezu, které by mohly souviset s případem, aby prosím ihned
kontaktoval kriminalisty územního
odboru Olomouc prostřednictvím
linky 158. Jedná se o období zhruba
od 1. června letošního roku,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR

KONICE Náhlá průtrž mračen v pondělí 16. července měla za následek potopu v Konici. Místní
obyvatelé s obavami přihlíželi události, kdy voda tekla proudem od fotbalového hřiště dolů
Husovou ulicí. Kalná řeka pak na rondelu vytvořila velký rybník, přes který řidiči přejížděli jen s námahou. V Konici měli v pondělí práci i hasiči, kteří odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. (mik)

cejní tisková mluvčí Miluše Zajícová.
Dle místních to není jediný podobný případ, který zemědělci ze Lhoty
u Konice v nedávné době řešili. „Zhruba před rokem byl tamtéž zraněn
muž, který kravám upravuje kopyta.
I on měl zranění hrudníku, naštěstí se
z nich dokázal vykřesat,“ řekla nám další z tamních obyvatelek.

STRÁŽNÍCI
NAHÁNĚLI
KOBYLU

PROSTĚJOV Strážníci Městské
policie Prostějov jsou zvyklí na ledacos. Kromě běžných povinností
při hlídání veřejného pořádku si tu
a tam zahrají na zachránce zvířat.
V nedávné minulosti již odchytávali
nejen psy a kočky, ale i ježky, hady,
prasata, papoušky a mnohá jiná zvířata. V neděli 15. července však měli
před sebou větší sousto! „Odpoledne bylo přijato oznámení na linku
156 o volně pobíhajícím koni nedaleko ulice Josefa Lady. Při příjezdu na
místo hlídka spatřila samostatně se
pohybujícího koně po poli. Strážníkům se podařilo během chvíle zvíře
odchytit a odvést do nedaleké jízdárny. Kůň byl předán pracovníkovi
jízdárny s doporučením, aby zajistil
řádné zabezpečení stájí i výběhu,
aby nedošlo k dalším útěkům koní,“
řekl Petr Zapletal z Městské policie
Prostějov.
(mik)
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MOSTKOVICE Zajímavá novinka byla před rokem otevřena
u Mostkovic. Poblíž silnice vedoucí z Prostějova do Ohrozimi bylo
vytvořeno kukuřičné bludiště. Rodiče s dětmi se tak mohli pustit do
hledání osmi Kukuřičáků. Když se
jim to podařilo a našli i cestu ven,
čekal je dárek. Letos už však tuto
možnost mít nebudou...
Vstup do kukuřičného bludiště bylo
možné najít u autobusové zastávky
na křižovatce mezi silnicí vedoucí do
ohrozimského kopce a komunikací
směřující do centra Mostkovic. Jeho
rozloha výrazně přesahovala velikost fotbalového hřiště. Zájem o něj
však nebyl nikterak enormní. Svoji
roli v této souvislosti mohlo sehrát
i loňské sucho, kvůli němuž kukuřice
rostla pomalu. To výrazně ovlivnilo
hlavní „prázdninovou“ sezónu. Bludiště nakonec v omezenějším režimu
fungovalo až do konce září.
Tento rok již však kukuřici na
tomtéž poli nenajdete. „Loni jsme

Napsáno
pred

21. 7. 2008
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měli po celé České republice celkem
pětadvacet bludišť, což bylo příliš
mnoho. Letos plánujeme necelou
polovinu a vybírali jsme místa, kde
jsme se opět domluvili se zemědělci a kde minulý rok chodilo nejvíce
lidí. U Mostkovic byla návštěvnost
relativně nízká, svoji roli v tom
mohla kromě sucha sehrát i blízkost
frekventované silnice,“ vysvětlila Ve-

černíku jednatelka celého projektu
Jitka Janichová, které jsme se zeptali,
jestli existuje šance, že se bludiště
na Prostějovsko někdy vrátí. „Na to
vám v tuto chvíli neumím odpovědět,“ zareagovala.
Nejbližší kukuřičné bludiště tak
lidé z Prostějova naleznou na okraji Olomouce nedaleko výpadovky
D46 ve směru na Brno.
(mls)

PROSTĚJOV Stále nekončící román... Na červnovém jednání zastupitelstva v roce 2016 schválili zastupitelé překvapivou investici do výkupu jedenácti
stacionárních zařízení na měření rychlosti od společnosti Czech radar. Ta před lety zahájila v Prostějově
masivní atak na nezodpovědné řidiče a řidičky, celý
projekt ale skončil fiaskem. Jedenáct „budek“ je už
nyní v majetku magistrátu. A občané se ptají: proč
konečně z ulic nezmizí?!
Když před dvěma lety většina zastupitelů zvedla ruku pro
vyčlenění dvou milionů a tři sta tisíc korun na nákup jedenácti radarů včetně příslušenství, nazval Večerník tuto
transakci „držhubným“. A tento výraz skutečně není daleko
od pravdy. Společnost Czech radar totiž mohla v budoucnu dělat magistrátu potíže při různých stavebních investicích v těsné blízkosti měřicích zařízení. Vedení radnice
deklarovalo, že speciální smyčky uložené pod povrchem
silnice u radarů využije k vybudování inteligentního systému řízení dopravy v centru města. „Výkup všech jedenácti
instalovaných zařízení už proběhl, radary jsou nyní majetkem magistrátu. Chtěli bychom tato zařízení využívat do
budoucna v systému inteligentní dopravy,“ potvrdil ještě na
podzim roku 2016 Jiří Pospíšil, náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
V průběhu další doby se ale s radary vůbec nic nedělo,
„ptačí budky“ jsou dodnes na tom samém místě, kam
je před deseti lety Czech radar instaloval! Na začátku
roku 2017 se dokonce někteří zastupitelé vyslovili v tom
smyslu, že by nebylo od věci některá tato zařízení využít pro
účel, pro který byly stacionární radary vybudovány. Podle
mnohých totiž morálka řidičů v Prostějově opět poklesla.
„Může to být jedna z variant. Určitě by to v některých částech města přispělo ke zklidnění dopravy. Všichni se asi
setkáváme s neukázněnými řidiči, kteří ohrožují rychlou
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jízdou své okolí,“ přitakal na jaře loňského roku souhlasně
prostějovský náměstek.
Obnovení měření rychlosti se ale v Prostějově dodnes
nekoná. Tak co s „ptačími budkami“? Proč stále hyzdí
prostějovské ulice? Na to se Večerník opětovně zeptal Jiřího Pospíšila. „Ke každé takzvané ptačí budce vede složitý
elektronický systém, který v blízké budoucnosti hodláme
využít pro projekt inteligentního systému dopravy. Původní radary na měření rychlosti tak využijeme jinak, místo
nich budou instalovány světelné tabule navádějící řidiče
například na volná parkoviště, upozorňovat je na uzavírky
či na aktuální dopravní nehody. Bourat dnes tyto radary by
tedy bylo nesmyslné a navíc zbytečně nákladné. Ony ´ptačí
budky´ žádný chleba lidově řečeno nežerou,“ konstatoval
náměstek primátorky statutárního města Prostějov. (mik)
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Ufoni? Nadpřirozené bytosti?
Ne, trio recesistů! Již více než desetiletí se pravidelně v letním období dostávají na přední stránky
tisku a také do televizních zpravodajství záběry „záhadných“
kruhů vyskytujících se s až únavnou přesností v obilných lánech.
Je jasné, že tato díla v takzvané
okurkové sezóně vítá většina
pracovníků médií přímo s otevřenou náručí. Co je jednoduššího, než vyfotit „záhadné“ kruhy
a polemizovat nad tím, zda se
jedná o dílo mimozemských civilizací, nadpřirozených bytostí
nebo neznámých vtipálků?

Téma „záhadných“ kruhů v obilí
ale nenechalo klidnou trojici kamarádů – recesistů z Dobromilic.
Ti se vydali sami po stopách tohoto
tajemství. A co se nestalo? Našli dokonce takové kruhy, které před nimi
ještě dozajista nikdo nenašel! „Při
našem pravidelném sledování televizního zpravodajství, ve kterém
se v poslední době s železnou pravidelností objevují polemiky o kruzích v obilí, jsme si řekli, že je najdeme také. Proč může být v novinách
každá bezvýznamná vesnice a naše
věhlasné Dobromilice ne?“ uvedl
jeden z tria recesistů s přezdívkou
Vodník. Celý nápad s výpravou do

širých lánů se zrodil v hlavě dalšího přijeli z televize, okomentoval ro- cího dětského kruhu v obilí okolo
srandisty zvoucího se Prst a cílovou zesmátým hlasem nečekaný nález Dobromilic Standa Svozil alias
destinaci zase promptně určil třetí duše z kola, pneumatiky a plova- Vodník.
z party Piškot. Následující den se
pořádně posilněni a vyzbrojeni kamerami, fotoaparáty a početným
doprovodem, u každé podobné
Tak tohle bylo v probíhající letní okurkové sezóně pořádným soustem
akce vždy nezbytných asistentů –
i pro Večerník. A byli jsme za tuto super recesi rádi. Nejen proto, že se fór
čumilů, vydali vstříc nevšedním dobromilických recesistů objevil právem na titulní straně vydání z 21.
zážitkům. Po několikahodinovém července 2008. Když jsme tenkrát společně s uvedenou trojicí vesnických
bedlivém prozkoumávání terénu šprýmařů vyjeli na dané místo „geniálního“ nálezu, byli jsme rádi, že
propukla trojice v nadšený jásot. stále existují lidé, kteří si ze života dokáží udělat srandu. Je jim napros„Našli jsme kruhy v obilí, a to hned to „šumák“ nějaká politická situace, kdo sedí v prezidentském křesle na
několik! S jistotou mohu prohlásit, Pražském hradě nebo jakou životní katastrofou se média opět probírají.
že v žádné jiné podřadné vesnici Jejich cílem je prostě zábava. Kdyby takových lidí bylo nejen na Prostěnemohli najít to, co my tady u nás jovsku víc, určitě by byl celý život zábavnější. Ale takových lidí je bohužel
(mik)
v „Dobrátkách“. Už jen zbývá, aby málo, proto je svět buď nudný, nebo zlý.
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jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Svatoplukova ulice

18042610433

 

168

 

Pondělí 23. července 2018
www.vecernikpv.cz

  



Napadl sestru
V dopoledních hodinách během
soboty 14. července se dostavila na
služebnu městské policie šestadvacetiletá žena a oznámila, že byla fyzicky
napadena svým bratrem. Ta popsala
situaci, kdy při vyzvednutí své dcery
u prarodičů byla bezdůvodně napadena svým bratrem. Ten ji měl uchopit za rameno a následně odstrčit.
Svědkyně celého incidentu potvrdila
konflikt mezi oznamovatelkou a jejím bratrem, kde mělo dojít i k hádce.
Vysvětlení od sourozence poškozené
se nepodařilo získat, jelikož z místa
odešel před příjezdem hlídky neznámo kam. Ke zranění nedošlo a nebyla
způsobena žádná škoda na majetku.
Jednání devětadvacetiletého muže
bude oznámeno správnímu orgánu
pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.

#"    

Nasával vleže

Po jedné hodině odpoledne v pátek
13. července si strážníci v prostoru
městské tržnice všimli muže, který
ležel na prodejním stole a konzumoval alkohol. Jednalo se o dvoulitrovou
plastovou láhev bílého vína. Hlídka
jednapadesátiletému muži víno odebrala a upozornila ho, že se nachází
na místě, kde je popíjení všech alkoholických nápojů zakázáno. Správní
orgán mu teď může vyměřit pokutu
až do výše 100 tisíc korun.

Na film měl povolení
V sobotu 14. července o půl jedenácté večer bylo na tísňovou linku
156 přijato oznámení o promítání
filmu na náměstí Spojenců v Prostějově. Oznamovatel uvedl, že někdo promítá film u podstavce sochy
a tím ruší noční klid. Hlídka na místě kontaktovala odpovědnou osobu,
která organizovala celou akci. Tato
osoba předložila dokumenty, kde
měla potřebná povolení na promítání filmu a udělenou výjimku z rušení nočního klidu do dvaceti čtyř
hodin. V tomto případě se tedy nejednalo o protiprávní jednání.

Porazil značku a ujel

Ve středu 18. července před třináctou hodinou bylo na linku 156 oznámeno, že u prodejny zeleniny v centru města došlo k dopravní nehodě
a řidič z místa odjel. Oznamovatel
popsal motorové vozidlo, uvedl typ
i barvu. Na místo byla vyslána ihned
hlídka, která zjistila poškozenou
svislou dopravní značku. Strážníci se
vydali prohledat okolí a na nedalekém parkovišti vypátrali vozidlo, jež
odpovídalo popisu. Posádka vozidla
na sebe upozornila, když se snažila přidělat registrační značku auta,
která jí upadla v důsledku dopravní
nehody. Řidič se ke způsobení dopravní nehody hlídce přiznal. Celá
událost byla oznámena dopravní
Policii ČR. Ta si po příjezdu na místo věc převzala k dalšímu šetření.

Kontrola vchodů

Strážníci se v uplynulém týdnu zaměřili v nočních hodinách na kontrolu bytových domů na sídlištích,
zda obyvatelé mají dobře zajištěny
vstupní dveře. Tímto způsobem
chce městská policie lidem pomoci
předcházet krádežím a také, aby se
do vnitřních prostor nedostali lidé,
kteří tam nebydlí. Všechny vchody
kontrolované hlídkami byly uzavřeny, což je v době prázdnin a dovolených vynikající výsledek.
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ZA NAPADENÍ „FINANČÁKŮ“ ČTYŘI ROKY BASY! 



Za incident na hokejovém zápasu padlo obvinění

Od volantu do věznice!

PROSTĚJOV Ten případ přinejmenším překvapil. Na zimním
stadionu v Prostějově došlo ve čtvrtek 8. března večer k neuvěřitelnému incidentu. Během hokejového utkání mezi prostějovskými Jestřáby a kladenskými Rytíři podnikli kontroloři
z Finančního úřadu Prostějov razii ve vestibulu haly. Ve chvíli, kdy „finančáci“ zabavovali suvenýry prodávané obsluhou
stánku bez jakýchkoliv potvrzení, začala jim sprostě nadávat
skupinka diváků stojící opodál. A nejen to! Došlo k brutálnímu
napadení úředníků, za což nyní dopadenému násilníkovi hrozí
až čtyři roky vězení.

Michal KADLEC

Jak Večerník obsáhle informoval v polovině března, skupinka podnapilých
fanoušků se na zimním stadionu nevybíravě pustila do „finančáků“ provádějících kontrolu v jednom ze stánků. Žena
z Finančního úřadu skončila v nemocnici, úředník zůstal v šoku a lékaři ze záchranky ho rovněž museli dávat dohromady. Od policistů nyní přišla zpráva, že
jednoho z útočníků již obvinila! „Začátkem března letošního roku během hokejového zápasu mezi domácím týmem

a hostujícím týmem z Kladna byla ze
strany Finančního úřadu prováděna na
zimním stadionu v Prostějově kontrola
zaměřená na EET, kdy při této kontrole
došlo tehdy ze strany neznámého pachatele k napadení kontrolorů úřadu.
Muž nejprve slovně oba poškozené,
kteří kontrolovali prodejní stánek,
urážel vulgárními výrazy. Pak začal přemisťovat zboží, které bylo předmětem
kontroly, a vzápětí na ně převrátil prodejní stolek. Pracovnici úřadu vytrhl
z ruky protokol o prováděné kontrole
a utekl s ním pryč. Kriminalisté zahájili
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trestní stíhání šestadvacetiletého muže
jako obviněného z trestných činů výtržnictví a násilí proti úřední osobě, za
který dle trestního zákoníku hrozí až
čtyřleté vězení. Trestní stíhání obviněného je vedeno na svobodě,“ informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Policie ČR – Krajského ředitelství Olomouckého kraje.

Stále ovšem není jasné, co kontroloři
ve stánku fanklubu hokejových Jestřábů odhalili za nepravosti. „Konkrétní
informace z daňového řízení nemůžeme s ohledem na povinnost uloženou
v paragrafu 52 daňového řádu poskytnout,“ odpověděla na dotaz Večerníku
Zuzana Žabčíková, mluvčí Finančního
úřadu pro Olomoucký kraj.

Před spravedlností
se ukrýval na chatě PODVODNÍK DOPADEN

PLUMLOV Nechtělo se mu do
kriminálu! Čtyřicetiletý muž
měl už více než týden „bručet“
v base, ale do vězení nenastoupil.
Místo toho se schovával na chatě
u Ohrozimi. Výbornou práci
odvedli plumlovští policisté,
kteří ho vypátrali a muž tak po
zadržení putoval z chaty přímo
do vazby!
„Ve středu 18. července tohoto roku
odpoledne vypátrali plumlovští policisté na rekreační chatě v katastru
obce Ohrozim čtyřicetiletého muže.
Ten měl 10. července nastoupit

do výkonu trestu odnětí svobody.
Protože odsouzený sám ve stanoveném termínu nenastoupil, vydal
Okresní soud v Prostějově příkaz
k jeho dodání do výkonu trestu
odnětí svobody,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov. „Policisté muže zadrželi a po provedení
nezbytných úkonů ho převezli do
Vazební věznice Olomouc. Během
zadržení ani eskorty nedošlo ke
zranění osob a ni ke škodě na majetku,“ ujistil mluvčí prostějovské
policie František Kořínek. (mik)





KONICE A spadla klec! Kriminalisté ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení v Konici odhalili sedmadvacetiletého pachatele
podvodného jednání, kterého se
dopustil koncem května v Konici.
Muž se nezdráhal připravit lstí seniorku o devět tisíc korun.
„Tehdy neznámý pachatel v rodinném domě kontaktoval šestasedmdesátiletou ženu, které řekl, že jí
hrozí smluvní pokuta ve výši 45 tisíc
korun za častý přechod k jiným dodavatelům energií, i když se tato informace nezakládala na pravdě. Poškozená se doptávala, jak by se celá
věc dala vyřešit. Na to jí podvodník

sdělil, že když zaplatí částku 9 000
korun, tak bude vše urovnáno a situace bude vyřešena. Žena se nechala
ošálit a muži požadovanou částku
předala,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Policie ČR – Krajského
ředitelství Olomouckého kraje. S financemi pak chlápek z místa odešel,
aniž by poškozené vystavil jakýkoliv
doklad. „Kriminalisté podvodníka
z Prostějovska již obvinili z trestného činu podvodu a vzhledem
k tomu, že se v minulosti několikrát
dopustil stejného trestného činu, za
které byl i pravomocně odsouzen,
hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi,“ dodala Miluše Zajícová. (mik)
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CHAT
Václav Dostál (51) chodil na televize se šroubovákem v kapse
PROSTĚJOV Kdyby důsledně platilo třikrát a dost, tak by tento
člověk nikdy nemohl okrást tolik lidí. Václav Dostál (51) byl v minulosti již třináctkrát trestaný. Naposledy byl z vězení propuštěn
v červnu 2015. Po určité době se přestěhoval z Olomouce do
Lešan a minimálně od začátku roku 2017 začal ve velkém vykrádat chaty, které si vybíral dle televizní antény. Z nich pak bral
televize a set-top boxy, které prodával v olomouckých zastavárnách. Než jej policisté dopadli, stihl vykrást více než padesát objektů. Oblíbil si zejména oblast „na Běláku“, čas od času zavítal
i do Stražiska či do Ptení. V úterý kvůli tomu předstoupil
před prostějovský soud.

Martin ZAORAL
Na první pohled by ve Václavu Dostálovi notorického zloděje hledal asi jen
málokdo. Prošedivělý padesátník působí hodně nenápadně a nelze se vůbec divit, že ho při jeho procházkách
kolem chat nikdo nepodezříval z ničeho nekalého. Přesto právě on obvykle
spojoval pohyb na čerstvém vzduchu
s krádežemi. Těm se vyučený strojní
zámečník s určitými přestávkami věnuje už od roku 1990.

Bral hlavnì televize
Bezdětný Václav Dostál dle svých
slov na světě nikoho nemá. „Potom,
co mi zemřela babička, jsem začal dělat hlouposti. Přišel jsem o byt, neměl
jsem peníze, tak jsem to řešil krádežemi,“ popsal svoji situaci Dostál, který
byl z vězení naposledy propuštěn
v červnu 2015. Nějaký čas dle svých
slov pracoval v Zoře Olomouc, po

problémech se zády
skončil na neschopence. Poté byl
asi dva měsíce zaměstnaný jako poštovní doručovatel.
Následně se z Olomouce přestěhoval
do Lešan ke svému známému a pustil se do krádeží.
Nejprve řádil v místech, kde to
znal, konkrétně v katastrech Dolan
a Bukovan u Olomouce či Penčic
u Přerova. Na loupeže vyrážel na kole,
na němž převážel i ukradené televize
a set top boxy, na které se zaměřoval.
K páčení oken a dveří vytipovaných
chat, u nichž viděl televizní anténu,
mu stačil šroubovák.

Kradl i tam, kde závodil
V průběhu loňského roku už začal
naplno krást v okolí svého nového
bydliště. Obzvláště se mu zalíbila po-

BYLI JSME
U TOHO

V pátek 13. července ve večerních hodinách proběhla v Prostějově dopravně bezpečnostní akce
zaměřená kromě jiného zejména
na kontrolu zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek
řidiči. Během kontroly policisté
zkontrolovali celkem 76 motorových vozidel a jejich posádek.
Zjistili tři dopravní přestupky,
které vyřešili na místě uložením
pokut. Kromě uložených pokut
policisté v rámci akce zadrželi
muže, na kterého byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody. Odsouzeného
policisté eskortovali a předali ve
Vazební věznici Olomouc.

Měď za padesát tisíc
V pondělí 16. července v době
od půlnoci do šesté hodiny ranní
dosud nezjištěný pachatel vytvořeným otvorem v oplocení vnikl
na pozemek firmy v Kralickém
Háji v Prostějově. Na pozemku se
poté zmocnil a přemístil dva kovové bubny s elektrickým měděným kabelem. Kabel o délce 300
metrů z jednoho bubnu odmotal
a odcizil. Druhý buben i s kabelem ponechal v areálu. Odcizením kabelu firmě způsobil škodu
vyčíslenou na 50 000 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Za ten v případě
dopadení a odsouzení pachateli
tohoto skutku hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let.

Upadl před policisty
V neděli 15. července po třiadvacáté hodině zjistili policisté
v křižovatce ulic Wolkerovy, Žeranovské a Poděbradova náměstí v Prostějově neosvětleného
cyklistu. Ten k sobě pozornost
policistů přilákal nejen absencí
osvětlení, ale také nápadně nejistou jízdou. Podezření na ovlivnění alkoholem zesílilo, když muž
před zraky policistů upadl na komunikaci a potvrdilo se následně
provedenými dechovými zkouškami. Těmi policisté u muže změřili hodnoty 2,49 a 2,7 promile
alkoholu v dechu. S naměřenými
hodnotami řidič souhlasil a požití
alkoholu před jízdou přiznal. Ke
zranění muže při pádu nedošlo.
Další jízdu mu policisté zakázali.
Pro své jednání je nyní šestadvacetiletý muž podezřelý z přestupku
podle zákona o silničním provozu. Za ten mu hrozí pokuta od
2 500 do 20 tisíc korun.

Šel si pro dvě kola
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klidná chatová oblast „na
Běláku“, kam
mohl z Lešan
vyrazit pěšky. Pokud se rozhodl loupit
třeba v okolí Stražiska či
Ptení, pak vyrážel na svém horském
kole značky Eska. Celkově se dá říci, že
při svých „výletech“ předváděl solidní
sportovní výkony. „Zhruba pětadvacet let běhám vytrvalostní závody,“
vysvětlil Dostál, který se loni zúčastnil
například Bělkovického krosu pořádaného v rámci běžecké Ligy 100.
Jeho výsledek na trase dlouhé 9,6 km
sice byl značně podprůměrný, mezi
ostatními účastníky vynikl pouze tím,
že v Bělkovickém údolí, kde se závod
konal, rovněž vykradl jednu chatu.

Peníze asi neuvidí
U prostějovského soudu byl Dostál
celkově obžalován z celkem 54 vloupání a také nedovoleného ozbrojování,
neboť v jeho lešanském domě byly nalezeny náboje. Desítky poškozených nyní
po něm požadují škodu minimálně 380
tisíc korun. Otázkou je, zda od nemajetného člověka někdy něco uvidí.
Obžalovaný, který během hlavního líčení působil jako hromádka neštěstí, se
k jednotlivým krádežím přiznal, pouze
v některých případech nesouhlasil s výší
způsobené škody. Větší spor se pak vedl
pouze ohledně krádeže, které se měl dopustit v roce 2015. On sám něco takového
popíral a tvrdil, že uvedenou chatu sice vykradl, nicméně tak učinil již o tři roky dříve.
Rozsudek v tomto případě totiž dosud
nepadl, hlavní líčení bylo odročeno.

V neděli 15. července v podvečerních až večerních hodinách se dosud nezjištěný pachatel vloupal do
rodinného domu v Rejskově ulici
v Prostějově. Zloděj do domu vnikl
bez použití násilí. Ze sklepa odcizil pánské horské jízdní kolo typu
Rock Machine Volcano černé barvy
a dámské horské jízdní kolo typu
Bergamont Team Replika barvy
bílo-modré. Tímto jednáním způsobil škodu předběžně vyčíslenou
na 24 700 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže.
Za ty pachateli v případě dopadení
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.
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děti, pejsci

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!

Marika ŽUPKOVÁ
16. 7. 2018 52 cm 4,10 kg
Dřevnovice

Tereza VANČUROVÁ
17. 7. 2018 50 cm 3,60 kg
Broumov

Eliška KADLECOVÁ
18. 7. 2018 50 cm 3,80 kg
Prostějov

Martin BUKOVAN
16. 7. 2018 47 cm 3,50 kg
Prostějov

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

DĚTI Z BEDIHOŠTĚ PROŽILY POHÁDKOVOU CENY ZA SOUTĚŽ
NOC NA MOŘI O HRAČKY UŽ ZNAJÍ
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
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„Akce se určitě vydařila. Přálo nám počasí, nepřekvapila nás bouře, moře bylo klidné, námořníci netrpěli mořskou nemocí a nadšeně propluli všemi nástrahami při honbě za pokladem.
Podnik takového rozsahu by v žádném případě nebylo možné uspořádat bez obrovského
nasazení všech zúčastněných. Rády bychom
také poděkovaly SRPŠ za finanční příspěvek,
samotným rodičům, kteří se stali námořníky,
piráty a hlavně spolehlivými pomocníky, sponzorům za poskytnuté dary, šikovným skvělým
15@ 5 2H *C   
  $  $%& '( děvčatům ze školní jídelny, která připravila
BEDIHOŠŤ Již několik let čeká na závěr se podávali Rudolfovi mořští plži plnění Po- ranní posilu k vyplutí do dalšího dne, a také veškolního roku děti ze školní družiny PO- choutkou z jižních moří, Pirátskou pomstou dení školy za celkovou podporu,“ napsaly nám
HÁDKOVÁ NOC. V letošním školním roce a Lodním mlsem. Ostrovu Kapitána Wastexe vedoucí školní družiny Vladimíra Navrátilová
se konala ve dnech 15. a 16. června a jejím dominoval vyřezávaný meloun lemovaný floti- a vedoucí školní jídelny Dana Frantisová, která
tématem byly moře a vše, co s ním souvisí.
lou lodiček s nákladem malin. K uhašení žízně na závěr všem popřála šťastnou plavbu celými PROSTĚJOV Čtenáři Večerníku si jisŠkolní zahradu v Bedihošti zaplnili piráti a ná- se podával Nelsonův mořský nápoj.
prázdninami.
(mls) tě pamatují, že u příležitosti Dětského
dne, který připadl na pátek 1. června,
mořníci. Děti byly rozděleny do čtyř družstev
vyhlásil PROSTĚJOVSKÝ Večerník
a soutěžily v různých disciplínách: házely diskem
ve spolupráci s prodejnou HRAČEK
do košů na lodních stěžních, po lávce se dostávave Wolkerově ulici 31 v Prostějově
ly z pevniny na svůj koráb, vázaly uzly, skládaly
„VELKOU DĚTSKOU SOUTĚŽ“. Ta
papírové lodičky. To vše za pomoci ostřílených
vyvrcholila před měsícem, kdy bylo na
mořských vlků – rodičů, kteří byli i letos velkou
programu závěrečné páté kolo a souoporou. Na poslední dva úkoly se námořníčci
časně došlo k vylosování pětice nejmuseli nejdříve správně posílit, poté se vydali
šťastnějších výherců.
hledat klíče od truhly a samotnou truhlu s poklaA ti si právě v naší redakci vyzvedávají
dem. Obtížné nástrahy zvládli a poklad byl objeatraktivní ceny! Pro první cenu ve formě
ven! Na závěr děti čekala tradiční pohádka pod
skluzavky dorazila paní Marcela Růžičková
širým nebem a noc ve stanech.
s dcerkami Sofinkou a Nelinkou. Pro cenu
Úderem lodního gongu se v o půl osmé ráno
třetí, což byla skládací branka, si přišel pan
otevřela paluba školní jídelny, v níž malí i velcí
Tomáš Hrbáček. Zbývající ceny – tramponámořníci a piráti ruku v ruce ochutnali nejlína, velké puzzle a plyšový medvěd zatím
různější pochoutky snídaně samotného Jacka
čekají na své výherce v redakci Večerníku.
Sparrowa. Všichni s napětím čekali, čím náOčekáváme tedy návštěvu Michaely Hyrmořnice z kuchyně překvapí. A podařilo se!
manové, Bohumily Daňkové a Renaty
Na nazdobených stolech čekala Karibská perla 4*   I2  %  )   )    *
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Havlové!
(mik)
naplněná vynikající pomazánkou, na talířích

NĚKTERÉ
MAJITELE
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'    Foto: Michal Kadlec
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Foto: Martin Zaoral
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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.



 &*)  C    '  
C8  *' ' %'  C  
 %     1'  %
' '  * 8'&* K
  %% 

CANDY

 & &    C % & (
 1    ' '    % '
 & *  '   )     
'    I % & *  
 J  **% 



*)' * C     
) 1     *
 2*'   *  @%*   
L   * 2  % * (
+&



 & *) * C    * 
+ )  ) '% C
 2  C     * *C (
% *  *    * 1 
' '  % 

Pondělí 23. července 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


publicistika

7

 @
Martin ZAORAL

Za eutanazii doživotí?
Tahle bolest nemá hranic. V polovině června došlo v jednom z bytů
na prostějovském Sídlišti Svobody
k rodinné tragédii. Sedmasedmdesátiletý Josef K. tam udusil svoji o tři
roky mladší partnerku. Nejednalo se
přitom o vyvrcholení dlouholetých
konfliktů, jako tomu bylo třeba v
případě vraždy v Bedihošti, ale s největší pravděpodobností šlo o zabití
ze zoufalství nad strádáním nejbližšího člověka. Seniorka totiž dle řady
svědků trpěla Alzheimerovou chorobou a její stav se v poslední době

rapidně zhoršoval.
Kdo podobnou situaci nezažil, těžko
to může pochopit. Pokud se velmi
blízká osoba doslova ztrácí před očima či naříká bolestí a prosí o pomoc,
zvládne to jen málokdo. Většina z
nás se v takových případech blízkých
„zbaví“ tím, že je šoupne do LDN či
hospice. Taková je smutná realita, o
které se prakticky nemluví.
Eutanazie v ČR není povolena. Snad
i proto dochází k takto zoufalým činům. Ukončit život milované osobě
určitě není nic jednoduchého. Samo

o sobě to musí být spojeno s obrovským vnitřním sebezapřením. Být
za to následně odsouzen za vraždu
a uvězněn je jen dalším krokem na
křížové cestě plné utrpení.
Těžce nemocný v závěru života přitom může v ČR volit jen ze dvou
možností: ukončit svůj život sám,
dokud má ještě dostatek sil, nebo se
trápit v bolestech na LDN či v hospici, kam ho „odložili“ jeho blízcí, kteří
si s ním už prostě nevěděli rady. Pro
něj samotného to ovšem bývá doslova peklo na zemi, které ukončí až

milosrdná smrt.
Všichni doufáme, že soud bude v
tomto případě k „vrahovi“ ze sídliště
shovívavý. I tak ovšem může za svůj
čin očekávat minimálně dvanáct
let vězení. Pokud by dostal trest na
samé spodní hranici trestní sazby,
znamená to vzhledem k jeho věku
pravděpodobně trest doživotní.
Takto krutá dokáže být realita. Není
však vyloučeno, že s tím vším Josef
K. počítal dříve, než se rozhodl pro
svůj zoufalý čin. Jen si prostě řekl, že
mu to za to všechno stojí...

PŘIPOMÍNKA HRDINY FRANTIŠKA DOHNALA
T

entokrát to bude Jaroslav Dohnal, který se narodil 21. července 1917 v Prostějově. Absolvoval
místní letecké učiliště a do odboje
odešel na Štědrý den roku 1939 přes
Maďarsko, Jugoslávii a Bejrút společně s budoucím velitelem 313. perutě
RAF Otmarem Kučerou a parašutistou skupiny SPELTER Jaroslavem
Kotáskem. Tyto informace je možno
nalézt v knize „Otmar Kučera DFC“
z nakladatelství Kolesa. Dne 2. března 1940 doplul na lodi Providence
do Marseille, do bojových operací
na území země galského kohouta však nezasáhl. Ve Velké Británii
nejdříve působil ve výcvikové jednotce ve městě Benson a byl pilotem
Ferry Pilots Pool a Maiterance Unit.
V červnu 1941 absolvoval výcvik
operačního létání u 55. tréninkové
letky v Ushwortu. V červenci 1941
nastoupil k československé 313. stíhací peruti, kde působil až do 1. března
1943 v hodnosti Flight sergeant a nastoupil k 2nd delivery flight. Dne 12.
července 1943 se jeho osud naplnil. Přelétával letoun typu Bristol

Beaufighter s označením V 5890
a u městečka Colerne (asi tři míle)
tomuto letounu vysadil motor a po
pádu Jaroslav Dohnal zahynul.
letounu si řekněme asi tolik.
Jednalo se o britskou dvoumístnou stíhačku (pilot a navigátor), která byla původně stavěna
jako dvoumotorový noční stíhací
letoun, ale použitelná byla i jako letoun bombardovací, dokonce i torpédový. Šéfkonstruktéry byli pánové Leslie Frise a Roy Fedden, kteří
stíhačku poprvé zalétli 17. července
1939. Do výzbroje RAF se dostala
27. července 1940, vyráběla se až do
roku 1945 a vyřazena ze služby byla
až v roce 1960, a to královského letectva australského RAAF (Royal
Australan air force). Létala kromě
Evropy také v Barmě, Indii, Borneu.
Japonští vojáci toto letadlo přezdívali „Šeptající smrt“, jelikož se
umělo nenápadně přiblížit v nízkém letu a na svoji dobu mělo drtivou palebnou sílu. Letoun byl totiž
u stíhacího letectva vybaven celkem
šesti kulomety Browning ráže 7,7

K

milimetru, osmi raketami a dvěma
pumami o váze půl tuny. Pokud se
jednalo o letoun určený jako torpédový, pak tam byly již pouze jeden
kulomet ručně ovládaný a torpédo
pro útok na nepřátelskou loď. V určitých specifikacích byla možnost výzbroje v podobě čtyř kanonů o ráži
20 milimetrů.
ohnalovým místem odpočinku byl hřbitov Hay-combe
v městečku Bath v Somersetu, ovšem
posléze se podařilo dostat jeho urnu
s popelem do památníku na Žižkově.
Do vlasti se takto „vrátilo“ již 237 letců. Z rozkazu prezidenta republiky ze
dne 1. června 1991 byl in memoriam
povýšen do hodnosti plukovníka. Jeho
jméno je uvedeno i na památníku letců RAF na prostějovském hřbitově.
Dodejme ještě, že se před válkou
údajně živil jako zpěvák v kabaretu
a v Británii byl často pro tento svůj
talent zván na svatby a pohřby.
alší zajímavostí je to, že se stal
účastníkem operačního letu
ze dne 5. května 1942, při kterém
byl sestřelen a prohlášen za mrtvého
slavný generál a velitel pan František Fajtl. Celé to zaznamenal další
známý letec Stanislav Fejfar, který
popsal, že sestřelil jednu německou
stíhačku Fockewulf a další dvě se
spolubojovníkem Kučerou, zatím-
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18071270744

Je sice pohodový letní čas, ale i tak se pokusím opět připomenout hrdinu, který za náš bezstarostný život bojoval na frontách druhé světové války a za naši svobodu i padl. Zaslouží si,
aby se na něj vzpomínalo neustále jako na hrdinu, obzvláště
v době, kdy se vlastenectví a hrdinství jaksi nenosí.

co kolegové Příhoda a Dohnal další
dvě letadla poškodili. Po návratu byl
Fajtl prohlášen za „missing in action“
a v podstatě byl již oplakáván. Naštěstí se toto nepotvrdilo a my známe Fajtla jako bělovlasého pána později i s bílým plnovousem v parádní
uniformě RAF, ještě z doby nedávno
minulé. Sám Fejfar takové štěstí neměl, zahynul 12 dní po této události.
Čest jejich památkám!

 !"
    
Ráda bych jako zastupitelka, ale i občan našeho města poděkovala pracovníků FCC za vzorně posečené travnaté plochy nejen v okolí, kde bydlím, ale i v rámci
města. Z vlastních zkušeností vím, co to je v tyto parné dny pracovat ve venkovním prostředí. Senoseč byla blízká již našim předkům. Vrátit se zpět k tichému
svistu kos už bohužel nemůžeme, tak fajn, že se upřednostňují všední dny, kdy kavalérie sekaček vyráží, opravu díky. A krátké sdělení k poslední dobou mnohdy
kritizované skutečnosti hromadění odpadů u kontejnerů na tříděný odpad. K častým připomínkám skrze hromadění odpadů u kontejnerů. Pokud jsem informovaná, tak FCC má okruhy svozů. Není tedy opravdu fyzicky možné, aby se pokud se odpad nahromadí u kontejnerů odvážel denně, nebo dle potřeby. Je třeba
si uvědomit nejen jako občan, ale i jako podnikatel, že máme možnost využití sběrných dvorů, nebo i dnů jarního a podzimního úklidu. Chápu, že odložit „svůj
odpad“ u kontejnerů je nejjednodušší, ale přesto, mám-li více odpadového papíru nebo i nějakou nepotřebnou věc, můžu ji odvézt do sběru, na sběrný dvůr, a to
nejen autem, ale pokud fyzicky mohu, tak i například na dvoukolovém vozíku. Vím, že to zní idealisticky, ale začít někde musíme, je to lepší než nadávat, že jsou
kontejnery zase plné.
Zuzana Bartošová, Prostějov
$     
Chtěl bych ostatní občany tohoto města upozornit, aby si dávali pozor na skupinky snědých spoluobčanů, kteří na parkovišti před supermarketem Tesco
nabízejí k odkoupení různé zboží. Stalo se to i minulý týden, když jsem s manželkou přijel autem před Tesco a sotva jsme stačili otevřít dveře a vystoupit, obklopila nás skupinka dvou mužů a dvou žen. Nabízeli k prodeji nože, voňavky
a také hodinky. Podle mě šlo vesměs o kradené věci. Jenomže tito lidé nejen
chtěli prodat zboží! Zatímco oba muži se snažili mě s manželkou zabavit, dvě
snědé ženy obcházely naše auto a dívaly se, co máme uvnitř! Rychle jsme auto
zamkli a doslova utekli pryč. Po nákupu jsme pak stejnou skupinku viděli, jak
obchází další auta a otravuje jiné lidí. Pozor na ně! Lukáš Kempný, Prostějov

%&
Jsem asi jedna z mála, kterým několikaměsíční uzavírka Brněnské ulice v Prostějově vůbec nevadila. Konečně jsem mohla po dlouhých letech, co tu bydlím,
otevřít okna přes celý den bez toho, že by mě rušil hluk z ulice nebo otravoval smrad z výfuků vozidel. Kdyby bylo na mně, tak bych Brněnskou ulici nechala uzavřenou pořád!
Božena Veselá, Prostějov

18071810751

18062610706

" # "
V Prostějově je několik kašen, které jsou velmi milým zpestřením, obzvláště v horku. I když nejsou až tak historicky a architektonicky cenné, jako je
tomu v případě těch olomouckých, je v nich ale stále čistá voda, která se
dá i pít. A to je obrovské plus ve srovnání s olomouckými kašnami nebo
kašnou Parnas v Brně na Zelném trhu, kde je voda přímo hnusná. Přesto
jsem osobně v této kašně viděl muže, který v ní lovil drobné mince přímo
s nasazením života! O tento zážitek bych se chtěl podělit s občany Prostějova s tím, že by si měli vážit vedení města, neboť v dnešní době letí cena vody
nahoru. Je to velmi záslužné jednání.
O. Trávníček, Brodek u Prostějova

18071010738

region

Ve středu 18. července odpoledne
proběhla na Prostějovsku dopravně bezpečnostní akce zaměřená
zejména na kontrolu dodržování
rychlostních limitů v obci i mimo
obec, na kontrolu technického
stavu vozidel a na dodržování dalších ustanovení zákona o provozu
na pozemních komunikacích ze
strany řidičů. Do opatření bylo
nasazeno šest policistů dopravního inspektorátu, kteří v uvedené
době zkontrolovali celkem 39
motorových vozidel a přitom odhalili 6 přestupků, které byly vyřešeny uložením pokut v celkové
výši 4 400 korun. Z toho tři přestupky souvisely s překročením
rychlosti.

Překročili rychlost

Z trestného činu ohrožování výchovy dítěte se bude zodpovídat
třiatřicetiletá žena, která v místě
svého přechodného bydliště ve
Stražisku neposílala do školy svého nezletilého syna, aby si splnil
povinnou devítiletou školní docházku. Chlapec tak zameškal
v období od prosince loňského
roku do poloviny února roku letošního 104 vyučovacích hodin.
Matka nedbala na upozornění
ze strany školy, aby dohlížela na
řádnou docházku svého syna
a nebrala v potaz ani upozornění
ze strany orgánu sociálně právní
ochrany dětí magistrátu města.
Policisty byla obviněna z výše
uvedeného trestného činu, za
který podle trestního zákoníku
hrozí až dvouletý trest odnětí
svobody.

Nesvědomitá matka

Přes noc z neděle na pondělí
16. července se dosud neznámý
pachatel vloupal na staveniště
rodinného domu v Čelechovicích na Hané. Tam se po násilném odstranění visacího zámku
vloupal do stavební buňky, ze
které odcizil invertorový svářecí
agregát typu Selco Quasar 150,
starší svařovací kuklu a ruční
pilu na řezání tvárnic. Celkem
svým jednáním neznámý pachatel způsobil škodu vyčíslenou na
19 480 korun. V případě dopadení a prokázání viny mu za přečin
krádež hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Straka na stavbě

V době od 8. do 15. července odcizil dosud nezjištěný pachatel
z novostavby rodinného domu
v Čelechovicích na Hané odložený mobilní telefon typu Sony
bez vložené SIM karty. Do domu
pachatel vnikl bez jeho poškození
a pětatřicetiletému majiteli telefonu svým skutkem způsobil škodu vyčíslenou na 15 000 korun.
V případě dopadení a prokázání
viny mu za přečin krádeže hrozí
trest odnětí svobody až na dvě
léta.

Vzal mobil z domu
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aneb jsme s vámi
u toho...

vecerník


klikni na

FOTOGALERIE

!

byly také předány hodnotné ceny.
Na neckyádě si příchozí kromě klasických hranolků, párku v rohlíku
nebo cukrové vaty mohli pochutnat také na dobrotách z udírny, grilovaném masu, makrelách a spoustě dalšího. Od 20:00 hodin tam pak
probíhala zábava, na níž to opravdu
žilo. K tanci hrál DJ Martin Čapka,
který tímto vystřídal moderátora
akce Láďu „Sovjeta“ Rusa. Litovat
tak mohou jen ti, kteří se nepřišli
na neckyádu pobavit a dobře najíst,
i ti, kteří si nechali ujít skvělou podvečerní zábavu.

  

www.vecernikpv.cz

O 22,5 metru vysokou rozhlednu Kopaninka v Repechách je mezi lidmi
nebývalý zájem. Nelze se divit. Působivá
stavba stojící na stejnojmenném kopci
nad obcí je už hotová. Lidé ji ovšem
mohou navštívit jen při zvláštních
příležitostech. „Byla otevřena například
po doběhu závodu Repechy run, kdy
se u nás sešlo velké množství běžců
v doprovodu svých blízkých. Vstup na
rozhlednu však byl pouze na vlastní
nebezpečí, stavba totiž stále není zkolaudovaná. K dokončení celého projektu zbývá dodělat chodník a parkovací
místa,“ vysvětlil Břetislav Usnul za spolek
Repechy Crew, který stavební firmě zatím dluží 1,5 milionu korun. „Tato částka
se po nedávném příspěvku Olomouckého kraje snížila na 1,1 milionu korun.
Jelikož jim dlužíme, jsme u stavebníků na
vedlejší koleji. Máme však příslib, že snad

Martin ZAORAL

REPECHY Hanáci sobě. Tak by
se mohla jmenovat sbírka, která se
rozjela v souvislosti s rozhlednou
Kopaninka v Repechách. Ta již stojí
na kopci nad obcí. Na stavbu lidé
na transparentní účet zatím poslali
částku, která již přesáhla 100 tisíc
korun. A někteří na ni už mohli na
vlastní nebezpečí i vyšplhat. Její
oficiální otevření by se snad mělo
stihnout do konce prázdnin.

ze vstupného či z veřejné sbírky. Snad se
tedy do konce prázdnin dočkáme kolaudace a oficiálního otevření,“ konstatoval
za spolek Repechy Crew Břetislav Usnul,
kterého příjemně překvapilo, jak se rozjel
prodej některých z celkem 88 schodů.
„Jeden stojí deset tisíc korun, ale lidé na
náš transparentní účet mohou přispívat
i menšími částkami. Pokud by se nám
podařilo prodat všechny schody, tak jsme
za vodou,“ uzavřel Usnul.

Na rozhlednu lidé mohou posílat
peníze přes transparentní účet
České spořitelny patřící spolku
Repechy Crew.
Jeho číslo je 5303222359/0800.
Funguje od poloviny března.
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Sbírku na schody mimo jiné zorganizovali i členové facebookové skupiny
Prostějov Bez Cenzury. Prostřednictvím tam vytvořené ankety přislíbilo
jakoukoliv částku poslat celkem 214 lidí, naopak 48 tuto možnost odmítlo.
Celý schod si už koupili Ludvík Usnul, Ladislav Meisner, Alena a Lubomír
Čtvrtníčkovi, manželé Sokolovi, Zuzana Sychrová a stavební firmy Kafistav,
Pozemstav, Kalab, Trasko a Sportovní klub Sport Trend Prostějov. Padesát
tisíc už poslalo i město Prostějov, Olomoucký kraj pak přispěl částkou 1,1 milionu korun. Každý z dárců získá viditelnou hliníkovou cedulku, která bude
připevněna k „jeho schodu“.
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příští týden by se k nám mohli dělníci
   + 
vrátit a vše dodělat. Čím dřív bude '



rozhledna otevřená, tím ji navštíví

více lidí. Z toho ve finále bude prof* #
itovat i samotná firma, které chceme
 
peníze určitě vrátit. Získat je chceme
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Chtìjí omezit odbìr vody

Bílovice – Lutotín (mls) - Z dřevěné
chaty u hřiště v Bílovicích se má stát
nové komunitní centrum. Většina peněz na opravu objektu by měla jít z dotací. Po rekonstrukci by centrum mělo
sloužit zejména jako zázemí pro pořádání oblíbených společenských akcí,
které se tam pravidelně konají.

Komunitní centrum
u høištì

Stínava (mls) - Další dvě tůně by měly
vzniknout na začátku Stínavy poblíž silnice ve směru na Malé Hradisko. V současné době se na protější straně uvedené
komunikace nacházejí čtyři rybníčky.
„Už máme hotový projekt a předpokládáme, že na podzim bychom se mohli
pustit do bagrování,“ potvrdil starosta
Stínavy Pavel Bokůvka.

Pøibydou tùnì

Němčice nad Hanou (mls) - Vedení
Němčic nad Hanou má zájem o koupi
bývalého areálu „OSP“. O ceně však
dosud nebylo rozhodnuto. „V budoucnu by zde mohly sídlit technické služby
města, které chceme zřídit. Zatím máme
na úklid města jen pracovníky pod obcí,“
popsala záměr starostka Ivana Dvořáková s tím, že v současné době probíhají
jednání s vlastníky a o kupní smlouvě
bude rozhodovat až zastupitelstvo vzešlé z podzimních voleb.

Mají zájem o OSP

Konice (mls) - Až do konce září chtějí
omezit užívání pitné vody z veřejného
vodovodu v Konici. Toto opatření by
se kromě města mělo týkat také obcí
Bohuslavice, Březsko, Hačky, Hvozd,
Ludmírov, Ochoz, Polomí, Raková
u Konice a Rakůvka. Důvodem je výrazný pokles hladin podzemní vody
v důsledku dlouhodobého sucha. Navrženo je omezení užívání pitné vody
z veřejného vodovodu pro užitkové
účely např. napouštění bazénů, umývání aut a zalévání zahrad. Vše se bude
probírat na veřejné schůzce, která je
naplánována na čtvrtek 26. července
od 9:00 hodin do zasedací místnosti
zámku v Konici.

PLUMLOV V pondělí 16. července
před čtrnáctou hodinou došlo na komunikaci mezi Plumlovem a Soběsukami k dopravní nehodě vozidla
autoškoly s osobním automobilem.
„Devatenáctiletý žák autoškoly s šestapadesátiletým vyučujícím vyjel z parkoviště ležícího mimo komunikaci na vozovku v době, kdy tudy ve směru k obci
Soběsuky projížděl devětasedmdesátiletý muž s automobilem typu Škoda Felicia. Tomu se i přes prudké brzdění střetu
zabránit nepodařilo.
Ke zranění osob při dopravní nehodě
nedošlo,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 85 tisíc korun. „Alkohol

u všech účastníků byl vyloučen provedenými dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní hody jsou
předmětem dalšího policejního šetření. Po

provedení kontroly vozidel policisté z důvodu poškození na místě zadrželi osvědčení o registraci vozidla autoškoly typu Škoda
Fabia,“ dodal František Kořínek. (mik)
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Při výjezdu nedal přednost...

MALÝ KOSÍŘ Tohle se opravdu povedlo! Přesně na vrcholu Malého Kosíře uprostřed krásné přírodní rezervace se vzácnými rostlinami a motýly
byla koncem června všem poutníkům
zpřístupněna dřevěná kaple zasvěcená
sv. Antonínu Paduánskému. Díky úsilí
starosty Slatinic Ondřeje Mikmeka
a neobyčejné řemeslné zručnosti Petra
Tomečka (52) se podařilo vzkřísit nápad, který se zrodil už na konci druhé
světové války. Celý region tak získal jedinečné místo, kam se opravdu stojí za
to vypravit.

část Moravy. Nelze se divit, že tam odedávna mířili poutníci z blízka i daleka. Na konci druhé světové války vznikla myšlenka
vybudovat v těch místech poutní kapli či
dokonce komplex podobný tomu, jaký se
nachází na sv. Kopečku u Olomouce. Na
projekt už bylo sehnáno velké množství
peněz, kvůli historickým okolnostem a nástupu vlády komunistů z něj nakonec sešlo.
Řadu let nerealizovaný nápad připomínal
pouze kříž zasvěcený sv. Antonínu Paduánskému. Myšlenku na výstavbu výrazně
skromnější kaple po letech vzkřísil starosta
Slatinic Ondřej Mikmek, který zpracoval
čtvercový náčrt kaple a stanovil její půdoMartin ZAORAL
rysný rozměr na 25 metrů čtverečních.
Malý Kosíř nacházející se mezi obcemi „Na základě tohoto zadání jsem si objekt
Slatinky a Slatinice je kouzelné místo, ze detailně rozkreslil doma v programu Aukterého je nádherný výhled na podstatnou tocad a navrhl technické řešení,“ prozradil

nám stavitel celé dřevěné kaple Petr Tome- růst letos v dubnu. Staviteli při tom pomáček, s nímž jsme se setkali přímo na Malém hali jeho bratr, soused i zaměstnanci obce.
Kosíři.
Slavnostně byla vysvěcena v sobotu 23.
června tedy přesně deset dní po svátku sva' -9:"
tého Antonína. Svěcení se za hojné účastí
Celá kaple stojí poblíž skály na 12 betono- místních ujal farář z Těšetic.
vých patkách, do nichž je zapuštěn stejný
; *( < 
počet sloupů. „Na samotnou stavbu bylo
použito modřínové dřevo z obecního Pro stavitele kaple to nebyl zdaleka jeho
lesa, o který se coby lesní inženýr starám. první a zřejmě ani poslední výtvor. Loni na
Vše jsem si nařezal na vlastní pile,“ dodal ši- jaře vytvořil například vyhlídkový altánek,
kovný řemeslník, který stavbu začal doma který se nachází kousek pod vrcholem Marýsovat někdy loni v listopadu. Na samot- lého Kosíře, v srpnu pak dětský hrad s mosném místě nejprve vztyčil monumentální tem a věží na fotbalovém hřišti ve Slatinideset metrů vysoký dřevěný kříž vážící 1,6 cích. Na své poslední kapli Petr Tomeček
tuny. Kovové prvky na něj z olova a ocele zanechal kovovou cedulku s věnováním
vytvořil Otakar Bezděk, další z šikovných svému otci. „Právě on mě k práci se dřevem
v dětství přivedl. Byl zaměstnaný jako zooobčanů Slatinic.
Samotná kaple na Malém Kosíři začala technik a vše se naučil sám. Dlouho jsme

všechno dělali společně, bohužel loni na
podzim ve věku nedožitých osmdesáti let
zemřel. Kapli jsem už tudíž stavěl bez něj,“
objasnil Petr Tomeček, který před sebou
už vidí další plány. „Možná se v budoucnu

  K   *
Foto: Martin Zaoral

pustím do dřevěného altánu, který by měl
stát u rybníka pod Slatinicemi či dřevěného chodníku s mostem, jenž by měl vést
do našeho lesoparku. Zatím se ale neví, co
z toho vyjde,“ uzavřel Tomeček.

M 1  %

Na její výstavbu padlo deset kubíků modřínového dřeva z lesa u Slatinic

ČUNÍN Tak se konečně dočkali! Po
plynofikaci z přelomu století zůstala
silnice v Čuníně v hodně špatném stavu. V polovině letošního července se
konečně rozběhla její rekonstrukce.
Náklady na opravu silnice vedoucí od
budovy bývalé školy v Čuníně kolem
místního potoka až k posledním chatám přijdou konickou městskou kasu
na dva miliony korun. Hotová by
měla být do konce července. „Jedná
se o jednu z posledních komunikací
v našem vlastnictví, která byla dlouhodobě ve špatném stavu,“ upozornil
František Novák, starosta Konice, pod
kterou Čunín spadá.
(mls)
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Foto: Michal Kadlec
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rozdělena do tří kategorií: muži,
ženy a junioři. V kategorii mužů
zvítězil Jaroslav Mazal, na druhém
místě se umístil Martin Koudelka
a třetí skončil David Burget. Ve
skupině žen vyhrála na plné čáře
Natálie Prokopová, za ní se umístila
Hana Zbořilová a třetí místo obsadila Daniela Valoušková. V kategorii juniorů zvítězil Matěj Burian, na
druhém místě byl Martin Kroutil,
třetí skončil Ondřej Furiak a nakonec čtvrtý Šimon Růžička. V podvečerních hodinách byla vyhlášena
jména těchto účastníků a poté jim

 * * ' '  *   

BYLI JSME
U TOHO

!

saa

KBLÃCCZMBCCSPEEFDLÃ
L OOFDLLZÃEEB

jelikož zrovna v ten den lilo jako
z konve. Letos to však bylo úplně
o něčem jiném. „Neckyáda se povedla. Počasí nám přeje, a tak dorazila spousta návštěvníků i závodníků. Jediné, co nás zklamalo, jsou

plavidla. Původně jsme měli přislíbené, že přijedou posádky se čtyřmi plavidly, ale nakonec zde máme
pouze dvě – náš vor tematicky laděný k oslavě stoletého výročí republiky a člun místních pirátů. Ostatní
se na akci nedostavili,“ pochvaloval
si i posteskl Josef Havelka, starosta
pořádajícího Sboru dobrovolných
hasičů Brodek u Konice.
Někteří odvážlivci na neckyádě
mohli soutěžit mezi sebou v tradičních čtyřech disciplínách – přechodu přes lávku, jízdě v neckách, přechodu přes lávku s trakařem a jízdě
na kole přes lávku. Při jejich plnění
se koupání v přírodní vodě mnohdy nedalo vyhnout. Takže se téměř
všech čtrnáct soutěžících osvěžilo
v parném odpoledni a často ne jen
jednou. Účast v disciplínách byla
)  
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Sbor dobrovolných hasičů a kulturní komise při Obecním úřadě Brodek u Konice každoročně pořádají
oblíbenou brodeckou neckyádu.
Vloni se akce bohužel nevydařila podle představ organizátorů,

BRODEK U KONICE Uplynulou sobotu se „na rybníčku“
u kulturního domu v Brodku u Konice konala již popáté oblíbená brodecká neckyáda. Počasí jí přálo, a tak se tam při
této příležitosti sešlo velké množství návštěvníků i závodníků. Ti, kteří soutěžili, museli absolvovat celkem pět disciplín
a téměř všichni se při jejich plnění v místním rybníku pořádně vykoupali. U toho Večerník musel být…

Tereza MACHOVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Na akci přišlo na 150 lidí a soutěží se účastnilo 14 závodníků
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Akademický malíř Milan Kubeš se živí jako tenisový trenér v Mostkovicích
PROSTĚJOV Ti nejšikovnější
a nejschopnější lidé často bývají
velice skromní. Nepotřebují totiž
o sobě neustále mluvit, aby díky
tomu vyrostli ve svých vlastních
očích. To je nepochybně případ Milana Kubeše (na snímku). Čerstvý
čtyřicátník díky vlastnímu talentu
i zápalu umí malovat jako skutečně málokdo. Stejně jako mnoho
jeho dávných předchůdců se učil
kopírováním slavných mistrů. Své
tvůrčí vášni se věnoval i na vysoké
škole, kde si již džunglí současného výtvarného umění začal klestit
vlastní a zcela svébytnou cestu. Do
širšího povědomí prostějovské veřejnosti se dostal hned několika samostatnými výstavami, přesto by jej
„kumšt“ ani po letech určitě neuživil a vydělává si jako trenér tenisové
mládeže v Mostkovicích. Dle jeho
slov mu to takto zcela vyhovuje...
v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL

yy Vystudoval jste fakultu výtvarného umění, máte za sebou řadu
výstav, nicméně vás živí trénování mladých tenistů. Cítíte se víc
sportovcem, nebo výtvarníkem?
„Mám to tak napůl. (úsměv) Více
času trávím na tenise, je to ostatně
moje práce. K malování se nedostávám tak často, jak bych si sám
představoval, takže je spíš na druhé
koleji. Na kurtu trávím každý den,
většinou tam jsem odpoledne. Do
ateliéru chodím nárazově podle času
a energie, nebo na základě nějakého
impulzu. Na podzim a v zimě jsem
schopen soustavnější práce.“
yy Říká se, že k malování je třeba
talentu. Dají se ve vaší rodině vystopovat předci se vztahem k výtvarnému umění?
„Nejvíce se malování věnoval děda.
Byl samouk. Maloval krajinky, a to
hlavně akvarelem. Pamatuji si, že
jako dítě jsem se na ně často díval. Já
sám si už od dětství pořád něco kreslil či jsem na něco čmáral.“
yy V šestnácti letech na vás měla
zásadní vliv návštěva výstavy
Zdeňka Buriana v prostějovském
zámku. Čím vás zaujala?
„Především jeho malířská obratnost
a malby kvašem. Navíc mě to ovlivnilo

i technologicky. Tehdy jsem v podstatě začal používat olejové a temperové
barvy. Do té doby jsem spíše kreslil.“
yy Každý další z malířů bývá
ovlivněn svými předchůdci. Kdo
další na vás měl vliv?
„Inspirovali mě hlavně malíři devatenáctého století. Krajináři Mařákovy
nebo Haushoferovy školy, jako například Slavíček či Kaván, ale i tehdejší francouzské a staré holandské
umění. Líbil se mi tehdy realismus
a obdivoval jsem v jeho obrazech
práci s barvou a vztah k detailu.
K těmto obrazům jsem se dostával
nejprve přes reprodukce v publikacích, které jsem se snažil napodobovat. Později jsem začal jezdit na výstavy. Chtěl jsem je vidět v originále.“
yy V Prostějově jste vystudoval
SOU obchodní. Předpokládám,
že mnoho z vrstevníků se o dějiny výtvarného umění nezajímalo.
Měl jste někoho, s kým jste mohl
svoji zálibu probírat?
„Neměl, spolužáci měli zcela jiné zájmy.
Malování mě ale vždy bavilo a baví mě
dodnes. Motivace u mě přichází zevnitř.
Snažím se namalovat dobrý obraz, aby
fungoval, byl dobře postavený a nesl
v sobě nějakou energii.“
yy Jak vzali rodiče fakt, že chcete
jít na vysokou výtvarnou školu?
„Vzpomínám si, že nadšeni moc
nebyli, ale nechali mi svobodnou
volbu.“
yy Na vysoké škole byl vaším profesorem Jiří Načeradský. Čím vás
ovlivnil?
„V prvé řadě to byla úžasná persona,
z níž vyzařovalo určité charizma. Vyhovovalo mi, že měl vztah k tradičnímu umění. Z jeho obrazů na mě
nejvíc zapůsobila jeho expresivní
a temperamentní malba.“
yy Pokud bych sám měl říct jedno
jméno ze současné české výtvarné
scény, jehož stylu se v některých
svých zejména figurálních obrazech blížíte, pak by to byl Michael
Rittstein. Souhlasíte?
„Asi ano. Spojují nás hlavně dynamický rukopis, obliba k velkým formátům a snad i barevné naladění.
Rozdíl je v tom, že on více akcentuje
humor, já jsem spíš realista.“
yy Říká se, že pro malíře existují tři dokonalé tvary: žena, kůň
a plachetnice. Který z těchto tří
námětů malujete nejraději?
„V současnosti nejvíc maluji koně,
a to zejména v pohybu nebo ve
skoku. Vždy mě v obrazech zajímal

pohyb, což malba koní představuje. Ženskou postavu
jsem maloval dříve, kdy jsem
se věnoval figurálním obrazům.“
yy Na poslední výstavě ve
Zlaté bráně jste představil
rozměrné obrazy, které
zachycovaly
často
nenápadná přírodní zákoutí. Čím
vás musí nějaký
přírodní detail
zaujmout, abyste
se rozhodl ho namalovat?

vizitka
MILAN KUBEŠ
✓ narodil se 8. dubna 1978 v Prostějově
✓ vyrůstal v Mostkovicích, v současnosti žije
v Prostějově
✓ má dvě sestry, je svobodný a bezdětný
✓ chodil na ZŠ v Mostkovicích a od 5. třídy přešel na ZŠ Masarykova
na Skálově náměstí v Prostějově
✓ vystudoval SOU obchodní, kde maturoval v roce 1998
✓ po maturitě byl přijat na Fakultu výtvarného umění VUT Brno, obor
malířství. Studoval ve třídě vedené čtyři roky profesorem Jiřím Načeradským a následující dva roky docentem Petrem Veselým
✓ školu absolvoval v roce 2004 diplomovou prací na téma Zrcadlení.
Jednalo se o osm akvarelů
✓ od roku 2005 se živí jako tenisový trenér v Mostkovicích, sám hraje
tenis od 12 let, když v mládežnických kategoriích objížděl turnaje po
celé ČR, nyní jej hraje rekreačně
✓ vedle výtvarného umění je jeho hlavním koníčkem sport, kromě zmíněného tenisu a fotbalu, který hraje za Mostkovice B ve III. třídě, také
plážový volejbal, k němuž se však v poslední době málo dostane
zajímavost: ještě než se přihlásil na vysokou uměleckou školu, strávil hodiny malováním věrných reprodukcí děl klasických mistrů,
jeho rozsáhlý obraz „Anatomie doktora Tulpa“, který vznikl podle
slavného díla Rembrandta van Rijna, tvoří originální dominantu
obývacího pokoje jeho rodičů

„Postupem času zjišťuji, že nemusím
vytvářet složité kompozice jako dříve, krásu lze spatřit i v jednoduchých
zákoutích či všedních motivech.
Tento výběr motivu pak u mě podléhá subjektivnímu pocitu a hledání
vhodné kompozice.“
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2015

„Něco jo, ale moc toho nebylo. Jsem ale na tom o trochu lépe než Vincent.“
yy Prodej obrazů by vás
tedy neuživil. Proto se věnujete trénování tenisové
mládeže v areálu v Mostkovicích. Baví vás to?
„Mám štěstí, že zatím ano.
Tenis hraji od svých dvanácti let a je dobré, že ho
můžu kombinovat s malováním, i když jsou to dva jiné světy.
Mně to však takto vyhovuje.“
yy Mají vaši mladí svěřenci do
tenisu chuť?
„Myslím si, že větší část z těch zhruba dvaceti, co trénuji, tak ano.“
yy Jsou i případy, kdy děti plní
pouze přání svých rodičů. Má trenér šanci v takové situaci dítě pro
sport nadchnout?

Od svých dvanácti let hraji tenis
a je dobré, že ho můžu kombinovat
s malováním, i když jsou to dva jiné
světy. Mně to však takto vyhovuje...

yy Objevují se na vašich
obrazech i sportovní témata?
„Sport je další činnost, která vyjadřuje pohyb. Proto ho i rád znázorňuji a nemusím chodit daleko.
Maluji to, co mě obklopuje. Tedy
i tenisové prostředí.“
yy Řada vašich obrazů vychází
z fantazie. Jak se vám nápad zrodí
v hlavě?
„Je to různé. Někdy více intuitivní,
jindy racionální. Nejčastěji mám
představu, kterou pak chvíli nosím
v hlavě a postupně realizuji.“

  "   *
Galerie Pokorný, Prostějov
Kulturní klub Duha, Prostějov
Galerie Husa na Provázku, Brno
Galerie Duna Tri, Bystřice nad Pernštejnem
Obrazy - Muzeum Prostějov
Regionální informační centrum, Prostějov

yy Stalo se někdy, že jste namaloval obraz, který byl „lepší“,
než jste si ho sám kdy dokázal
představit?
„Moje představy a očekávaní bývají
hodně náročné, a tak většinou dopadne finální fáze hůře, než bych si
sám přál. Někdy je ale dobré, když
se mi nedaří, pak obvykle obraz přemalovávám, upustím od původního
plánu a obraz se posouvá do jiné roviny. Tím se dostávám do vzrušující
fáze procesu, kdy nevím, co z toho
nakonec vznikne.“
yy Zničil jste hodně svých obrazů?
„Dříve ano, z některých jsem udělal
palety. Dnes raději přemalovávám.
Načeradský nám ale často říkal: proboha nevyhazujte a neničte žádný
obraz, on se postupem času muže
jevit docela jinak.“
yy Slavný malíř Vincent van Gogh
za svého života prodal jediný obraz.
Kolik se jich podařilo prodat vám?

Foto: Martin Zaoral

„Vždycky ta šance je a trenér by se
o to měl pokusit. Obecně děti nemají rády monotónní tréninky, proto si myslím, že je třeba jim měnit
cvičení i rytmus a hlavně tam, kde
není zájem úplný, upřednostňovat
hravost.“
yy Vedete i nějaké drzé děti?
„Občas ano, ale ne zas moc. Na druhou stranu si myslím, že určitá zdravá míra drzosti je v tomto sportu
potřeba.“
yy Kromě toho stále hrajete fotbal za Mostkovice „B“. Proč?
„Chtěl jsem si zahrát jeden až dva
zápasy za sezónu, ale nakonec jsem
jich odehrál pět. Vytvořila se tam
stará dobrá parta kluků, co spolu
hrajeme od žáků. To se pak i přes
únavu těžko odmítá.“

milujeme vecerník


zpravodajství

Prostějované spáchali mnohem méně přestupků
„Věřím, že lidé šli skutečně do sebe,“ říká šéf strážníků
PROSTĚJOV Občané Prostějova se polepšili! Takto stručně
by se dala zhodnotit statistika přestupků na úseku veřejného
pořádku, kterou Večerník exkluzivně získal od vedení Městské
policie Prostějov. Počet přestupků během prvního pololetí
tohoto roku oproti stejnému období loňska výrazně poklesl.
Velitel strážníků Jan Nagy to přičítá hlavně tomu, že daleko
méně protiprávního jednání řešily hlídky hlavně v dopravě.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Co se týká statistiky přestupků za
první pololetí tohoto roku, které
řešili strážníci Městské policie Prostějov, tou nejpodstatnější informací
je skutečnost, že došlo k výraznému
snížení jejich počtu. „Od 1. ledna do
30. června jsme řešili celkem 3 768
přestupků, což je o 948 méně než
vloni během stejného období. To
je mimořádně potěšující fakt. Nutno podotknout, že největší pokles
registrujeme v dopravě! Naopak
v majetkových věcech registrujeme
menší nárůst, a to skoro o padesát
procent. V tomto ohledu se jedná
převážně o krádeže v obchodech, ve
dvou takových případech si šetření
dokonce převzala Policie ČR, neboť
se jednalo o trestný čin. V jednom

ORANOV
OKNKO
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ďǇďǇůŽŶĞũůĞƉƓşƉƌŽǎşƚĐŽŵŽǎŶĄŶĞũͲ
ǀĢƚƓş ēĄƐƚ ǀŽůŶĂ ƐƉŽůĞēŶĢ͕ ǀǎĚǇƛ ďĢͲ
ŚĞŵƌŽŬƵũĞŶĂƉƌŽƐƚĄǀĢƚƓŝŶĂƌŽĚŝēƽ
ǀƉƌĄĐŝĚůŽƵŚŽĚŽǀĞēĞƌĂ͕ŵŶŽŚĚǇƐĞ
ǀĢŶƵũşƉƌĂĐŽǀŶşŵƉŽǀŝŶŶŽƐƚĞŵŝŽǀşͲ
ŬĞŶĚƵ͘EĂĚĢƚŝƉĂŬŽƉƌĂǀĚƵŵŶŽŚŽ
ēĂƐƵ ŶĞǌďǉǀĄ͘  ƉƎŝƚŽŵ ēĂƐ ƉƌŽǎŝƚǉ
ƐƉŽůĞēŶĢƐƌŽĚŝēŝũĞƚŽ͕ŶĂĐŽǀƓŝĐŚŶŝ
ǀǌƉŽŵşŶĄŵĞ ĐĞůǉ ǎŝǀŽƚ͘ EĂ ŶĞŽͲ
ƉĂŬŽǀĂƚĞůŶǉ ƐŵşĐŚ͕ ŶĂ ƉŽĚŶŝŬŶƵƚĠ
ǀǉůĞƚǇ͕ŶĂƐƉŽůĞēŶĠŬŽƵƉĄŶş͕ŶĂŚƌǇ͕
ĐĞƐƚǇƉƎşƌŽĚŽƵ͕ĂůĞŝŶĂŽďēĂƐƐƉĄůĞŶĄ
;ŶĞũĞŶͿǌĄĚĂ͕ŶĂƉƎşŚŽĚǇ͕ŬƚĞƌĠďǇůǇ
ŚƌŽǌŶĠǀŽŬĂŵǎŝŬƵ͕ŬĚǇƐĞƐƚĂůǇ͕ĂůĞ
ŬƚĞƌǉŵƐĞƐŽĚƐƚƵƉĞŵēĂƐƵƐƉŽůĞēŶĢ
ǌĂƐŵĢũĞŵĞ͘WƌŽƐƚĢŶĂƚŽǀƓĞĐŚŶŽ͕ĐŽ
ƐƉŽůĞēŶĢƐƚƌĄǀĞŶǉēĂƐƉƎŝŶĄƓş͘DŶŽǌş
ǌŶĄƐƉŽĚŽďŶĢƌĄĚŝǀǌƉŽŵşŶĂũşŶĂēĂƐ
ƉƌŽǎŝƚǉƵďĂďŝēŬǇĂĚĢĚĞēŬĂ͘
EĞǀƓĞĐŚŶǇƌŽĚŝŶǇĂůĞƉŽĚŽďŶĠŵŽǎͲ
ŶŽƐƚŝŵĂũş͘ƉĂŬƐĞƌŽĚŝēƽŵƐĂŵǉŵŝ
ƐƚĂƌŽƐƚŵŝĚĢůĂũşŶĂēĞůĞǀƌĄƐŬǇ͕ũĂŬĚĢƚŝ
ĐŽŶĞũůĠƉĞǌĂďĂǀŝƚĂũĂŬŚůĂǀŶĢǌĂũŝƐƚŝƚ
ũĞũŝĐŚďĞǌƉĞēŶŽƐƚ͕ŬĚǇǎďƵĚŽƵƐĂŵǇ͘
ůĞ ǌĂũŝƓƚĢŶş ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ Ă ǌŶĂůŽƐƚŝ͕
ũĂŬƐŝƉƎŝǀŽůĂƚƉŽŵŽĐ͕ƐĞŶĞƚǉŬĄũĞŶ
ĚĢƚş͘WƌŽƚŽǀǌŶŝŬůƚĞŶƚŽƐůŽƵƉĞŬ͕ĂďǇͲ
ĐŚŽŵƐŝƐƉŽůĞēŶĢŽƐǀĢǎŝůŝēşƐůĂ͕ũĞũŝĐŚǎ
ǌŶĂůŽƐƚďǇŵĢůĂďǉƚƉƌŽŬĂǎĚĠŚŽƐĂͲ
ŵŽǌƎĞũŵŽƐƚş͘
Tak zde tedy jsou:
150ŚĂƐŝēŝ
;ϬƉƎŝƉŽŵşŶĄƌǇďŶşēĞŬƐǀŽĚŽƵͿ
155ůĠŬĂƎƐŬĄƐůƵǎďĂʹǌĄĐŚƌĂŶŶĄƐůƵǎďĂ
;ϱƉƎŝƉŽŵşŶĄŝŶǀĂůŝĚŶşǀŽǌşŬͿ
156ŵĢƐƚƐŬĄƉŽůŝĐŝĞ
158ƉŽůŝĐŝĞĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝŬǇ
;ϴƉƎŝƉŽŵşŶĄƉŽƵƚĂͿ
 ƉĂŬ ũĞƓƚĢ ũĞĚŶŽ ēşƐůŽ͕ Ă ƐŝĐĞ ϭϭϮ͘
DĄŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶşƉƽƐŽďŶŽƐƚĂƉƎŝǀŽͲ
ůĄƉŽŵŽĐǀǎĚǇǌŵşƐƚĂ͕ŬƚĞƌĠũĞǀĄŵ
ŶĞũďůşǎĞĂũĞŚŽǎŽƉĞƌĄƚŽƎŝƐĞƉŽƐƚĂƌĂũş
ŽŬŽŶŬƌĠƚŶşƉŽŵŽĐ͕ŬƚĞƌŽƵƉŽƚƎĞďƵͲ
ũĞƚĞ͕ĂƛƵǎǌĚƌĂǀŽƚŶş͕ēŝƉŽůŝĐĞũŶş͘
/ŶƚĞŐƌŽǀĂŶǉ ǌĄĐŚƌĂŶŶǉ ƐǇƚĠŵ ; /^
Ϳ͕ Ž ŬƚĞƌĠŵ ƐĞ ŽďēĂƐ ŵůƵǀş͕ ƉƌĂĐƵũĞ
ƵŶĄƐǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢǀǉďŽƌŶĢ͘sƓĞĐŚŶǇ
ƐůŽǎŬǇ ũƐŽƵ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶĢ ŶĂ ǀǇƐŽŬĠ
ƷƌŽǀŶŝĂũĞũŝĐŚŬŽŽƌĚŝŶĂĐĞĨƵŶŐƵũĞŶĂͲ
ƉƌŽƐƚŽďĞǌĐŚǇďŶĢ͘sƉƎşƉĂĚĢŽŚƌŽǎĞŶş
ǎŝǀŽƚĂƐƚĂēşǀŽůĂƚũĞĚŶŽēşƐůŽĂƉƌŽƉŽͲ
ũĞŶşŶĂŽƐƚĂƚŶşƉŽƚƎĞďŶĠƐůŽǎŬǇƵǎĚĄů
ǌĂũŝƐƚş ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŽǀĠ͘ hƌēŝƚĢ Ɛŝ ǀǌƉŽͲ
ŵĞŶĞƚĞŶĂƌǇĐŚůŽƐƚǌĄƐĂŚƵŚĂƐŝēƽůŽŶŝ
ƉƎŝ ƉŽǀŽĚŶşĐŚ ēŝ ǌĄƐĂŚ /^ ƉƎŝ ŶĞŚŽͲ
ĚĄĐŚ ŶĂ ĚĄůŶŝĐşĐŚ ĂƉŽĚ͘ WƎĞƐƚŽ ŶĄŵ
ǀƓĞŵƉƎĞũŝ͕ĂďǇĐŚŽŵƚĂŬŽǀĠƚŽǌĄƐĂŚǇ
ƉŽƚƎĞďŽǀĂůŝ ĐŽ ŶĞũŵĠŶĢ͘ ŝǀŽƚ ĚŽͲ
ƐƚĄǀĄŵĞ ũĞŶ ũĞĚŶŽƵ͕ ĐŚƌĂŸŵĞ ƉƌŽƚŽ
ƐĞďĞŝƐǀĠďůşǌŬĠ͘<ƉŽĐŝƚƵũŝƐƚŽƚǇƐƚĂēş
ǌĂƉĂŵĂƚŽǀĂƚƐŝũĞŶƉĄƌēşƐĞů͘͘͘

z nich jedna osoba postupně nakradla v supermarketu zboží za třicet
tisíc korun,“ uvedl základní fakta Jan
Nagy, velitel Městské policie Prostějov. Ten Večerníku také exkluzivně
předal celou statistiku přestupků za
první pololetí. „U ostatních záležitostí je potěšující i to, že došlo k poklesu přestupků na úseku veřejného
pořádku. Vloni jsme jich za první
pololetí registrovali 257, kdežto letos
strážníci řešili pouze 72! Ubyla totiž
četnost například záborů veřejného
prostranství a hlavně v oblasti rušení
nočního klidu. Lidé nás sice volali
velice často, abychom přijeli v noci
vyřešit hlučné chování některých
skupinek či jedinců, ale málokdy se
toto jednání nakonec ukázalo jako
rušení nočního klidu,“ sdělil dále
Jan Nagy. Celkový počet výjezdů
hlídek městské policie se v posledních třech letech takřka nemění,
je konstantní. „V letních měsících
však dochází k nárůstu oznámených věcí, kdy denně vyjíždíme až

ke třiceti událostem. To značně zatěžuje hlídkovou službu a pak není
dostatek prostoru na hlídkování
v určených úsecích,“ konstatoval šéf
prostějovských strážníků.
Těm se v prvním pololetí tohoto roku
v Prostějově podařilo mimo jiné vyřešit 3 099 přestupků v dopravě, z toho
2 737 prostřednictvím blokové pokuty a 227 z nich bylo předáno správnímu orgánu. Při hlídkové činnosti
zadrželi strážníci dva pachatele trestných činů a státním policistům pak
předali dalších třináct pachatelů podezřelých z trestné činnosti. Zadrželi
rovněž čtyři osoby v celostátním pátrání a dokonce vypátrali jedno odcizené vozidlo. „Na záchytku naše hlídky
převezly 15 osob a v osmi případech
byly použity donucovací prostředky.
Ve všech případech se tak stalo bez
poranění osoby. Strážníci také nařídili
celkem 21 odtahů vozidel, která tvořila překážky v silničním provozu. Bylo
taktéž vyřešeno 12 vraků aut a dalších
9 takových případů bylo předáno
k řešení prostějovskému magistrátu,“
doplnil další údaje Jan Nagy, velitel
Městské policie Prostějov.
Během prvního pololetí tedy došlo
k výraznému poklesu řešených přestupků Prostějovanů. „Věřím tomu,
že občané tohoto města šli takzvaně
do sebe,“ usmál se na závěr Jan Nagy.

EXKLUZIVNĚ
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2015

2016

2017
2018

4 481

4 716
4 355
3 768

Opravené náměstí Spojenců
SLAVNOSTNĚ OTEVŘELI
PROSTĚJOV Minulou středu
ráno bylo po náročné a hlavně
velmi nákladné rekonstrukci slavnostně otevřeno prostějovské náměstí Spojenců. Ta probíhala vloni
a letos na dvě etapy a přinesla více
parkovacích míst, veřejné zeleně,
laviček a dalšího mobiliáře, ale
i nové chodníky.
„Stavba v hodnotě přesahující částku
26 milionů korun probíhala v roce
2017 a 2018 po etapách, celková délka
realizace byla přesně 119 kalendářních
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dnů,“ shrnuje první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že náměstí
má nyní například nově opravené
komunikace, vybudované zpevněné
plochy, hrací plochy nebo podzemní
kontejnery. „Rekonstrukce se dočkaly
také kanalizační a vodovodní přípojky
nebo veřejné osvětlení. Zapomínat
nesmíme ani na sadové úpravy celého
prostoru. Věřím, že obyvatelé ocení
i dvě nová dětská hřiště, jedno hřiště
pro míčové hry a hřiště pro seniory,“
dodal Fišer.
(mik)

PROSTĚJOV Oznámení o podstatné změně termínu konání posledního
jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova v tomto volebním
období přišlo uprostřed minulého týdne po krátké schůzi radních. Komunální politici se tak sejdou dřív, než bylo původně naplánováno.
„Rada města na své schůzi mimo schválený harmonogram schválila změnu termínu konání příštího řádného, tedy 32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova. To
bylo původně naplánováno na 10. září tohoto roku. Ale z důvodu nutnosti schválení přijetí dotace od Olomouckého kraje na vybudování šatny a zázemí Střediska
mládeže kopané do 31. srpna bude zasedání zastupitelstva svoláno již na pondělí
27. srpna od 13.00 hodin,“ uvedla Alena Rašková, primátorka Prostějova. (mik)

   !!"#  
Pád z více jak deseti metrů přežila!
➢ z titulní strany
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Dárci krve zadarmo
Prostějov (red) – Od 1. září tohoto roku budou moci držitelé Zlaté
Janského plakety využívat městskou
hromadnou dopravu v Prostějově
zdarma. Město Prostějov touto formou děkuje všem, kteří se rozhodli
udělat něco pro druhé a věnovat tu
nejcennější tekutinu pro záchranu
lidského života. „Vážíme si dárců
krve a rozhodli jsme se proto takto
symbolicky jim poděkovat. MHD
zdarma se bude týkat všech držitelů
Zlaté Janského plakety z Prostějova,
to znamená i těch, kteří už dnes z nejrůznějších důvodů krev darovat nemohou,“ vysvětlila primátorka města
Alena Rašková. „Těm, kteří plaketu
někam založili a nemohou ji najít,
vystaví příslušné potvrzení transfúzní stanice prostějovské nemocnice,“
dodala primátorka Rašková.

=  > 
Prostějov (red) – V termínu od úterý
24. července do středy 25. července
bude úplně uzavřena místní komunikace ulice Žitná v Prostějově z důvodu výstavby zpevněných ploch. Délka uzavírky bude zhruba 170 metrů.
„Co se týká objízdné trasy, pro jízdu
z Čechovic do Domamyslic vozidla
pojedou po ulici Čechovická směrem na Plumlovskou, v křižovatce
s ulicí Plumlovskou odbočí vlevo
a po Plumlovské dojedou na okružní křižovatku s ulicí Domamyslická,
tam odbočí vlevo a po ulici Domamyslické dojedou na křižovatku s ulicí Žitnou. Objízdná trasa je obousměrná,“ popsal detailně objížďku
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.
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Zastupitelstvo bude dřív!

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Kolem nechvalně
známé ubytovny v Olomoucké
ulici bylo v pátek hodinu po poledni pořádně rušno. Policisté dokonce na pár minut zcela zastavili
provoz na frekventované silnici.
Důvodem byl přílet vrtulníku,
který mířil pro zraněnou čtyřletou holčičku. Ta měla dle přítomných vypadnout ze třetího patra
budovy.
Nehoda na ubytovně budila mezi
přítomnými velkou pozornost.
„Z okna ve třetím patře vypadla čtyřletá holčička. Asi se pošťuchovala
s ostatními dětmi. Spadla dozadu na
dvůr domu,“ řekli Večerníku přítomní svědci z řad obyvatel ubytovny.
Při pohledu vzhůru tak dívka moh-
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la vzduchem letět minimálně deset
metrů. Bylo skutečně zázrakem, že
pád vůbec přežila. Na místě zasahoval vrtulník. „Nezletilou pacientku
záchranáři na místě vyšetřili, zajistili,
stabilizovali a pouze s lehkými poraněními transportovali k dalšímu

vyšetření do Nemocnice Brno Černá pole na dětské traumacentrum,“
uvedla Lucie Urbanová, tisková
mluvčí ZZS Olomouckého kraje.
Dospělí, kteří se měli o holčičku
starat, byli pochopitelně ve velkém
stresu. „Holka bude v pořádku, víc

se s vámi o tom nebudu bavit,“ odsekl bezprostředně po události Pavel
K., který měl zřejmě holčičku na starost. Případem se zabývají i policisté.
„Okolnosti a příčina události jsou
v šetření,“ informovala policejní tisková mluvčí Miluše Zajícová. (mls)

To ne, pane

premiére!

Jako ředitel školy jsem svým žákům
a rodičům zodpovídal za kvalitu lidí,
kteří na škole vyučují. Jednotlivé
učitele jsem pečlivě vybíral, protože
svou odborností i osobností ovlivňují
životy mladých lidí, které jim rodiče
svěřují. Základními úkoly vedoucího
každé organizace je formulovat vizi
činnosti organizace, zajistit finanční
prostředky na její realizaci a vybrat
schopné lidi vizi realizovat. Pro výběr
spolupracovníků platí tři jednoduchá
kritéria – odbornost, ochota se pro
cíle organizace nasadit a jejich důvěryhodnost, že nebudou lhát a podvádět.
Pokud během několika dní po ustanovení nové vlády museli dva ministři
odstoupit z důvodu prokázaných
podvodů při psaní diplomové či bakalářské práce, svědčí to především
o špatné práci pana premiéra. Buď mu
nezáleží na tom, kdo bude ministrem
jednotlivých rezortů, protože chce
řídit vše sám, nebo svoji práci nevykonává zodpovědně k nám, občanům.
Ani jedno není dobré nejen vzhledem
k důvěře v pana premiéra, ale i k důvěře celé vládě.
Znalosti, ochota se nasadit a důvěryhodnost jsou pro mne základní kritéria nejen výběru spolupracovníků,
ale i politiků. A to chci prosazovat
i v Senátu.
Mgr. Jaroslav FIDRMUC,
kandidát do Senátu

18072010759

Pondělí 23. července 2018
www.vecernikpv.cz
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Oznámení o přerušení

Konstelace hvězd Prostějova

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov - Vrahovice
od ul. Partyzánská po ul. Bezručova, ZŠ, MŠ. Oboustranně ulice za škoDne: 5. 8. 2018 od 7:00 do 16:00 část ul. Dukelská od č. 207 a 514 po lou od č. 140 a 130 po konec obce
hodin. Vypnutá oblast: Areál fy ul. Bezručova, dále chatová lokalita s čísly 136, 8, 162 a 133, včetně ulice
AMF Reece na Tovární ulici. Odbě- nad přehradou, před příjezdem do s č. 170, 158, 153, 176. č. 5, 71, 72,
ratelská TS Elitex (č. 300634).
Plumlova ohraničená č. chat 185, kostel, oboustranně od č. 113 a 11
Obec: Konice
16, 11, 15, 121, 9, 8, 458, 7, 114, po konec obce směr Němčice ohraDne: 6. 8. 2018 od 7:30 do 10:00 113, 74, 237, 72 atd.
ničený čísly: 138, 139, 157, 40 a 53.
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: Obec: Němčice nad Hanou,
Odběratelské trafostanice: Mořice
Březský vrch, Tyršova, areál ZŠ+G Mořice, Vrchoslavice
ZD (č. 300711), Mořice sladovna
Konice, sportovní hala, dům senio- Dne: 14. 8. 2018 od 7:30 do 14:00 (č. 300710).
rů, sokolovna. (Netýká se poliklini- hodin. Vypnutá oblast: část obce Obec: Prostějov - Vrahovice
ky č. 392)
Němčice nad Hanou: celé ulice: Dne: 15. 8. 2018 od 7:30 do
Obec: Suchdol, Jednov,
Havlíčkova, Šafaříkova, Chmelín. 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Stražisko - Maleny
Jednostranně ulice Horní brána od oboustranně ulice Prešovská od
Dne: 8. 8. 2018 od 7:30 do 14:00 č. 271 po č. 420. Oboustranně ul. č.173/25 po č. 205/78, ul. Čs.
hodin. Vypnutá oblast: celé obce: Zahradní od ul. Šafaříkova po č. p. armádního sboru od č. 15/34
Jednov, Suchdol. Část obce Stražis- 133 a 471. Jednostranně Komen- a 149/1 po č. 56 a 45/49 (mimo
ko-Maleny vč. chatových osad směr ského nám. od č. p. 64 po 59, vč. č. požární zbrojnice a SOŠ č.73).
Suchdol a směr Čertovy rybníky. p. 168 (ZUŠ). Část obce Mořice: Celé ulice Jaselská, Kyjevská, TrOdběratelská trafostanice Stražisko oboustranně hlavní ulice od č. 94 pinky, Sokolovská, Karoliny SvětOsik (č. 300820).
a 21 po konec obce směr Němčice lé (mimo areálu policie).
Obec: Plumlov
s č. 152 a 50. Ulice k zámku vč. č. Obec: Prostějov
Dne: 13. 8. 2018 od 7:30 do 15:00 13, 123, 100. Ulice od č. 180 a 108 Dne: 17. 8. 2018 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ul. Par- po č. 163 a 96. Část obce Vrchosla- hodin. Vypnutá oblast: Poděbradotyzánská, Sokolovská, V Sýpkách, vice: Oboustranně podél silnice od vo nám. č. 8, 8a.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Ztracená, Příční, část ul. Na Stráži Mořic od č. 114 po č. 110 a 3 vč.
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Prázdniny ubíhají jako voda, rodiče si užívají většího klídku bez dětí,
které jsou u babičky a dědečka nebo na táboře. Není tedy divu, že i Prostějov se bude hemžit jen dospělými lidmi, kteří hledají náhradní zábavu.
Té ale nyní nebude ve městě příliš.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. V lásce budete hodně experimentovat,
načež partner může být velice nadšený ze změn, které ve vzájemném
vztahu navrhnete. Něco se vám ale
může trošičku vymknout z ruky,
proto nic nepřehánějte.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Odpočinete
si, což potřebujete jako sůl. V poslední době toho na vás bylo příliš,
za hranici možností jste vše zvládali
v práci i u rodinného krbu. Vypadněte na týden z města, ale pozor,
úplně sami!
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Vyzkoušíte si konečně něco, co jste
si ještě před pár týdny neuměli
představit. Odhodíte stud a obavy
z možných následků, ale konečně
se uvolníte a zažijete neuvěřitelnou
erotickou jízdu!
RACI – 22. 6. až 22. 7. Nedá vám
to a více se začnete zajímat o tajemství, které už viditelně skrývá váš
partner. Pravdu se dozvíte celkem
rychle a půjde o velice zábavnou
taškařici. Tak zábavnou, že se smíchem potrháte.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Stále usilovněji začnete hledat nové zaměstnání. To současné vás už neuspokojuje
ani po stránce pracovní, ale hlavně
po stránce finanční. Ještě před víkendem vám bude nabídnuta zajímavá změna.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Žádné
obchody tento týden neuzavírejte,
ani při jednom byste nebyli úspěšní.
Ostatně smůla na paty se vám bude
lepit i v jiných ohledech. Například
v zaměstnání budete kupit jednu
chybu za druhou.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. V partnerství vám to bude pořádně skřípat,
hlavně večer, když se vrátíte z práce
domů. Bouřlivé hádky budou na
denním pořádku, shodu nenajdete
hlavně v systému, jak ufinancovat
drahou domácnost.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Docela
vám bude přát štěstí, takže si zkuste vsadit nebo uzavřít i trošku více
riskantní kšeft. Ve všem se ale spoléhejte sami na sebe, do ničeho si nenechejte remcat. A že těch radílků
vedle sebe máte!

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Nemáte zrovna hluboko do kapsy, ale
na žádné přehnané investice to také
nebude. Jedno byste ale zkusit mohli, a to nákup výhodné starožitnosti,
která bude mít svoji hodnotu čím
dál tím vyšší.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až
20. 1. Pokud bydlíte v družstevním
bytě, tak budete v pohodě. Jenomže
vlastníci rodinného domku si prožijí absolutní peklo. Dojde k mnoha
poruchám, haváriím či závadám. Za
penězi se jen zapráší.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Při
seznamování budete moc tlačit na
pilu. Nechcete již být sami a tak si za
každou cenu a hlavně velmi rychle
hodláte najít nového partnera. Měli
byste být více trpěliví, nebo špatně
dopadnete.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Hodně vás
překvapí potomci několika dobrými nápady. Především půjde o plán
dovolené, který vaše děti vymyslí
opravdu báječně. Přestože máte trochu jiné představy, dejte alespoň teď
na ně, vyplatí se to.

Blokové 
   
Také v měsíci květnu pokračují bloková čištění města. Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které
na čištění upozorní!
úterý 24. července - blok 29
Družstevní, Družstevní – vnitroblok, Mozartova, Mozartova – vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka (Mozartova Bulharská), St. Manharda (Bulharská - Mozartova), Žeranovská bytový dům 21-25
čtvrtek 26. července - blok 30
Brněnská – obslužná komunikace + parkoviště, Brněnská – vnitroblok, Krokova, Krokova – vnitroblok, Brněnská (komunikace SSOK) včetně kruhového objezdu

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 
Vitana Grunt 68g

Pondělí 23. července 2018
www.vecernikpv.cz
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OD 23. DO 29. 7. 2018
 ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE - výjimečný astronomický úkaz spojený navíc s konjunkcí Marsu nastane v pátek. Přednáška proběhne ve 20:30 hodin, pozorování od 21:30 hodin. Vstupné 20 Kč.
 DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO jsou pořady pro děti. Povídání o Slunci a pozorování Slunce doplněné pohádkou. Koná se každý den od pondělí do pátku, vždy od 10:00 do 11:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek ve 14:00 hodin. Sledujeme fotosféru a chromosféru. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná v pondělí a ve čtvrtek od 22:30 do 23:30 hodin; v pátek je program přizpůsoben přednášce a pozorování zatmění Měsíce. Prohlédneme si planety Jupiter, Saturn a Mars a také Měsíc
a některé dvojhvězdy. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

Ušetří spoustu času a navíc jsou instantní polévky velmi chutné. Značku Vitana Grunt pořídíte za stejnou cenu ve třech supermarketech, kde ji mají v sortimentu. Nejlevnější privátní značku zakoupíte v Kauflandu, značkovou Knorr polévku pak zase v Bille. Oblíbenou
Maggi polévku koupíte za nejmenší peníz v Albertu a Tescu, pro Vitanu Poctivou zase spěchejte do Kauflandu. A pokud vám chutná nejvíce Instantní nudlová polévka, pak rozhodPřejeme dobrou chuť!
ně navštivte Penny market.
Průzkum byl proveden ve středu 18. července 2018

WWW.
VECERNIKPV.CZ

KDO VYHRÁL
LÍSTKY NA...
HODOVOU
ZÁBAVU

O

ARM

ZAD

V pátek 27. července v 18.00 hodin odstartuje Hodová zábava v Čechovicích, kterou
pořádají místní sokolové z oddílů nohejbalu a stolního tenisu. Zábava se uskuteční ve
venkovním areále za sokolovnou v Čechovicích. A díky Večerníku jste minulý týden
dostali šanci být u toho ZADARMO!
Jestliže jste odpověděli správně na položenou otázku, mohli jste usilovat o celkově
šest VOLNÝCH VSTUPENEK.

18072010756

151204111262

!"#$#%&"%$'()*

Členy skupiny Kontakt jsou:
+, - . , /)02, /$  - 
,/) $ 34  %367.  4 
Po jedné vstupence získali: Markéta Chládková z Prostějova, Jitka Bláhová z Prostějova, Jaroslav Štěpánek z Lutotína, Pavel Juráš z Prostějova, Ilona Kolaříková z Prostějova a Petra
Slezáková z Prostějova. BLAHOPŘEJEME!
UPOZORNĚNÍ: Výherci si mohou lístky
vyzvednout v redakci Prostějovského Večerníku v Olomoucké ulici číslo 10 v Prostějově od
pondělí 23. července do pátku 27. července!

Pondělí 23. července 2018
www.vecernikpv.cz
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KOUPÍM

 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz
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ww.jjhre
realiity.c
cz
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ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
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Volejte: 723 335 940
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NOVĚ OTEVŘENO
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle cukrárny Florida
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

 , ++  '

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Volejte: 723 335 940
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PRODÁM
Prodám 60 l randap. Cena dohodou.
Tel.: 775 967 516
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PARKOVÁNÍ - PRONÁJEM:
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Kompletní nabídku najdete na:

www.realitypolzer.cz

www.jhreality.cz

REALITY

OZNÁMENÍ

Byla jsi plná života,
Tvá mysl plná snění a nikdo
z nás se nenadál, jak rychle se
vše změní. Utichly kroky
i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz,
Janičko, zůstává v nás.

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

150123020036

SEZNÁMENÍ
Najdu skromnou ženu v samotě, z okolí
města Pv. Rozvedený 73/174, auto mám.
Tel.: 776 210 670

FINANCE

Najdu akčního parťáka do 60 let na Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
výlety, kolo, plavání, bruslení a jiné aktivity. EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
miraredi@seznam.cz

Kdo poznal Tě, měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Dne 26. července 2018
vzpomeneme 8. smutné výročí
úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka,
pana Antonína PŘIKRYLA
ze Ptení.
S láskou vzpomíná
nejbližší rodina.

Dne 28. července 2018
vzpomeneme 12. výročí úmrtí
paní Jany ŠEVČÍKOVÉ,
roz. Hradilové.
S láskou v srdci
vzpomíná celá rodina.
Škoda je,
že už tu s námi nemůžeš být,
aby jsi mohl své narozeniny oslavit.
My na Tebe neustále vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme.

Dnes, tj. 23. července 2018
vzpomínáme
1. smutné výročí, kdy nás opustila
paní Ludmila ŠINDELÁŘOVÁ
z Dětkovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
syn Laďa s manželkou Evou,
vnoučata a sestra Jiřina.

GRATULACE

Dne 19. července 2018
oslavila 92. narozeniny naše maminka,
babička a prababička,
paní Anna HLOUŠKOVÁ,
rodačka z Myslejovic.
Všechno nejlepší, hlavně hodně
zdraví a spokojenosti do dalších
let přejí dcery Zdeňka a Pavla
s rodinami.

Jsme z města a sháníme CHATU.
737 827 329
Hledám ke koupi pěkný rodinný dům.
732 388 718

Dne 24. července 2018
vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás opustil
pan Ladislav MÁDR
ze Smržic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Kdo
v srdci žije, neumírá.

Koupím BYT 1-2+1. Mobil: 737 530 368

Prodám hotovou a vybavenou zahradu
v Pv. Tel.: 730 103 488

13

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Provádíme dokonalé stroj. čištění čal.
sed. souprav. M. Revay tel. 604 439 302,
582 382 325 www.revay.cz

Stavební firma hledá pozemek pro Mudr. Ilona Korandrová oznamuje, že
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
od 1.7.2018 je ordinace přestěhována na
Pronajmu obchod Ovoce-Zelenina na adresu Kostelecká 24, Prostějov.
Svatoplukově, i s kompletním zařízením.
Cena dohodou. Tel.: 775 967 516
Prodám nový rod. dům, 8 km od Pv.
Pozemek 1000 m2, dům 6-pokojový
+ 3 koupelny, 3 záchody a příslušenství.
RK nevolat. Více info na tel.: 777 105 097

Dne 24. července 2018
vzpomeneme druhé smutné výročí,
kdy nás navždy opustil manžel,
tatínek a dědeček,
pan Ján BJALONČÍK
z Kralic na Hané.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a děti
s rodinami.

18061420643
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BYTY – PRONÁJEM:

Dny plynou jako řeky proud,
jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.

Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853

VOLEJTE: 739 322 895
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SLUŽBY

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.

    Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Prostějov 604 389 367
info@realitypolzer.cz
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožit0'#'& )1!2 nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
ale odborníkům za nejvyšší 721 344 771. Práce různého druhu.
03+4 # %+)5666 překupníkům,
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
   !" www.gupv.cz. PO až PÁ 11:00 – 16:00 hod. Kontajnerová doprava Avia do 3,5 t.
Dovoz sypkých materiálů, odpadů,
# $%#&'( &)*+,+* ! -&/*
stavebního materiálu, přistavení
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
03+3
kontajnerů. Tel. 773 511 449.
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
Volejte: 739 322 895
7 ,89 ) :;< = 8   > !"
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbra7 +? DV po rek.
A > B!"
Čištění
kanalizací a odpadů
ně,
stříbrné
předměty,
šperky
a
veškeré
A7 )C9D 73m2 cihla
 > !"
Odvoz fekálií
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
3
Tel.:
774 368 343
a
hodnotné
předměty,
nejlépe
celé
sbírky
Volejte: 739 322 895
- 7 ;D9
   !"
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
Stříhání a úprava psů.
736
127
661,
simonrene@seznam.cz
  )  , +) 0 3   ! F ' G
Tel.: 774 942 100
Volejte: 739 322 895

Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705
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řádková inzerce / vzpomínky

UZÁVÌRKA

Dne 27. července 2018
by oslavil své 66. narozeniny
pan Jaroslav SOCHŮREK
z Dobromilic.
S láskou vzpomíná
manželka Ludmila a synové
Dušan a Radek
s rodinou.

30

Za pouhých třicet korun
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme posádce sanitky ZZS,
za velkou snahu o oživení
pana Miroslava MACALÍKA
dne 5. června 2018. M. Vyroubalová.

Dne 22. července 2018
jsme si připomenuli 1. smutné
výročí od tragické smrti
pana Stanislava CHLUPA
z Otinovsi.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka,
syn a celá rodina.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

ØÁDKOVÉ INZERCE

Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100

JE V PÁTEK 27. ÈERVENCE
V 10.00 HODIN

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
Poslední rozlouèení
Nikola Maderová 1999
Pěnčín Pondělí 23. července 2018
František Jelínek 1933
Prostějov Milada Špičáková 1930 Žárovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Stanislav Spilko 1959
Prostějov Jana Jančíková 1969 Bedihošť 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Václav Rozehnal 1939
Prostějov Středa 25. července 2018
Miroslav Grepl 1933 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Zdenka Szathmáriová 1943
Prostějov Jiřina Haiclová 1934 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Dagmar Ujcová 1955
Prostějov Pátek 27. července 2018
Ing. Naděžda Müllerová
1955 Olga Hrabovská 1944 Kostelec na Hané 12.30 Obřadní síň Brněnská 104
Čepřovice Zdenka Martilíková 1923 Prostějov Oldřich Kvapil 1955
Ptení
   

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
   
Zuzana Kalabisová 1961 Prostějov
Božena Koudelková 1930
Ptení
Hana Hebnarová 1955
Olšany u Prostějova

Poslední rozlouèení
Středa 25. července 2018
Anna Novotná 1951 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 27. července 2018
Vítězslav Cásek 1949 Určice Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh

18021610216

Pohřební služba FCC Prostějov
   
Anna Hromadová 1927

Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 25. července 2018
Ludvík Hemmr 1945 Hrubčice 11.45 Obřadní síň Hrubčice

14

nabídka pracovních míst
Přijmu zedníky, výhodou ŘP sk. B,
tel.: 704 458 607

PRÁCI NABÍZÍ
Rudolfovo pekařství
přijme pracovníky:
- do pekařské výroby
- do studené kuchyně
Info na tel.: 777 140 103
v době od 7:00 do 9:00.

Nabízím práci panské kadeřnici s praxí
v Pv. Sms: 774 060 374

Firma z Prostějova hledá na HPP
možno i na brigádu svářeče CO2.
Tel.: 603 533 508

27. ÈERVENCE
V 10.00
17102621270

Firma z Prostějova hledá na HPP
možno i na brigádu obráběče kovů,
soustružníka. Tel.: 603 533 508

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK

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.

Pondělí 23. července 2018
www.vecernikpv.cz
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HODIN

HLEDÁTE PRÁCI?


   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Administrativní pracovníci
16 400-20 000 Kč
Asistent/ka obchodního ředitele 20 000 Kč
Číšníci/servírky
14 900 Kč
Manažer/ka
zahraničního obchodu
23 000-35 000 Kč
Manipulační dělnící ve výrobě 13 000 Kč
Mistr/ová oděvní výroby
26 000 Kč
Objednavatel/ka
15 000-20 000 Kč
Ostraha prodejen
85 Kč/hod.
Řidiči dodávky
20 000-40 000 Kč
Sádrokartonáři
120 Kč/hod.
Švadleny
74 Kč/hod.
Zedníci
25 000 Kč

Kvalifikace

Firma

jednosměnný
ÚSV
R&G ZESTA, Prostějov
jednosměnný
ÚSO s maturitou BEXIM PALETTEN, Kostelec n/H
turnusové služby základní +praktická Antonín Syrovátka – Pension Mánes
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
turnusové služby
pružná prac. doba
pružná prac. doba
jednosměnný
jednosměnný

ÚSO s maturitou DT Mostárna, Prostějov
základní + praktická SIMPLYCONSULT,PtenskýDvorek
střední odborné
MG konfekce, Krasice
ÚSO s maturitou Pavel Makový-Pohřební služba
základní+praktické Bohemia Marten Plus, Prostějov
střední odborné
AD Hrubý, Prostějov
střední odborné
GRÉZA, Prostějov
základní+praktické JASUTEX, Prostějov
střední odborné
Josef Šrubař, Prostějov

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

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Operátor/ka výroby

Plat (Kè)

Provoz

100 Kč/hod. nepřetržitý

Kvalifikace

základní + praktická

Firma

GASL CZ, Prostějov

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

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

MMM
 
 

18070210726

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

 (  " &<  # Q[\QW-X]

I třicáté 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 26. 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

 7 :<= 

Žitná 442
Rostislav HARENCAK, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 9 : ;*
 7 :<= 
Lubomír Petráš
Nikola GREPLOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 580 Kč na akci
OSMISMĚRKA
 9 : ;*
 7 :<= 
DECHOVEK
Aneta AUGUSTINOVÁ, Hrubčice
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 9 : ;*
 7 :<= 
7, 6, 5, 6
Marcela FOJTKOVÁ, Holubice
Výherce získává: ČTYŘI vstupenky v hodnotě 400 Kč na služby
SU
DO
KU

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

16020561568

KŘÍŽOVKA
 9 : ;*
7 :<= 
Čtyřicátý třetí ročník se kvapem blíží
Lenka RIDINGEROVÁ, Přemyslovice
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na akci.

Výherce získá 
   



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.

SUDOKU

OSMISMĚRKA
U ZRODU STÁLA MOHELNICKÁ COUNTRY SKUPINA ...

18062060665

F=BBGHIBG

BLATA, FLIRT, SDĚLIT, EVROPA, POSOLIT, HORDA, HODINA, ATOLY, PÁTEK,
UKRÁST, OCHOTA, BRATR, KOMIK, PELECH, OHLED, KADEŘ, CAPOT,
OKTET, BREPT, PUŠKIN, OPICE, KORÁB, KAPOK, ŠALUPA
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili frontmana, zpěváky a kytaristu nové hvězdy na české hudební scéně, která
již brzy dorazí k plumlovské přehradě...
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zveme vás...

TIPku

FOTBAL:
Sobota 28. července:
17:00 TJ Jiskra Brodek u Konice – TJ
Sokol Plumlov (1. kolo okresního poháru,
fotbalové hřišti v Brodku).
17:00 TJ Sokol Klenovice na Hané –
TJ Sokol Čechovice (1. kolo okresního
poháru, fotbalové hřiště v Klenovicích).

MALÁ KOPANÁ:
Sobota 28. července:
8:30 O pohár starosty obce Hluchov
(12. ročník turnaje za účasti 8 družstev,
fotbalové hřiště v Hluchově).

HODOVÁ ZÁBAVA

akce
v regionu...

KDY: PÁTEK 27. ÈERVENCE, 18:00 HODIN
KDE: VENKOVNÍ AREÁL ZA SOKOLOVNOU, ÈECHOVICE

Blíží se tradiční hodová zábava v Čechovicích. Tradiční
veselice vypukne již v pátek 27. července v 18:00 hodin
ve venkovním areálu za čechovickou sokolovnou. A kdo
vám na zábavě zahraje? Jako obvykle vám rozproudí krev
v žilách skupina Kontakt! Kromě vydatné dávky hudby
a alkoholu se můžete těšit také na šťavnaté občerstvení.
Hodová zábava v Čechovicích bude tento pátek zahájena
v 18:00 hodin. Na začátku rozehřeje publikum čtyřčlenná
předkapela Minami hrající do 19:00 hodin. Poté už přijde
skupina Kontakt vystupující na hodové zábavě v Čechovicích
každoročně. Těžko byste hledali kapelu s tak hlubokými kořeny. Vznikla již v roce 1976 a za dobu své existence absolvovala

Konický triatlon
opět na Čerťácích

více než 1500 vystoupení. Repertoár kapely dnes zahrnuje
především soudobou tvorbu, i když neupouští ani od tradičních evergreenů či lidových skladeb. V repertoáru hudební
skupiny jsou skladby různých žánrů dotvářející vynikající atmosféru dané akce.
„Od mnoha dalších zábavových kapel se odlišuje hlavně pocitem, jenž zůstává v posluchačích a návštěvnících akcí, na kterých Kontakt hraje. Kvalitou produkce je tak skupina schopna
uspokojit i ty nejnáročnější posluchače a konzumenty dobré
zábavy,“ tvrdí členové. Konec večera je naplánován na půlnoc.
A přestože kulturní hodnoty povznášejí, grilovaná kýta na
rožni určitě přijde vhod.

Triatlonový turisticko-sportovní závod, kde hlavní kategorií je kategorie muži nad 50 let,
se bude konat v sobotu 28. července
v areálu Čertových rybníků mezi
Stražiskem a Čunínem. Na účastníky budou čekat 800 metrů plavání,
42 kilometrů na kole a 7,2 kilometru běhu. Alternativou je i závod na
poloviční trati. Prezentace k závodu
bude probíhat od 9:00 do 10:30
hod., start je naplánovaný na 11:00
hodin.

 DIVADEL
Školní 1, Prostějov
pondělí 23. července
17:30 Čertoviny
česká pohádka
20:00 Střídavá péče
francouzské drama
úterý 24. července
17:30 Příšerky z vesmíru
animovaný film Německo
20:00 Dvě nevěsty a jedna svatba
česká komedie
středa 25. července
17:30 Můj život cuketky
animovaný film Francie
20:00 Utøya, 22.července
norský thriller
čtvrtek 26. července
15:30 Mamma Mia!
Here We Go Again
americký muzikál
17:30 Chata na prodej
česká komedie
20:00 Hotel Artemis
krimi thriller Velká Británie
pátek 27. července
15:30 Chata na prodej
17:30 Mamma Mia!
Here We Go Again
20:00 Hotel Artemis
sobota 28. července
15:30 Mamma Mia!
Here We Go Again
17:30 Chata na prodej
20:00 Mamma Mia!
Here We Go Again
neděle 29. července
10:30 Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená
animovaná komedie USA
15:30 Chata na prodej
17:30 Jsem božská
americká komedie
20:00 Plán útěku 2

středa 25. července
21:30 RENEGÁTI
německý akční thriller
pátek 27. července
21:30 NEJVĚTŠÍ SCHOWMAN
muzikálové drama USA
sobota 28. července
21:30 BAJKEŘI
česká komedie
neděle 29. července
21:30 PIRÁTI Z KARIBIKU,
SALAZAROVA POMSTA
akční dobrodružný film USA

Kulturní klub

DUHA

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

18062610702

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

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 .

Vodácký trojboj u Sandokana

Zámek Prostìjov

Festival řízků v Plumlově
V sobotu 28. července od 14:00 hodin se v kempu Žralok bude konat
gastronomická akce Řízky na X způsobů.

do 29. července
OSMISMĚRKY
výstava Dáši Lasotové

Zámek Plumlov

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.

do 30. září
BAREVNÉ PŘÍBĚHY
výstava Radovana Veselého

Zámek Konice
do 29. srpna
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
výstava

Avatarka
nám. T. G. Masaryka 20, Prostějov
do 10. srpna
METAMORFÓZY
výstava fotografií od Ing. Ivana Vikára

STARÝ DOBRÝ WESTERN
slaví 20 let
18072010761

Naďa Urbánková, František Nedvěd, Karel Kahovec, Poutníci,
COP, Hop Trop, Lokálka – to
jsou interpreti, kteří letos vystoupí na jubilejním dvacátém
ročníku country festivalu STARÝ
DOBRÝ WESTERN. A nebudou
sami… Mediálním partnerem je
týdeník Jalovec.
Dvacáté setkání už je důvodem
k oslavě. Vždyť z odpoledního setkání místních kapel se country

festival za 20 let rozrostl do tří dnů,
na tři hudební scény a zapsal se do
srdcí tisíců pravidelných návštěvníků. Takže i letos se sejdou příznivci country muziky na přehradě
Bystřička, aby si společně užili připravený program ve dnech 3. až 5.
srpna.
Za éru existence festivalu se na
něm vystřídal nespočet hudebních
veličin. „Jsem rád, že si na Westernu zahrály skutečné hudební

Po devíti ročnících zimních srazů velorexů na zámku Plumlov se desátý ročník uskuteční v letním termínu od pátku 27. do neděle 29. července 2018. Se
svými tříkolkami se velorexáři sjedou
v pátečních večerních hodinách, po
sobotní dopolední rozpravě se po deváté hodině rozjedou po okrese Prostějov plnit sportovní disciplíny. Návrat
na zámecké nádvoří se předpokládá
po 17. hodině. V neděli dopoledne po
vyhlášení výsledků se všichni rozjedou
zpět domů. Široká veřejnost bude
moci vidět velorexy v pátek po 17 hodině do soboty 9:30, potom až odpoledne po 17 hodině do nedělního rána
10:30 hodin.
V sobotu 28. července se bude konat
premiérový ročník Vodáckého trojboje
u Sandokana. Akce začne v 9:00 hodin
tréninkem, start závodních disciplín je
naplanovaný na 10:00 hodin. Od 17:00
hodin proběhene vyhlášení výsledků
a bude předán sud piva a spousta dalších cen. O hodinu později vystoupí
Gabriela V. G., těšit se můžete na dobré
jídlo a spoustu zábavy.

www.vecernikpv.cz
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Sraz velorexů na Plumlově

aneb, co se
  STAVY kde děje…

ikony, mnoho z nich už nyní hraje v country nebi – Pavel Bobek,
Karel Černoch, Milan Dufek
z kapely Plavci, Jindra Šťáhlavský ze skupiny Fešáci a bohužel
také náš kamarád Wabi Daněk,
se kterým jsme počítali na jubilejní ročník, ale trochu nám nedávno změnil plány,“ zavzpomínal jeden z hlavních organizátorů
Tomáš Pifka.
I přesto se pořadatelé snažili vybrat to nejlepší z dnešní hudební
country scény a pozvaní muzikanti
rozhodně nejsou žádnými nováčky. Vedle ostřílených hráčů se na
společném pódiu představí také
interpreti méně zvučných jmen,
avšak kvalitou nezaostávající, např.

Daniel Király s kapelou, Eagles &
Horses, The Colt, Pouta a mnoho
dalších.
Celou akci doladí stylový doprovodný program a v průběhu
sobotního dne bude na scéně
letního kina předáno ocenění
Association for Main Scene of
Country Music.
Permanentní vstupenka platí na
tři dny a tři scény, ale lze zakoupit také dílčí vstupenku na jednotlivé dny nebo pouze na scénu U Mokrošů. Na scénu Kemp
Ranč je vstupné dobrovolné. Více
na www.starydobrywestern.cz.
A pozor, v příštím vydání přineseme soutěž o volné vstupenky!
(pr)

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 24. července od 17:00 hodin se koná se- v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým
a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17,
minář na téma „ZDRAVÉ FINANCE“
Prostějov.
ICM
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAinformační centrum pro mládež, Prostějov
* v evropské dobrovolné službě momentálně pů- VÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prossobí zahraniční dobrovolnice Maria Hretculesei tějov 796 01, tel. 775 549 777 oznamuje, že poraz Rumunska, které je přítomná nejen během denské pracoviště v Prostějově, má provozní dobu:
kreativních dílen, ale i spousty dalších akcí, při- pondělí a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do
čemž aktuálně je k přečtení na webu první díl E- 16:30 hodin, čtvrtek jen po předchozí domluvě.
Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě od-VoiceS
borného sociálního poradenství a nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům
MC Cipísek
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky různých
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
velikostí).
* individuální právní poradenství s Mgr. A. Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství Až do pátku 31. srpna v časech pondělí až čtvrtek
zdarma
9:00, 10:00, 13:00, 14:00 hodin, pátek v 9:00,
* individuální poradenství v péči o dítě s Mgr. I. 10:00, 13:00 hodin a v sobotu a neděli ve 13:00,
Halouzkovou dle objednání
14:00 a 15:00 hodin se konají prohlídky radniční
* individuální poradenství v oblasti zdravého po- věže, nám. T.G.Masaryka v Prostějově. Kapacita
hybu pro dospělé a děti - zdravý pohyb, správný návštěvníků věže je stanovena maximálně na 13
vývoj dětí, odstranění bolesti a špatného držení osob, proto doporučujeme skupinu objednat u pratěla cvičením, aromaterapie, podpora zdraví pří- covnic informační služby na bezplatné telefonní
rodními prostředky apod. s Mgr. H. Peterkovou lince 800 900 001 v pracovní dny, pondělí až čtvrtek
dle objednání
od 8:00 do 16:00 hod., v pátek od 8:00 do 14:00
hod., e-mail: informace@prostejov.eu, osobně veSONS PROSTÌJOV
dle budovy radnice nám. T. G. Masaryka 12 nebo
* ve čtvrtek 26. července se koná procházka le- v Regionálním informačním centru, Pernštýnské
soparkem Hloučela. Odjezd z nádraží v 10:30 nám. 8 - budova zámku, východní křídlo. Pokud
hodin autobusem č.19.
nebude prohlídka věže kapacitně obsazena, mohou
se jí daný den zúčastnit i neobjednaní návštěvníci,
CENTRUM PRO RODINU
kteří se budou v danou hodinu nacházet před radnám. J.V.Sládka 2, Prostějov
nicí. Prohlídky jsou zdarma.
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin se koná
dopolední program pro maminky s dětmi a od Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově,
16:30 do 18:00 hodin - příprava dětí na školu
Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se usku- pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické voteční první školička - dopolední kroužek typu zíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili
miniškolky a od 17:00 do 19:30 hodin přednáš- i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č.
kové večery dle aktuální nabídky, příprava 106 nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
snoubenců
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je na V sobotu 28. července a v neděli 29. července se
programu první školička - dopolední kroužek konají prohlídky centra města a kostela Povýšení sv.
typu miniškolky a od 16:30 do 17:30 hodin Kříže. Historické centrum města od 14:00 hodin od
kroužek „Aby malé bylo velké“ zaměřený na sochy T.G.M., maximální obsazenost 20 osob. Kostel
základní etické hodnoty a předávání víry pro děti Povýšení sv. Kříže od 15:30 hodin, sraz v kostele, maxod 3 do 6 let
imální obsazenost 20 osob. Prohlídky jsou zdarma.
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SPOLEČNOST

Pondělí 23. července 2018
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Naleznete
uvnitř

NA JOSEFKOLE
NECHYBĚL
ANI ČESKÝ KRÁL
 Zámecký park v Čechách pod
Kosířem hostil největší akci regionu
strana 19

JESTŘÁBI
JDOU NA LED

 Hokejisté Prostějova vstupují
do závěrečné fáze přípravy.
strana 27
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PROSTĚJOV Běžela už závěrečná minuta nastavení a tři body už téměř naskakovaly na konto 1.SK Prostějov, když přišla studená sprcha v podobě vlašimského
vyrovnání na 2:2. Nováček Fortuna národní ligy tak sice na úvod soutěže bodoval, na dosah ale byla po gólech Kroupy a Hapala víc než jen remíza.

OBSÁHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZE VSTUPU 1.SK PROSTĚJOV
DO 2. LIGY NALEZNETE NA STRANÁCH 22 A 23

JEDNOU

 Novou tváří v lipovském dresu
se pro podzimní část „B“ skupiny I.A
třídy stal David Pekař, čtyřiadvacetiletý odchovanec 1.SK Prostějov prošel také Sigmou Olomouc, Určicemi
a Klenovicemi, poslední tři roky strávil o soutěž výš v Dolanech.

BYLI JSME
U TOHO

 V sobotu 21. července jsme si připomněli 100. výročí narození prostějovského učitele, sbormistra a hudebníka Karla Hejduška.

...ten náš píšeme už 20 let

www.vecernikpv.cz

ZNÁME
NOVÉ POSILY VK

 Prostějovské volejbalistky
představily nové akvizice v týmu.
strany 21 a 29

FOTBALISTÉ
zahajují okresní

pohárové boje

 Také v Prostějově se tento týden
konečně dočkáme tropických teplot,
ty by měly překročit „třicítku“.
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ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

 Až do konce září tohoto roku se
už dnes kvůli opravě vodovodu uzavře
Lidická ulice v Prostějově.

 Milan Macourek s fotbalem nekončí, dlouholetá opora lipovského
týmu a někdejší hráč Plumlova, Kralic, Protivanova či Určic se dohodla
s Hanou Prostějov, kde brzy dvaačtyřicetiletý hráč vstoupí do podzimních
bitev I.B třídy.

VK

Jiří MOŽNÝ

   

PROSTĚJOV První knihobudka spatřila v Prostějově světlo světa v říjnu roku 2016. Dnes jsou
na území města už tři a dvířka se v nich netrhnou. Proto je na čase, aby prošly změnou. A ta
začala v minulém týdnu, u knihobudky na Husově náměstí.„Říkala jsem si, že by nebylo špatné
knihobudky pomalovat, aby poutaly oči kolemjdoucích,“ uvedla jedna z autorů projektu knihobudek a předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová. Obrátila se proto na dalšího
z autorů, ředitele Městské knihovny Prostějov Aleše Procházku. I on o možnosti zviditelnění
dřevěných schránek uvažoval a oslovil Magdu Jansovou z Ateliéru Modrý anděl. „Jsem ráda,
že se projekt tak pěkně rozjel. Mám řadu dárců, kteří mě knihami zásobují a já je pak rozvážím
do Kolářových sadů, sem i do aquaparku,“ dodala Milada Sokolová s tím, že stejně jako Aleš
Procházka a Magda Jansová věří, že právě pestré obrázky přivedou k obsahu knihobudek nové
příznivce.
(mik)

PROSTĚJOVSKO V sobotu 28. července od 17 hodin vstoupí duo
z I.A třídy a společně s nimi po jednom účastníkovi I.B a II. třídy do
nového ročníku Okresního poháru Prostějovska. TJ Jiskra Brodek u
Konice přivítá na svém hřišti TJ Sokol Plumlov, TJ Sokol Klenovice
na Hané změří síly s TJ Sokol Čechovice. Pátým do party, který se do
vyřazovacích bitev přihlásil, je nedávný finalista krajského kola Sokol
Konice. Loňský obhájce trofeje má pro úvodní bitvy volno.
Papírovými favority obou zmíněných bitev jsou hostující mužstva. Brodek
sice patřil do středu okresního přeboru, nicméně Plumlov téměř bojoval
o postup do krajského přeboru, kdyby k němu vedlo i druhé místo v I.A
třídě, scházely by mu jen dva body. To druhá bitva by mohla nabídnout
vyrovnanější průběh, Klenovice se totiž po celý rok řadily k tomu nejlepšímu v „A“ skupině I.B třídy, zatímco Čechovice se pohybovaly v lepším
středu vyšší soutěže.
Vítězové postoupí do semifinále, které se uskuteční ve středu 12. září od 16
hodin, finále pak bude na pořadu v předvečer výročí úmrtí svatého Václava, o letošním vítězi okresního poháru se rozhodne ve čtvrtek 27. září od
půl čtvrté odpoledne. V případě nerozhodného výsledku se neprodlužuje
a postupujícího rovnou určí pokutové kopy.
Jak úvodní duely dopadnou, bude jasné přibližně o nedělní sedmé hodině
večerní, výsledky i ohlasy můžete očekávat v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
(jim)

kultura

KEMP V PLUMLOV
OVLÁDLI KELTOVÉ
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TOMÁŠ ULLMANN
„No, já bych tady chtěl vlastně zjistit,
co to slovo keltské vůbec znamená.
Spousta těch kapel tam má ty typické
znaky jako dudy, píšťaly a podobně,
ale je v tom i hodně jiných žánrů,
jako třeba punk a podobně. Hodně si
přidávají a kombinují. Chtěl bych slyšet
něco opravdu klasicky keltského, bez
čehokoliv přidaného, abych si mohl
říct, ano, tohle je tradiční keltská hudba.
Nevím, jestli je tady něco takového.“
ptal se: Jakub Čermák

„Kamarád mi řekl o téhle akci, takže
vlastně jsem šla naslepo na něco, co
jsem vůbec neznala, protože tenhle
hudební žánr a vůbec keltská historie
mi jsou docela cizí. Zatím můžu říct,
že něco se mi líbí víc a něco méně. Líbil se mi Tomáš Kočko s orchestrem
a kapela Deloraine. Jsem spíše na ty
klidnější věci, melodické, a tyhle dvě
mi utkvěly v paměti.“

VLADIMÍRA POKORNÁ

JAK SE VÁM LÍBILA
KELTSKÁ NOC?

Anketa

a n eb
ptali jsme se v kempu

Nabitý program započal v pátek odpoledne od patnácti hodin prvním koncertem české kapely Gwalarn. Ostatně
skoro celý pátek patřil výhradně tuzemským kapelám, které mají blízko ke

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž
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peních předvádí neskutečnou show, do všichni přítomní jako v transu. Zpěvák
které své fanoušky před pódiem ráda kapely zavelel: „Skákejte!“ A celý kemp
zapojuje. Během celého koncertu byli Žralok skákal před kapelou jako jeden
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tak dlouhou dobu měli zájem. Mám
strašnou radost, že právě u nás na Keltské noci bude poprvé v České republice vystupovat Celkilt,“ neskrýval své
nadšení hlavní organizátor celé akce
Tomáš Somr. Tato francouzská kapela
L     &
už za svoji pětiletou kariéru stihla odehrát přes 400 koncertů po celém světe Flogging Molly. Dokázala spojit jiskru
a společně si zahráli i s takovými legen- irského Jugu s hrubou sílou rockové
dami jako Dropkick Murphys nebo hudby a pro diváky na svých vystou-
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navštivte stále více oblíbenější inter

WW Koncert byl napumpovaný
energií...
„Byl, ale ta energie jde od lidí, a my ji
vracíme zpátky. Tak to je vždycky. To,
co do toho dáte, se vám od lidí vrátí,
a naopak.“
WW Kolikátý je to pro kapelu ročník?
„Jako kapela fungujeme šest let a na
Keltské noci jsme popáté, takže pro
nás už to je taková klasika. My v létě
hodně cestujeme po různých festivalech, ale za sebe můžu s klidem
říct, že Keltská noc je můj nejoblíbenější.“
WW V čem nacházíte inspiraci na
psaní textů a skládání hudby, protože pro kapelu převážně skládáte
vy sám...

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor

„To je pravda. Ono se to nezdá, ale většinou jsou to celkem depresivní nebo
drsné písničky, prostě klasická keltská
muzika. Ta je především o lásce, sexu,
alkoholu a smrti. A v těch písních se
tak nějak vše z toho zmíněného oslavuje. A nápady jsou samozřejmě ze
života.“ (smích)
WW Co ještě na léto plánujete?
„Dojet všechny festivaly do konce, to
zaprvé. A za druhé budou Skotské hry
na zámku Sychrov, kde máme první
den prime time a hrajeme jako headlineři, takže na to se s kapelou moc těšíme. No pak se chceme zavřít do studia
a udělat desku, na kterou si pozveme
spoustu hostů a kapel, které takhle
na cestách potkáváme a poznáváme.
Také máme v Praze stálou scénu, kde
přes rok pravidelně hrajeme, takže
toho je opravdu moc.“
WW Zahráli už jste si někdy v Mekce
keltské hudby ve Skotsku?
„Měli jsme velké turné po celé Velké
Británii. Tedy dokud se nám nerozbilo auto, které jsme tam museli nakonec nechat sešrotovat. Neměli jsme
se jak dostat zpátky, neměli peníze
a za deset dní byl koncert v Praze.
Tím pádem jsme začali hrát po klubech, hospodách a na samotných
irských a skotských ulicích. Vydělali
jsme si na nové auto, kterým jezdíme
doteď, takže máme volant na druhé
straně. Ale po čtyřiadvacetihodinové
cestě bez spánku jsme ten koncert
v Praze odehráli.“
-  .!

„Festival se povedl od začátku do
konce. Z organizačního hlediska se
nám po celou dobu vyhnuly větší
problémy a vše klapalo na jedničku,“
má radost Somr. Jediné zaváhání přišlo při koncertu francouzské kapely
Celkilt. „Kapela měla celkem dost
vysoké technické nároky a chvíli trvalo, než se vše připravilo, ale nemyslím
si, že by lidem vadila dvacetiminutová prodleva, protože kapela jim to
potom vynahradila úžasnou show,“
dodává. Zároveň ho potěšilo, že
všechny kapely, které se mu podařilo nasmlouvat, přijely a zahrály. „Pro
mě to byly úžasné dva dny, troufnu si
říct, že to byl nejlepší ročník. Z hlediska návštěvníků i kvalit pozvaných
kapel. Také jsme možná překonali
minulé návštěvnosti. Podle hrubých

Jakub ČERMÁK

PLUMLOV Sedmnáctý ročník
dvoudenního festivalu Keltská
noc je za námi, takže je načase načerpat síly a bilancovat. „Všichni
jsme unavení, moc jsme toho nenaspali, ale zároveň jsme všichni
ohromně šťastní, jak to dopadlo,“
začíná lehce hodnotit ředitel tohoto letního festivalu Tom Somr.



„To, co do toho dáte, se vám od lidí vrátí zpt na pódium,“   
je pesvd!en Petr Polák, frontman skupiny Vintage Wine  

PLUMLOV S kapelou vystoupil na
Keltské noci už popáté, patří totiž
mezi jeho oblíbené festivaly. Petr
Polák, zpěvák pražské hudební skupiny Vintage Wine, se v exkluzivním rozhovoru pro Večerník ihned
po koncertu rozpovídal o hudbě
i životě. V čem pro psaní textů nachází inspiraci, ale i jak se zpívá
v ulicích Irska, se dozvíte jen ve Večerníku.

keltské hudbě a jejím tradicím. Zejména po deváté večer si fanoušky svými
lyrickými písněmi získala kapela České
srdce a vysloužila si za svůj výkon velký
aplaus. Poté se na řadu dostala i kulturní vložka v podobě tradičních irských
tanců. Dívčí soubor Démáirt předvedl
několik těžkých sestav a jejich ladné pohyby do zvuků hudby nechaly přítomné diváky oněmělé. To už se ale chystala největší bomba letošního ročníku.
„Letos se mi po čtyřech letech konečně
podařilo přilákat kapelu, o kterou jsme

PLUMLOV Uplynulý víkend se nesl ve znamení kiltu, píšťal a dobré hudby. Už po sedmnácté
se kemp Žralok pod plumlovským zámkem změnil na hudební scénu, kam přijely zahrát kapely z celé Evropy. Festival se konal poprvé v roce 2002 jako dva samostatné koncerty, jeden
v Olomouci na Korunní pevnůstce a druhý na plumlovské přehradě na pláži U Vrbiček. Tehdy
tam vystupovala kapela z Dánska Comely Grace, irsko-australská skupina Gone Jones a také
Tomáš Kočko s Orchestrem, který zde vystupuje pravidelně dodnes. Festival se za sedmnáct let
svého života pořádně rozrostl a získal si světový věhlas. Večerník jako největší mediální partner
celé akce u toho samozřejmě nemohl chybět.
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a Brodek u Prostějova. Všichni se
utkali systémem každý s každým
a tabulka dala výsledné pořadí.
„Původně bylo přihlášeno pět
týmů, ale jeden nám ráno oznámil,
že se nedostaví. Z minulosti jsme
na tuto situaci již připraveni, a tak
nás to ani nepřekvapilo a průběh
turnaje to neovlivnilo,“ nenechal
se nepříjemnou zprávou rozhodit
předseda pořádajícího oddílu Vladimír Fialka.
Právě po jeho úvodním slově, následJIŘÍ MOŽNÝ
ném rozlosování a ocenění Víťu SolLetošního dějství se zúčastnily dáta za aktivní činnost v Mexiku se
celkem čtyři týmy – domácí SK začalo pod dohledem rozhodčího
Mexico, SK Dřevnovice, Doloplazy Krátkého soupeřit o body. Nejlépe
VÍCEMĚŘICE V sobotu 14. července se v areálu Domova u rybníka ve Víceměřicích uskutečnil
již dvanáctý ročník tradičního
turnaje v malé kopané MEXICO
CUP. Memoriál člena a spoluzakladatele tamějšího SK Antonína
Dostálíka se již od rána nesl v
dobré náladě, kterou podpořilo
tradičně nádherné slunečné
počasí lákající spíše k trávení času
u vody místo běhání za míčem.

V dovolenkovém módu a pouze
s jedenácti vlastními hráči a střídající výpomoci naskočili fotbalisté
Kralic do přáteláku s Novými Sady.
I tak to stačilo, po gólech Daniela
Halenky a Jana Petráska se radoval
právě účastník krajského přeboru.
„Šanci dostali kluci, kteří nebyli
plně vytíženi během sezóny. Jsem
velice spokojen s přístupem i hrou,
i přes abnormální letní počasí nescházely morálka a vůle. Tempo
nebylo až tak vysoké, drželi jsme
ale míč a dostávali se do brejků,
jeden z nich jsme využili. Oni naopak šance neproměnili a my jsme
z bloku chodili aktivně nahoru,“

Kralice si smlsly
 <&; <&

Jiří
MOŽNÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

S Karlem Frantíkem v bráně vyrukovali fotbalisté Plumlova ke svému
prvnímu přáteláku. Stabilní jednička
Dan Simandl si užívala dovolené,
a tak se mezi tři tyče postavil zkušený
hráč stále ještě působící v Rakousku,
kouče Pavla Voráče ale svými zákroky příliš nepřesvědčil. Domácí se
velice brzy ujali vedení 4:0 a tento
rozdíl si pohlídali až do konce.
„Karel se prořekl, že by někdy chtěl
zkusit chytat, zápas mi ale ukázal, že
to nebude pravé místo pro něj. Celkově se utkání neslo v duchu úvodního přáteláku, hra byla vyrovnaná.
Chtěl jsem hlavně vidět mladé kluky, hned čtyři teď vyšli z dorostu.
Každý odehrál poločas, chtěl jsem
zjistit, co od nich mohu čekat,“ povídal Voráč.
O tomto víkendu se plumlovští fotbalisté objeví v pohárové soutěži,
v sobotu od 17 hodin se představí na
půdě Brodku u Konice. A už o týden
později přijde na řadu první podzimní kolo I.A třídy proti nováčkovi
z Chomoutova.

Plumlov zkoušel
gólmana

Zatloukal, Nečas, Répal, Kobylík –
Halenka, Gábor. Střídal: Petrásek.
Hrající trenér: David Kobylík.
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se vedlo Brodku u Prostějova,
jenž ani jednou neprohrál a i díky
střeleckému umu šestigólového
Jarka Matouška dvakrát zvítězil a
jednou remizoval. Stříbro si odnesli
domácí ve složení Mira Musil, Jirka
Dostálík, Pavel Iránek, Michal Hamala, Dominik Matoušek, Zdeněk
Špička, Martin Vojtíšek a „Pinďa“,
kteří nestačili jen na konečné vítěze,
třetí skončily Doloplazy a čtvrté
Víceměřice.
Kolem poledne se odehrály také
dva exhibiční zápasy. Nejdříve hrály
proti sobě děti, oranžoví versus žlutí.
Utkání skončilo nerozhodně 4:4,
když se za oranžové dvakrát trefili

'< # 
na Klenovice

Rozdíl dvou soutěží se plně projevil
v souboji Určic s Brodkem u Prostějova. Papírově lepší tým souboji
téměř sousedních obcí dominoval,
třikrát se trefil již v první půli a další
čtyři zásahy přidal po přestávce. Hattrickem se uvedl navrátilec do týmu
Lukáš Zelina, o gól méně vsítil Kamil Žáček a jednou se prosadili Tomáš Menšík s Vojtěchem Slezákem.
„Utkání jsme odehráli na dvakrát
pětatřicet minut a splnilo svůj účel.
Jsem spokojen, že se do něj podařilo
přenést zapálení ze sezóny a i brankově nám to vyšlo. Soupeři jsme vy-
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Branky: Patoraj – Všianský 2, Rozehnal, F. Pokorný. Sestava Kostelce:
Zelinka – Holoubek, Peka, Popelka,
Zatloukal – Chytil, Grulich, Móri,
Patoraj, Klimeš – Lužný. Střídali:
Navrátil, Jurník. Trenér: Jaroslav
Klimeš. Sestava Klenovic: D. Pokorný – Spálovský, Cetkovský, César,
Popelka – Dadák, Šlézar – Rozehnal,
F. Pokorný, Frys – Všianský. Střídal:
Sedlák. Trenér: Vladimír Horák.
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Paťa Musil a Petr Daniel, za žluté se
rovněž dvakrát prosadili Tomášek
Fialka a Lukášek Musil. Došlo tak až
na pokutové kopy, v nichž měli více
štěstí žlutí a vyhráli 2:1.
Následovalo již tradiční utkání
klientů Domova u rybníka, kteří byli
doplnění vychovateli, proti výběru
SK Mexico. Po boji skončil zápas
také nerozhodně 2:2 a při penaltách
si lépe počínali klienti Domova,
když vyhráli poměrem tři ku dvěma.
„Účastnící se opět mohli těšit na
domácí prostředí, výbornou partu
lidí, bohatou tombolu a ceny, děti
měly k dispozici skákací hrad. Turnaje včetně vyhlášení výsledků
se zúčastnila také Božena Sekaninová, která měla tradičně pro děti

připraveno spoustu dárků,“ popisoval Fialka, jenž neopomněl pochválit ani výborné občerstvení, které
zajišťovali již tradičně Jara „Baťa“
Kroupa a Kamila Dostálíková.
Ve výčepu se o pravidelný pitný
režim staraly Danča Dostálíková,
Anička Vránová a Janča Musilová,
hudbu měl na starosti Kuba Štébl a
focení Marcela Iránková. „Mé obrovské díky patří všem, co přispěli
k organizaci turnaje, zástupcům
obce Víceměřice v čele se starostou panem Novotným, místním
spolkům a všem sponzorům, kteří
přispěli. Také všem dalším, co se
podíleli ať už finančně, nebo jinak na
organizaci turnaje. Jedinou kaňkou
je účast obyvatel Víceměřic na

31

 # ! !

;
/
#
#

/#\:
7\0
:\//
-\7

9
:
"
/
!" #$
8 K 2(I  !:' $

  
/I   " # /
#1 KO
" # ;
"F 
" / ;
-1 F  
" ; /

Mexico CUP 2018
Výsledky Mexico Cupu 2018:
1 KO(I  /\F (1 F  "\/
1 KO(F 0\/
I  (1 F  "\"
1 KO(1 F  ("\;
I  (F 0\#

MALÁ KOPANÁ

tradiční akci, která je věnována právě
jim. Tak snad příště,“ dodal Vladimír
Fialka.



Branky: Zelina 3, Žáček 2, T. Menšík, Slezák. Sestava Určic: Števula –
Bureš, Zbožínek, Mikulka, Grulich
– Pospíšil, Slezák, T. Menšík, Zelina
– Sosík, Žáček. Střídali: Hýbl, Šnajdr, Krajíček. Hrající trenér: Pavel
Zbožínek.
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pomohli několika našimi hráči a je to
něco jiného než jen trénovat, kluci si
zahráli a zaběhali,“ liboval si uzdravený kouč vítězů Pavel Zbožínek.
Do přípravy si převedl dva hráče
z ,béčka‘ a příležitost dostali i dorostenci, velkou radost pak má z
příchodu Zeliny, jenž naposledy působil v divizních Kozlovicích. „Jsem
za něj moc rád, je to kluk se srdcem
a vztahem k Určicím, u nás má vždy
dveře otevřené a je fajn, že se zapojil.
U týmu navíc pokračuje i můj bratranec Ivo Zbožínek, jenž bude současně hlavním trenérem dorostu,“ libuje
si někdejší hráč Sigmy či Žižkova.
Generálku sehrají Určice v neděli
od půl šesté proti Lutínu a půjde tak
o bonbónek v podobě střetnutí s úřadujícím šampionem krajského přeboru.
„Už v zimě jsem klukům slíbil, že budu
chtít utkat se se zajímavým soupeřem, je
to zpestření,“ usmíval se Zbožínek.

fotbal, malá kopaná
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Čtyřgólový příděl musejí strávit
hráči Kostelce po sobotním mači
proti Klenovicím. Hosté opakovaně
udeřili z rychlých kontrů po zisku
míče a dokráčeli si pro přesvědčivé
vítězství.
„Byli jsme sice více na míči, jenže
mistrovství světa nám ukázalo, že tak
se už nehraje. V útočné fázi jsme byli
jaloví, scházel nám důraz a Klenovice
nás potrestaly z brejků. Oni dostali
chuť a běhali, my naopak ne a byli
jsme frustrovaní. Máme ale v kádru
spoustu nových kluků a chvíli potrvá,
než si to sedne,“ uvědomuje si trenér
Kostelce Jaroslav Klimeš nedostatky,
současně ale raději vítá porážku teď
než v mistrovských zápasech.
Novou brankářskou jedničkou jeho
týmu se stal Tomáš Zelinka, jenž
přišel z Čechovic, o roli dvojky se
budou dělit Matěj Klimeš s gólmanem „béčka“. A novicem je mimo
jiné i Slovák Patoraj, jenž oživuje
svou kariéru.
To v Klenovicích zavládlo více radosti.
„Utkání bylo vyrovnané a místy jsme
měli štěstí, šancí bylo dost na obou
stranách. Mužstvo předvedlo některé
velmi pěkné akce, v obraně už to bylo
horší. Sestava ale nebyla optimální,
všichni se ale uvedli dobře,“ sdělil klenovický kouč Vladimír Horák.
Generálku na podzim 2018 sehraje
Kostelec v závěru třídenního soustředění v neděli večer na svém hřišti
proti Výšovicím, Klenovičtí v poháru přivítají Čechovice.

milujeme vecerník


popisoval kralický lodivod David
Kobylík.
A radost mu tak udělal i výsledek.
„Kontrolovali jsme hru, jak jsme potřebovali. Každý zápas jdeme za výhrou a byli jsme odměněni, posouvá
nás to dál jako mužstvo,“ kvitoval.
V kádru by měl setrvat i Patrik
Gábor, naopak s Honzou Petráskem počítat nelze. „Píská krajský
přebor a nemůže tuto soutěž hrát,
je to jen výpomoc,“ vysvětlil Kobylík, jenž musí oželet i zamýšlené
doplnění o Radka Štěpánka. „Nikoho neodsuzuji, pokud ale můžu
jít do vyšší soutěže, tak nechápu,
proč jdu do nižší. Je to i morálně-volních vlastnostech a charakteru, třeba já osobně jsem chtěl hrát
vždy co nejvýš,“ upozornil na starost vícero klubů.
;';   <q
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Generálku sehrají Kraličtí v sobotu
Branky Plumlova: Spáčil 2. Sestav pět proti Fulneku.
va
Plumlova:
Frantík – Vysloužil,
`'; "q
FC Kralice na Hané 0:2 (0:1)
Ševcůj, Fajstl, J. Kiška – Bureš, Spáčil,
Branky Kralic: Halenka, Petrásek. Hrstka, Zabloudil, Křupka – HladSestava Kralic: Adamík – Tro- ký. Střídali: Aujezdský, Kratochvíl,
neček, Hlačík, Prokop, Němčík – P. Kiška, Parák. Trenér: Pavel Voráč.

PROSTĚJOVSKO Domácí fotbalové soutěže profesionálů již zahájily bitvy v ročníku 2018/2019, to regionální
zástupci v krajských i okresních soutěžích teprve vstupují
do zápasové přípravy. Za týden mnohé z nich čekají generálky a během velice bleskového letního mimosoutěžního utkání tak stihnou pouze dva duely. O uplynulém víkendu si tak například Kralice poradily s divizními
Novými Sady, Klenovice zdolaly v derby Kostelec, Určice
si vysoko poradily s Brodkem u Prostějova, Plumlov nestačil na Slatinice.

Pondělí 23. července 2018
www.vecernikpv.cz

sport
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MONAKO, PROSTĚJOV Na radnici v Monaku se vdala Karolína
Plíšková, která si po dvou a půl
letech vztahu vzala svého manažera Michala Hrdličku. Obřad
dokázala utajit a novinku světu
oznámila prostřednictvím videa
na Twitteru. „Je to naše věc a nechtěla jsem to dávat do médií,
abych měla klid. To se povedlo,“
poznamenala tenistka.
Na videu ze sociální sítě Twitter je vidět, jak novomanželé vycházejí z rad-

Pondělí 23. července 2018
www.vecernikpv.cz
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ale nestačil na dalšího Itala Cecchninata, přestože ve třetím setu odvrátil šest
mečbolů soupeře. „Bylo to těsné,“ ulevil
si Veselý, který společně s Romanem
Jebavým postoupil až do finále čtyřhry.
Hned tři tenisté se představili v nizozemském Scheveningenu. Václav Šafránek a Adam Pavlásek vypadli hned na
začátku turnaje, Lukáš Rosol naopak
naznačil, že jeho výkony mají vzestupnou tendenci a postoupil do semifinále,
v němž vypadl s nejvýše nasazeným
Madenem z Německa. „Odehrál jsem
čtyři těžké zápasy, nebylo to špatné.
Budu se prát dál,“ uvedl Rosol.
(lv)
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TENIS

Pořád ale věřím, že mě ještě s tenisem
nějaké hezké věci čekají,“ doufá Berdych.
(lv)

Foto: Facebook

Jakub
ČERMÁK

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

PLUMLOV V neděli 8. července
se sešli všichni sportovní nadšenci
v Campu Žralok. Proběhl totiž dlouho avizovaný duatlon a do závodu se
přihlásilo na čtyřicet účastníků celkově v sedmi kategoriích. „Není to
tolik, kolik jsme chtěli, ale i tak je vše
připraveno a závod určitě proběhne,“
lákal den předem jeden z organizátorů celé akce Petr Zakopal. Dohoda
s počasím vyšla přímo podle plánu
a přesně v jedenáct hodin dopoledne
bylo odstartováno.

Plumlovský duatlon se skládal ze tří
částí – běh na tři a půl kilometru, dvanáctikilometrová jízda na kole a znovu
běh na necelé tři kilometry. Trasa vede
městem kolem dominanty plumlovského zámku, poté částí lesa zpět ke
kempu Žralok. „Přípravy na takovýto
menší závod nejsou těžké, proto vše
proběhlo naprosto hladce. U vody jsme
pro závodníky zřídili depo pro kola, občerstvení a stanoviště start/cíl. Počasí
nám také vyšlo, takže se závod mohl po
jedenácté úplně v pohodě rozběhnout.
Do závodu se přihlásili závodníci do juniorských kategorií mužů i žen, do obou
kategorií 20–35 let i do kategorie 36–45
let. Poslední kategorií jsou muži nad 45
let, ve které se sešlo šest závodníků. Jen
do týmové kategorie se nikdo nepřihlásil,“ vylíčil Večerníku Petr Zakopal. „Trať
je za ty ročníky pořád stejná, jen s menšími úpravami,“ dodává.

Do závodu se mohli přihlásit zkušení
závodníci, ale i zájemci duatlonem naprosto nepolíbení. Plumlovský podnik
se rozeběhl ve velkém tempu a i přes
zvyšující se teplo si závodníci udržovali rychlost. V pasáži vedoucí po silnici
v centru Plumlova však závodnici museli dávat pozor na běžný provoz, protože ten nebyl kvůli závodu pozastaven.
V dobrém mezičase se po kole znovu
rozeběhli Jakub Boček nebo Josef Zlámal, z ženských účastnic si skvěle vedly
Hana Vejrostová a Kateřina Šmídová.
„Mně se běželo i jelo dobře a trať byla
krásná. Jestli byla těžká, tak to netuším,
protože pro mě to je první duatlon, takže s tím nemám žádné zkušenosti. Řekla jsem si, že zkusím něco nového, a musím říct, že to byla paráda,“ pochvalovala
si závod Hana Vejrostová, která nakonec pro sebe urvala celkové vítězství
v kategorii žen 20–35 let. „Myslela jsem

si, že po těch kilometrech na kole mi pak
v běhu odumřou nohy, zvlášť když hned
musíte nastoupit do kopce, ale nakonec
jsem je vůbec necítila a vyběhla to úplně
v pohodě,“ dodala závodnice.
V hlavní mužské části doběhl na prvním místě Jakub Boček v čase 49.07, což
se nakonec ukázalo jako nejrychlejší čas
celého duatlonu. Celé dopoledne do-

provázela akci velmi přátelská atmosféra
a všichni závodníci dobíhali do cíle s širokým úsměvem. „Každý, kdo doběhne
do cíle, si zaslouží potlesk. A každý by
si to měl vyzkoušet. Nejde ani tak moc
o věk, jako spíš o hlavu. Každopádně je
to skvělý zážitek a člověk si vyzkouší, co
v něm je,“ popsal Večerníku své pocity
po závodu Petr Buček, který si doběhl
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pro třetí místo v kategorii nad 45 let. Po
úspěšném zakončení už organizátoři
lákají na další akci. „Hned v srpnu proběhne triatlon a tam očekáváme účast
aspoň osmdesáti závodníků, takže rozhodně není nač čekat, registrace je jednoduchá,“ láká na další fyzicky náročný
závod Zakopal.
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DUATLON 2018 VÝSLEDKY

Nedělní duatlon přinesl skvělý sportovní zážitek

UMAG, PROSTĚJOV Wimbledonem rozhodně tenisová sezona neskončila. Někteří hráči si vzali krátké
volno, další se vrátili na antuku, což
byl případ celé řady zástupců prostějovského klubu.
Zdeněk Kolář si odbyl premiéru na
okruhu ATP ve švédském Bastadu.
Mladý tenista úspěšně absolvoval kvalifikaci a v 1. kole vyzval hrající legendu
Davida Ferrera. Kolář především ve
druhém setu španělského tenistu potrápil, postup přesto nezískal.
Jiří Veselý se představil v Umagu, kde
přešel přes Travagliu, v boji o čtvrtfinále

NEW YORK, PROSTĚJOV Druhý
grandslam v řadě musí vynechat Tomáš Berdych. Český tenista se musel
kvůli zdravotním problémům odhlásit z Wimbledonu, teď přijde také
o US Open a turnaje ve Washingtonu, v Torontu a Cincinnati.
Dlouholetá česká jednička se na kurtech naposledy představila před měsícem v Londýně, před tím v průběhu
antukové sezony nevyhrál ani jeden
zápas. „Nejsem schopen pořádně hrát.
Záda se nedaří dát do pořádku,“ posteskl si před několika týdny Berdych,
který ve světovém žebříčku spadl na
59. místo, protože ve Wimbledonu
nemohl obhajovat loňské semifinále.
„Život přináší i nepříjemné okamžiky.

Prostějovští tenisté Záda BERDYCHA
se vrátili na antuku nepustí ani na US Open
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TENIS - HANÁ CUP

PROSTĚJOV Pár Krupička – Cibulec vyhrál
7. ročník tenisového turnaje Haná Cup na starých dvorcích TK Prostějov. V konkurenci deseti dvojic neměli vítězové konkurenci. Celým
turnajem prošli bez jediného zaváhání. Ve skupině vyhráli všechny čtyři zápasy při celkovém
skóre 24:2 a jednoznačně postoupili do finále.
Ve druhé skupině podobným způsobem dominovala
dvojice Světlík – Čermák, která v průběhu čtyř duelů
ztratila pouze pět gamů. Ve finále Krupička s Cibulce dovolila soupeřům jedinou hru a po vítězství 6:1
ovládla celý turnaj. V utkání o 3. místo zvítězil pár Husařík, Hanák 6:3 nad dvojicí Ondráček, Lošťák.
(lv)

nice. Skromného svatebního obřadu
v Monaku se účastnila i moderátorova dcera Linda, kterou má Hrdlička
z předchozího vztahu s moderátorkou Lucií Borhyovou. Za svědka šel
ženichovi moderátor Petr Suchoň
a Plíškové údajně její sestra Kristýna
Tenistka si vzala manželovo příjmení, na tenisovém okruhu ale zůstane
kvůli marketingu Karolína Plíšková.
„Její jméno je dobrá značka,“ vysvětlil manažer aktuální české tenisové
dvojky Hrdlička.
(lv)

Tenisový Haná Cup  
zná sedmého vítìze !"  #$% &
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Líbanky na Hané podle Mánesa.
Poté následovala oblíbená přehlídka
kočárů zaměřená tentokrát zejména na parkové a lovecké kočáry.
I letos proběhla v sobotní noci za
svitu hořících loučí, ohňů a lamp.
Vše podobně jako loni doplnila
osvědčená divadelní a kaskadérská
skupina Štvanci, která mimo jiné
předvedla boj dobra se zlem. Po celé
oba dva dny byly připraveny soutěže
a tvorba pro děti. „Byli jsme loni na
podzim u pana Obra na prohlídce
v Muzeu kočárů. V rámci ní všechny
návštěvníky zval na Josefkol. Zaujalo
nás to natolik, že jsme se rozhodli
do Čech pod Kosířem vrátit a moc
se nám tu líbí. Kromě zajímavého
programu nás naprosto uchvátilo
prostředí zámeckého parku, kde
se akce koná,“ prohlásila Božena

Prostějovské léto uvítalo další z řady
výborných hudebníků. Tentokrát na
náměstí T. G. Masaryka vystoupila
zpěvačka, skladatelka, herečka a zá-

Tereza MACHOVÁ

PROSTĚJOV Olgu Lounovou
očekávali Prostějované již dlouho
a uplynulou středu se jí konečně dočkali. A že o ni byl obrovský zájem,
bylo poznat na počtu návštěvníků.
Náměstí T. G. Masaryka doslova
praskalo ve švech. A nejen to. Po každé písni se otřásalo pod mohutným
tleskotem a hvízdotem. Koncert se
tedy vskutku vydařil… A PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl u toho.

vodnice rallye Olga Lounová. „Olga
Lounová na Prostějovském létu ještě
nebyla. Místní se na její koncert dlouho ptali a letos se nám jej konečně
podařilo do programu Prostějovského léta zařadit,“ prozradila Večerníku
kulturní pracovnice klubu Duha Martina Drmolová. Organizátoři Prostějovského léta jistě nelitovali, že tuto
známou tvář přizvali. Návštěvníků se
tu totiž sešlo víc než dost. A spokojené
usměvavé tváře všude kolem vypovídaly své. „Koncert je naprosto skvělý.
Písně Olgy Lounové poslouchám již
dlouho a vždy se mi moc líbily, ale ještě nikdy jsem nebyl na jejím koncertě.
Dozvěděl jsem se, že má vystoupit na

Prostějovském létu, a tak jsem se rozhodl se na ni zajít podívat. A mohu
říct, že je úžasná,“ svěřil se Večerníku
jeden z návštěvníků.
Celý koncert uvedly mocný jásot
a tleskot. Poté už zazněly oblíbené
i méně známé songy K výškám, Až
budu starou ženou, Láska v housce,
Jsem optimista, Cyklista, Kilo sem,
kilo tam a další. Nejvíce se přitom příchozí jistě bavili u písní Láska v housce a Jsem optimista. U první zmíněné
si Lounová přizvala na pódium zhruba
třicítku dětí, které měly jedno po druhém za úkol do mikrofonu zazpívat
text Xindla X, s nímž píseň nazpívala.
Většina dětí správně do mikrofonu

odhadů přišlo v pátek na dva tisíce
lidí a v sobotu dokonce dva a půl
tisíce, což jsou pro nás skvělá čísla.
A zatím se k nám dostala jen kladná
hodnocení, z nichž vyplývá, že si to
všichni užili. Na mě osobně dýchala
celý festival přátelská atmosféra ze
strany návštěvníků. A to je důvod,
proč to děláme.“ Teď je na řadě odpočinek, vstřebat zážitky, ale už zanedlouho se bude pracovat na novém
ročníku. „Teď je potřeba všechno
spočítat, uklidit, odpočinout si a na
novém ročníku začínám pracovat
zhruba na začátku nového roku. To
už přemýšlím, jaké kapely by mohly
vystoupit, jaký bude program a tak
dále,“ plánuje ředitel akce.

  
 

Here we go again. Tak zní název druhého
dílu a je to vlastně doslovný překlad toho,
co uvidíte na filmovém plátně, totiž to
samé co v jedničce. Jediný rozdíl je v ději,
který se zde rozvětvuje na dvě časové
osy. Dozvíte se tak například, jak mladá
Donna (v jedničce Meryl Streep) dokázala otěhotnět, aniž by věděla s kým, a jak
se ocitla na neexistujícím řeckém ostrově.
Ale abych jen nerýpal (protože první díl
se mi líbí, proto mi dvojka po tak dlouhé

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

Původní
recenze

době přijde zbytečná), vše funguje tak,
jak má. Je vidět, že rozpočet je větší než
minule, a to ať už na tančícím komparzu,
nebo na výpravě, a díky krásně melodickým skladbám vám budou dialogy připadat jako rušící element. Stejně slouží jen
jako jakési pojidlo mezi písněmi. Celkem
odvážný krok nechat umřít hlavní postavu (což trailery na film stejně prozradily
předem) v podání Meryl Streep, se tvůrcům kupodivu nevymstil. Film si totiž
pro sebe ukradla její mladá verze v podání
Lily James. Ta ukázala, že muzikálové role

  

jí sedí, a po lehce usedlé Popelce to mohla pořádně rozjet v džínových lacláčích.
Bohužel ostatní herci, kteří drželi první
díl nahoře díky svému charismatu, mají
ve filmu málo prostoru (Colin Firth, Stelan Skarsgard a další staří známí), a je to
znát. Kromě mladé Donny vám ostatní
omlazené verze moc k srdci nepřirostou.
Nějaký zapeklitý příběh nebo děj ani
nemá smysl očekávat, ale to asi ani nikdo
nečekal. Místo toho divák dostane letní
pohodu, chuť vyrazit do světa nebo si cestou z kina domů v autě „zazpívat ABBU“.

Vrátily se ABBA i „mrkváče“

PROSTĚJOV Je to přesně deset let,
kdy do kin vtrhl bláznivý muzikál na
motivy písniček slavné švédské skupiny. Léto, láska a disco hudba tenkrát
celkem oživily nevýrazný filmovo/
muzikálový žánr, ale nějak není jasné,
proč se na druhý díl muselo čekat celou jednu dekádu. Večerník se na film
podíval ve své pravidelné recenzi.


 

Králová, která na Josefkol dorazil
s manželem až z Mikulova. Přestože
je Josefkol jedinečný nejen svojí náplní, ale i rozsahem, touto akcí letní

)

zvolala: „Vždyť víš, co chci.“ Pouze jedna holčička pochopila zadání po svém
a do mikrofonu řekla: „Zmrzlinu.“
U hitu Jsem optimista pak dostali slovo posluchači. Mohli vybrat několik
hudebních žánrů, v nichž kapela píseň
zahrála. Kromě původní pop rockové
verze tak bylo možno slyšet variantu
v žánru reggae, metal, hip hop, country nebo dokonce opery. Koncert místní tedy nejen oslovil skvělou muzikou,
ale i výbornou zábavou.
Příští velký koncert pořádaný v rámci
Prostějovského léta si užijete ve čtvrtek 2. srpna na náměstí T. G. Masaryka, kde vám zahraje Stracené ráj. Tak
přijďte!
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sezóna v zámeckém parku Čechách
pod Kosířem rozhodně nekončí. Už
15. srpna tam proběhne divadelní
open-air představení Světáků.
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rytců, tesařů, kovářů, řezbářů, sklářů či
jediného lampáře v Evropě, kterým je
Zdeněk Zmydlený z Prahy. „Jeho syn
již pokračuje ve stopách svého otce,
takže ani toto řemeslo zcela nezmizí,“
upozornil v této souvislosti Václav Obr.
Císař Karel I. s doprovodem si nakonec
pro další cestu vybral kočár Mylord
Grande, který byl v roce 1913 postaven
v Praze. „Bylo na něm vyryto heslo Síla
je v právu, právo je síla,“ zmínil Václav
Obr, jehož vůbec první kočár, který
kdy začal spravovat, nesl rovněž značku
Mylord. Ještě před odjezdem Karla
I. mu i všem ostatním zpěvák Karel
Kekeši zazpíval tklivou píseň Cháron
o chvílích kdy, „se čas naplní, ztichne
svět a ztratíme vše, co zbývá.“
Kromě mistrů devatenácti řemesel
dorazil na Josefkol letos také divadelní Větřák z Pivína, který předvedl

NA KONCERT LOUNOVÉ P$IŠLY MRAKY LIDÍ!

Tenhle pocit většina řemeslníků
nezažije. Mnozí z nich totiž celý
život pracují skromně a v ústraní a na
veřejnost se obvykle dostanou pouze
výsledky jejich práce. Představit
svoji práci před nebývale velkým
množstvím diváků mohli mistři devatenácti řemesel po roce opět během
letošního Josefkolu.
Tentokrát do Čech pod Kosířem dorazil poslední rakouský císař a český král
Karel I., který si přijel vybrat jeden ze
tří rozdělaných kočárů. Doprovázeli ho
i fiktivní hrabě a hraběnka Silva-Tarouca
coby někdejší majitelé zdejšího panství
či kardinál Lev Skrbenský. Těm všem
Václav Obr představil práci čalouníků,

Martin
ZAORAL

pro Večerník

Původní
reportáž

ČECHY POD KOSÍŘEM „Ten
umí to a ten zas tohle. A všichni
dohromady uděláme moc!“ Přesně
pod tímto heslem známým z filmu
Císařův pekař – Pekařův císař by
se mohl konat sraz řemeslníků Josefkol, který po oba uplynulé víkendové dny do zámeckého parku
v Čechách pod Kosířem přitáhl
tisíce návštěvníků. Místo Jana Wericha však v hlavní roli největší akce
v regionu vystoupil majitel zdejšího
Muzea kočárů Václav Obr.

Na největší akci v regionu letos
dorazil i Karel I. s doprovodem

  Mama Mia je zpět!



 

muž. Tato kapela předvedla neuvěřitelnou sílu a hlavně skvělou komunikaci
se svými fanoušky, za což si právem zaslouží obdiv. „Někde jsem během skákání ztratil botu hned před pódiem, ale
byl to nejlepší koncert, na kterém jsem
byl za dlouhá léta. A botu mám ještě
jednu,“ tetelil se blahem po koncertě
mladík Petr, který dorazil až z druhého
konce republiky. „Jsem až od Českého
Krumlova, ale už tři roky si nenechám
tuhle událost ujít. Je to pro mě akce šitá
na míru a tuhle hudbu miluji,“ dodal
než opět odskákal před stage. První
keltský večer pak zakončily půlnoční
ohnivá show, nachystaná historickým
souborem Akáda, a poslední koncert
dne skupiny Happy to meet. I když
by se zdálo, že všichni nechali duši na
betonovém plácku před pódiem, opak
byl pravdou. Už po jedenácté hodině
dopoledne se areálem rozezněly dudy
a píšťaly, což znamenalo jediné. Že se
pokračuje dál. Na řadu tak přišly kapely
jako Jolly buskers nebo Vintage wine
a skupina Deloraine, další debutant
festivalu. Sobotním lákadlem pak byl
koncert irské skupiny Sliotar a transilvánské skupiny Selfish Murphy, která
celý dvoudenní festival parádně zakončila. „Bylo to super, ale za dva dny jsme
spali asi pět hodin a třicet tancovali,
takže teď je na řadě spánek,“ sdělila
Večerníku se smíchem slečna Kateřina, která dorazila na festival s přítelem. Keltská noc ale není jen o hudbě,
nýbrž o celé keltské kultuře a historii.
Během víkendu tak kdokoliv mohl
navštívit přilehlé stánky s tradičními
oděvy a hudebními nástroji. Ke koupi
tam byly také ručně dělané historické
zbraně a šperky, tudíž vše, co k této
kultuře a vlastně také k určitému stylu
a způsobu žití patří. Keltská noc patří
mezi top letní akce v širokém okolí a je
škoda, že všichni budeme čekat celý
rok, než zase pod plumlovským zámkem uslyšíme dudy, kytary a píšťaly.

($'+$ ČESKÉHO KRÁLE
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OTASLAVICE
OTEVŘELY
NOVÉ
KOUPALIŠTĚ
S
PLNOU
PARÁDOU
Do nového biotopu se uplynulou sobotu ponořili dva parašutisté i stovky místních
paliště v Koválovicích u Rousínova
v roce 2007 inspirovalo vedení místní radnice k tomu, aby se pustilo do
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO
přípravy nového projektu šetrného
k životnímu prostředí. Po počátečním nadšení se vše začalo komplikovat a přípravy provázely spory. Přesto
Nové biotopové koupaliště vzniklo
si loni v listopadu areál převzala staPůvodní
na místě bývalého bazénu o rozměvební firma a vše se podařilo dotáhreportáž
rech 50x25 metrů, na němž tehdy
nout do zdárného konce. „Moc jsme
mnozí z místních brigádně odprase na otevření těšili a musím říct, že
covali spousty hodin bez nároku na
je to tady senzační. Vzpomněla jsem
pro Večerník
ník
odměnu. I díky své pozoruhodné
si, jak jsme sem ještě se synem chopoloze
uprostřed
zeleně
se
řadu
let
dívali na staré koupaliště. Po jeho
Martin
jednalo o jedno z nejvyhledávaněj- Ješt ped slavnostním otevením koupališt peetl starosta Otaslavic Marek zavření jsme za koupáním museli
Foto: Martin Zaoral dojíždět do Želče. Nyní s vnukem
ZAORAL
ších koupališť na okrese. Před lety Hýbl svCj proslov pímo z brouzdališt v biotopu.
však bylo uzavřeno a bujná okolní příroda si jej brala zpět do své moci. Teprve otevření biotopového kou- sedneme na kolo a za pár minut jsme
tady,“ prozradila Zdeňka Štefková.
Slavnostního otevření se kromě
s aa
saa
sa
Foto: 3x Martin Zaoral
místních i lidí ze širokého okolí
zúčastnili hned dva senátoři. Kromě Boženy Sekaninové zvolené za
Prostějovsko, také za Olomoucko
zvolený Lumír Kantor. Primář novorozeneckého oddělení olomoucké
nemocnice na akci dorazil ve skautském. „Právě jsem s dětmi na táboře,
který se koná dva kilometry odsud,“
vysvětlil Kantor. Chybět nemohl ani
hejtman Ladislav Okleštěk, ostatně
Stíhání pásky se ujali (zleva) senátor Lumír Kantor, VCbec prvním lovkem, který skoil do koupališt, Nedlouho poté se do biotopu vrhly stovky pítomných
místních obanC, kteí neskrývali radost z obnovení
místostarosta Mojmír Sokol, senátorka Božena Seka- byl jeden z pistávajících parašutistC.
právě Olomoucký kraj na koupaliště
koupališt na tradiním míst.
ninová, hejtman Ladislav Okleštk, generální editel
přispěl dvěma miliony korun.
IDS Petr Buchta a starosta Marek Hýbl.
„Celý areál se podařilo vybudovat za
20 151 000 Kč včetně DPH. Kromě

OTASLAVICE Takovou slávu „Metle“ už hodně dlouho nezažily! Uplynulou sobotu 21. července tam otevřeli nové biotopové koupaliště. Historický okamžik si nenechala ujít více jak
tisícovka místních, pro které byl kromě koupání v malebné přírodě připraven také zajímavý doprovodný program. Reakce
drtivé většiny přítomných byly nadšené.

F o too r e poo r táá ž
Fotoreportáž
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jjak
ak otvírali
otvíraalii v metlích
mettlícch koupaliště...
kouupališštěě....

příspěvku z kraje jsme vše financovali z vlastního rozpočtu. Navíc jsme
nepotřebovali úvěr, obešlo se to tedy
bez zadlužení obce do budoucna,“
vyjádřil se starosta Otaslavic Marek
Hýbl, který se při poděkování svým
spolupracovníkům a manželce neubránil dojetí.
Nové biotopové koupaliště působí
velmi moderně a zároveň skvěle zapadá do zdejší zeleně. Bude-li dobře
fungovat, mělo by místním přinést
spoustu radosti, a to bez vysokých
provozních nákladů na čisticí „chemii“. „Jsou tam dvě čerpadla přečerpávající vodu do nádrží, kde ji budou
čistit kořeny zhruba šesti stovek rostlinek, poté se opět vrátí do nádrže,“
vysvětlil Petr Buchta, ředitel stavební
firmy, která areál vybudovala. Díky
nízkým provozním nákladům by se
vstupné mělo pohybovat ve výši do
padesáti korun
Vůbec prvními, kteří se do vod koupaliště ponořili, byly dva parašutisté, kteří za to od starosty dostali
hodinky. Po následném přestřižení
pásky se do něj již mohly vrhnout
stovky přítomných. Kromě koupání zdarma byl připraven i zábavný
program pro děti i dospělé, který
zpestřilo vystoupení revivalových
kapel skupiny ABBA a zpěváka
Michala Davida.

Výstava, která stála za návštvu

V
Otinovsi
se
sešli
rodáci
i
hasi!i
STEDOVK V PROSTJOV
k oslav výro!í
FOTOGALERIE

PROSTĚJOV Od úterý 17. do
neděle 22. července mohl každý
nadšenec do historie navštívit
jedinečnou historickou výstavu.
Figuríny slavných osobností
v dobových kostýmech a hlavně
v životní velikosti teď pár dní zdobily sál ve Společenském domě
v Komenského ulici. Ani Večerník si
samozřejmě výstavu nenechal ujít.

Jakub ČERMÁK

Přesné 3D repliky Sámovy říše nebo
Karlova mostu. To a mnoho dalšího
se pár dnů nacházelo přímo v centru
Prostějova. Velmi jedinečná putovní
historická výstava se zaobírá nejdůležitějšími výjevy středověkých dějin
českého království. Návštěvníci se tak
skrze průvodce například dozvědí,
zda opravdu při stavbě Karlova mostu byla použita vajíčka, nebo v čem
byla pro české království skvělá Zlatá
bula sicilská. „V krajních nosnících
mostu byly opravdu nalezeny stopové prvky vajec. Dokonce ve středních
nosnících nalezli badatelé prvky mléka a vína, takže z čeho všeho se most
stavěl, bůh suď,“ prozradila průvodkyně výstavy. Od raného středověku se

poté výstava vydává dál do dob Rudolfa II. nebo mistra Jana Husa, který byl ve společenském sále přivázán
k hranici v životní velikosti. „Všechny
repliky, ať se jedná o korunu Karla IV.
nebo alchymistickou laboratoř z dob
Rudolfa II., jsou 3D repliky toho, jak
to doopravdy vypadalo. Naleznete
zde i překlad Zlaté buly sicilské, která
měla pro české království obrovský
význam, jelikož díky ní si mohl král
dosadit svého biskupa, což přinášelo
velké výhody,“ dodává. V rámci výstavy je také oddělení věnované pravěku,
kde návštěvníci mohou nalézt první pazourky a další první vyrobené
předměty. Také se zde nachází výuková tabule s popisem evoluce člověka.
„Je to hodně zajímavá a hlavně naučná výstava. Díky paní průvodkyni
jsem si připomněla věci, které jsem
ze školy dávno zapomněla,“ směje se
paní Milena, která přišla na výstavu
se synem. „Mně se nejvíc líbí mamut
a model Karlova mostu,“ dodává
mladý nadšenec historie Ondřej. Exponáty a celá výstava se bohužel už
v neděli přesunuly z Prostějova zase
dál, takže kdo na ni nezašel, bezesporu udělal chybu.

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

o tuto akci se mohli těšit hned na
několik velkých bodů programu
v nastávajícím dni. Po slavnostním
průvodu obcí se všechna pozornost
přesunula do otinoveského sportovního areálu, kde se vše důležité
odehrávalo. Při příležitosti 135.
výročí založení SDH byli právě
tam pamětními plaketami poctěni
vybraní hasiči, kteří podle nadřízených poctivě a dobře vykonávali
svoji službu. Z rukou starosty města
Petra Koláře a vysokých hasičských
důstojníků si tak poctu převzali
muži i ženy, pro které je hasičství
EXKLUZIVNÍ
nejen práce, ale i vášeň. „Dnes to
REPORTÁŽ
ÁŽ
není jen o srazu rodáků, ale hlavně
o velkém výročí. Program bude nabitý a určitě se vyplatí zůstat tady až
pro Večerník
ník
do konce,“ lákal dopoledne na akci
starosta Petr Kolář. Diváci tak přes
Jakub
den při názorných ukázkách mohli
ČERMÁK
K
spatřit, jak taková práce hasičů vypadá v praxi, když je hasičský zákrok
Bohatý program začal už v brzkých potřeba. To vše vyvrcholilo okrskodopoledních hodinách a zájemci vou soutěží v hasičském sportu proOTINOVES V sobotu 21. července se v Otinovsi nedaleko od Prostějova udála velká sláva. Na ní se
potvrdila skutečnost, že se srazy
rodáků stávají nedílnou součástí
života našich vesnic, hasiči zase
oslavovali 135. výročí od založení
sboru dobrovolných hasičů. Spojit tyto dvě akce dohromady se tak
přímo nabízelo. Organizátoři si
pro příchozí připravili pestrý program, který vyvrcholil půlnoční
parádní show. Večerník u toho samozřejmě nemohl chybět.

Hasiské standarty a eská vlajka zavlály ve vtru na poest vyznamenaným
hasiCm.
Foto: Jakub ermák

běhlou v naprosto přátelské náladě.
Pak už přišla na řadu pořádná zábava, ke které celý den hrála dechová
kapela Holóbkova mozeka a vzduchem se rozvoněla vůně uzených
klobásek a páleného dřeva. Od devatenácti hodin přenechala kapela
pódium Vladimíru Hronovi. Tento
známý bavič a hlavně imitátor přijal
pozvání a vystoupil v Otinovsi, kde
dal zabrat bránicím všech přítomných. Kdo si ale myslel, že se večer
blíží ke konci, ten se velice pletl. Organizátoři nenechali nikoho na po-

chybách, že si dali záležet. Ohňová
show zaujala svými nebezpečnými
kousky. „Četl jsem v programu, že
bude nějaká show s ohněm, ale tohle jsem nečekal, bylo to vážně výborné. Myslím ale, že každou chvíli
musí někdo přijít o obočí nebo vousy,“ sdělil Večerníku svůj postřeh se
smíchem pan Josef, který si sraz rodáků užíval. Pomyslnou třešničkou
na dortu byl půlnoční ohňostroj,
který celodenní skvěle zorganizovanou a zvládnutou akci ukončil.

17020310135

MĚSÍČNÍ ZATMĚNÍ CELÉHO DESETILETÍ
PROSTĚJOV Blíží se nejočekávanější zatmění měsíce celého desetiletí.
Nic podobného jste ještě neviděli!
A při této příležitosti můžete v Prostějovězajíthnednadvěakce.Vpátek27.
července v podvečerních hodinách
buď máte možnost navštívit hvězdárnu v Kolářových sadech v Prostějově
a sledovat zatmění odtamtud, nebo
můžete v ten samý den absolvovat tradiční výběh na Velký Kosíř za úplňku,
pořádaný fitness centrem TRX bez
hranic Prostějov. Tak s chutí do toho!
V noci z 27. na 28. července proběhne
úplné zatmění měsíce, které si můžete
užít přímo v prostějovské hvězdárně.
„Během pátečního večerního pozorování budou mít návštěvníci hvězdárny
možnost pozorovat překrásný a zajímavý úkaz – úplné zatmění Měsíce. Měsíc
vychází již částečně zatmělý, začátek
úplného zatmění bude asi ve 21:30 hodin. Maximální fáze nastává přibližně

Foto: internet

ve 22:20 hodin a z plného stínu začne
vystupovat přibližně ve 23:13 hodin.
Konec částečného zatmění nastane asi
dvacet minut po půlnoci. Navíc se bude
pod měsícem nacházet nápadně jasný
načervenalý Mars, který bude v tzv. opozici a bude tedy nejblíže Zemi,“ popisují
pracovníci hvězdárny. Hvězdárna bude
přitom otevřena již od 20:30 hodin, kdy
v přednáškovém sále proběhne pořad
o teorii o zajímavostech zatmění.
V pátek od 19:00 hodin bude také začínat
tradiční výběh na Velký Kosíř za úplňku,
pořádaný fitness centrem TRX bez hranic Prostějov. Letos půjde už o třetí ročník
a bude to bomba jako vždy. Startovat se

bude v 19:00 hodin u kavárny Cafe Plecháč ve Wolkerově ulici, odkud se poběží
21kilometrová trasa, nebo v 19:45 hodin
od zastávky u Buničky, kde se můžou
přidat méně zkušení běžci na kratší 10kilometrovou trasu a kde zároveň bude
přichystáno občerstvení. Přidat se přitom
může prakticky kdokoliv. A kdo by nezvládal cestu po svých, může jet třeba na koloběžce. Nezapomeňte si přitom s sebou
vzít čelovky. „Úplněk vychází na 22:20
hodin, takže to zvíře, co máte v sobě, letos
bohužel neuvidíme, do té doby tam určitě
nebudeme. Na vrcholu pak dáme jednu
společnou giga fotku a poběžíme zpátky.
Není to závod, jen běh, tak je jen na vás, jak
si ho společně užijeme,“ vzkazují organizátoři. Na běh je nutné se rezervovat přes
rezervační systém, ať pořadatelé vědí, kolik
občerstvení na Buničce nachystat. Cena
za něj je symbolická, na občerstvovačce
bude kasička a je to na vás. Příspěvek bude
použit na náklady spojené s akcí. (tem)

Pondělí 23. července 2018
www.vecernikpv.cz
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Rutarová, Polášková, Šmídová

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Polovinu ze šestice hráčských posil pro volejbalistky VK Prostějov
zatím prozradilo vedení klubu. Jsou jimi zkušená blokařka Eva Rutarová, progresivní smečařka Lucie Polášková a talentovaná nahrávačka Nicole Šmídová.
Navíc další trojice nových akvizic prý bude ještě mnohem zvučnější!
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Nedělníková je

rubriky
Večerníku

mistryní Evropy
PÄRNU Obrovského úspěchu celé české polní kuše se podařilo dosáhnout Jaroslavě Nedělníkové. Členka Savany KK Kostelec na Hané zvládla na nedávném mistrovství Evropy v estonském Pärnu vůbec nejlépe ze
všech soutěž seniorek a z pobaltské republiky si domů
na Hanou přivezla zlatou medaili!
Dlouholetá domácí jednička a mnohonásobná halová
i venkovní šampionka mezi ženami vstupovala již do
finálové osmičky z nejlepší výchozí pozice a také v závěrečných deseti ranách potvrdila, že je
titul ve správných rukou. Nikdo se jí
nepřiblížil, ba právě naopak.
Pětkrát poslala Nedělníková šíp do desítky, čtyřikrát do devítky a nejslabší
byla hned její první rána, za níž
brala osm bodů. Svůj náskok na
čele tak navýšila až na konečných
jedenáct bodů před domácí
Merike Khakovou. O dalších šest bodů zpět zůstala
bronzová Ágota Lénártová
z Maďarska, kterou o cennější kov připravila trojka na
páté finálové ráně.
Při pobřeží Baltského moře
se představilo celkem devět českých reprezentantů, hned šest z nich odcestovalo na severovýchod ze střední Moravy. Pětice Josef,
Jaroslava a Hana Nedělníkovi, Lukáš Andrés
a Karolína Hynková se rekrutovala z Kostelce, Bohumil Korbař má svou oddílovou
domovinu v Plumlově. I jemu se podařilo
proniknout až do finálového boje a bral
mezi muži osmé místo.
Podrobnější reportáž, výsledkovou listinu a také fotodokumentaci z vrcholu
letošní kušistické sezóny naleznete
v jednom z příštích vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
(jim)

MAJSTRŠTYK:

zjistili jsme
LIPOVÁ Klenovice ztratily svou hlavní útočnou
hvězdu, naopak Lipová se může pochlubit kýženým
zkvalitněním ofenzivy. Radek Štěpánek se po roce
stráveném v I.B třídě vydává o soutěž výš, s šestadvaceti vstřelenými góly třetí nejlepší snajpr „A“ skupiny přijal novou výzvu a touží bojovat o postup do
krajského přeboru.
„Měl jsem i nabídku z Kralic, Lipová ale byla
rychlejší a kvalitnější, takže jsem měl brzy
jasno. Chci hrát na špici a pokusit se
postoupit, takové ambice mě oslovily. Rád překonávám sám sebe, dodává mi to sílu a motivaci do přípravy.
Budu to mít navíc i blíž za rodinou do
Vícova,“ vyjmenoval devětadvacetiletý
útočník argumenty, které ho při rozhodování přesvědčily.
Autor hned pěti hattricků a téměř poloviny všech klenovických branek si je vědom, že
defenziva soupeřů bude opět kvalitnější, neúspěchu
se ale neobává. „Z prvních tréninků je znát, že kluci
jsou o něco lepší než v I.B třídě, budu se ale snažit zapadnout. Je mi jasné, že se útočníci hodnotí zejména
podle gólů, chtěl bych jich dát kolem patnácti za sezónu. Především mi ale půjde o horní příčky v tabulce,“
nezastírá výsledkové ambice.
Z nové tváře má pochopitelně radost i lipovský kouč
Pavel Růžička, jenž v závěru jara téměř nevěděl, koho
vůbec postavit. „Rozhodli jsme se posílit tým, Radek
chtěl změnu a vybral si nás. Je podobným typem jako
Martin Liška, zatím ale máme za sebou jen pár tréninků
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Fotbalistů sice ubývá a jejich věkový průměr se zvyšuje, přesto se nemusí počet oddílů pouze snižovat.
Dokazuje to příklad Otinovsi, která
se po dvouleté pauze vrací do III.
třídy OFS Prostějov.

Červenec i srpen jsou obecně synonymem pro
krásné a také trochu klidnější letní období vyplněné dovolenými a relaxem. Pro oblast kolektivních sportů to platí jen částečně, a jelikož první
ze zmíněných měsíců ukrajuje už ze své poslední
čtvrtiny, mohou fanoušci opět zvýšit svou ostražitost a přepnout se do stavu pohotovosti. Na hokejovém poli se prostějovští Jestřábi právě vrhají
do závěrečné fáze své přípravy na nový soutěžní
ročník, právě dnes by se měli sejít po období
krátkého odpočinku a započít své sehrávání na
ledě, aby byli špičkově vyladěni na úvod září, kdy
vypuknou úvodní bitvy o prvoligové body. A obdobně je tomu i ve fotbalu. Okresní soutěže se
sice s výjimkou prvního pohárového kola rozjedou až v polovině srpna, ovšem pro krajské týmy
se tak stane už za necelé dva týdny. Právě tento
víkend tak bude ve znamení generálek a pilování
posledních detailů, aby po velice krátkém přípravném období čítajícím sotva měsíc nastalo i hojné
výherní období. Eskáčko už má za sebou dokonce comeback do druhé ligy. Tak tedy vzhůru do
hledišť!
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DEBAKL:
O plných pětatřicet míst si po Wimbledonu pohoršila dlouholetá česká
mužská tenisová jednička. A bude
ještě hůř. Tomáš Berdych se kvůli
zádům nezúčastní ani dalších turnajů včetně US Open.
 \
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a uvidíme na konci přípravy i v průběhu podzimu, jak se
bude sestava vyvíjet,“ nechtěl předjímat, jak by mohla vypadat základní jedenáctka.
Naopak v Klenovicích už tolik nadšení nesdíleli, současně
ale s touto variantou víceméně počítali. „Radek už v průběhu jara říkal, že chce zkusit vyšší soutěž. Snažili jsme se
ho udržet, bylo nám ale jasné, že je střelecky velmi kvalitní,
a byli jsme s tím smířeni. Kdybychom postoupili, tak by asi
zůstal,“ dělil se o dojmy kouč Vladimír Horák.
Adekvátní náhradu za odchozího kanonýra vidí v osobě
Honzy Všianského, který se vrací po operaci kolene a už se
naplno zapojil do přípravy. „Nebude možná tak úspěšný
střelecky, herně je ale lepší. Radek je zakončovací typ, velice
důrazný ve vápně a před ním, umí si udělat prostor pro střelu a zakončit, hrát někoho staženého ale nechtěl,“ podotkl.
Klenovice navíc přišly i o gólmanskou jedničku, jednadvacetiletý David Klimeš se vrátil do Čechovic. Coby náhrada za něj přichází z Vrahovic o čtyři roky starší David
Pokorný.
(jim)

 

Tak jako se nejen děti těší na Vánoce, tak každý
fotbalový fanda směřuje svou pozornost k mistrovství světa. Jde o velkou událost, které dodává
punc výjimečnosti nejen složité kvalifikační síto,
v němž vždy uvízne nějaký hvězdný výběr, jako
tomu třeba nyní bylo v případech Nizozemska či
Itálie, ale také její čtyřletý cyklus, na rozdíl třeba
od každoročního hokejového soupeření. Nechci
teď hodnotit, jestli Rusko bylo dobrým hostitelem, žádný regionální fotbalista se totiž bohužel
do finálové nominace některého z účastníků
nevměstnal a pracovní výjezd na Mundial jsme
museli oželet. A že bychom rádi referovali o takových výkonech, jaké předváděli Chorvaté,
Francouzi, Belgičané či třeba Korejci, jen tomu
bohužel scházel okresní podtón. I v televizi se
opravdu bylo na co koukat, a jak je česká liga
nudná a vyplatí se místo jejího sledování věnovat
drahocenný čas užitečnějším věcem, tak soupeření evropských, amerických, asijských i afrických reprezentačních mančaftů udělalo tomuto
nejpopulárnějšímu sportu na světě skvělou reklamu. Tak zase příště.
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Zatímco ženský tenisový žebříček se v posledních letech hodně měnil, na pozici světové jedničky se prostřídala řada hráček a celkově se snad
s výjimkou Sereny Williamsové nenašel nikdo,
kdo by výrazněji dominoval, v mužském podání
jako by se zastavil čas. Roky plynou, ale na špici
se drží stále stejná dvojice Federer – Nadal, zpět
vzhůru se navíc tlačí i další nedávný suverén Djokovič. Ano, i tady se postupně prosazují mladé
pušky či hráči středního věku typu Zverev, Thiem, Goffin, Dimitrov, prim však stále hrají třicátníci, což dokazují rovněž Andreson, Isner či del
Potro s Čiličem, kteří této věkové hranice za pár
týdnů či měsíců dosáhnou. Jeden vyzrálý tenista
a při věkovém srovnání s ostatními rozhodně ne
starý hráč v tomto výčtu ovšem chybí, někdejší
světová čtyřka Tomáš Berdych se propadla již
do šesté desítky žebříčku a na kontě má pouze
trojciferný počet bodů. Smutné ale je, že se v dohledné době nerýsuje nikdo jiný, komu by mohla
připadnout pozice české jedničky a kdo by měl
šanci proniknout a když ne do první desítky, tak
alespoň padesátky.
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Rovných dvanáct stovek diváků si
nenechalo ujít comeback prostějovského „eskáčka“ do druhé nejvyšší domácí soutěže. A scházely
jen sekundy, aby se dočkaly i premiérové výhry.
_\
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Kralický kouč DAVID KOBYLÍK
o rozhodování některých hráčů
 \

JAROSLAVA
NEDĚLNÍKOVÁ
Kušistka Savany KK Kostelec na Hané
výtečně načasovala formu a dlouholetá
česká ženská jednička se v estonském Pärnu stala evropskou šampionkou v seniorské kategorii.

 &&

fotbal

PODLE

Prostějov (tok) - Až dva hráče postihne každé kolo nepříjemný fakt, že se
nevejdou na soupisku k utkání. Na něj
totiž může být nominováno osmnáct
hráčů, přičemž kádr je dvacetičlenný.
Kromě zraněného Verčimáka tak pro
utkání s Vlašimí zůstal Černý Petr v rukou obránci Aleši Rusovi, který byl na
stadionu pouze v civilu.

Nìkdo musí z kola ven

Prostějov (tok) - Ještě jednu posilu
má v hledáčku vedení prostějovského
eskáčka. Má jít o zkušeného záložníka, který okusil reprezentační dres.
Problémem je ovšem fakt, že je momentálně zraněný. Zhruba do poloviny tohoto týdne má být jasno.

Pøijde poslední posila?

RYCHLÝ
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číslo na zádech by mělo pomoci
Lukáši Hapalovi ke střeleckému apetitu
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Z naší strany jsem viděl dobrý
výkon, samozřejmě po první
brance jsme působili nějakou
dobu trochu zakřiknutě. Pak
jsme začali zase zápas ovládat, myslím, že jsme celkově
byli lepším mančaftem. Vlašim
měla neskutečného gólmana,
který chytil snad tři tutové
šance. Je náš problém, že jsme
je neproměnili. Dostat gól
v devadesáté třetí minutě, to je
problém. Poslední standardní
situaci prostě mužstvo musí
odehrát. Ve finále jsme všichni
zklamaní, ale na předvedeném
výkonu musíme stavět. Máme
se od čeho odrazit do dalších
zápasů. Diváci viděli dobrý
výkon a byli zklamaní stejně
jako my. Do Třince nejedeme
s poraženeckou náladou, trenéři
to musí zvládnout v kabině,
výkon je příslibem do budoucna. Chci poděkovat divákům, že
přišli v tak hojném počtu. Věřím,
že viděli, že jsme byli lepším
týmem, sice to nevyšlo, ale snad
na nás nezanevřou, a my to zvládneme jak v Třinci, tak doma
s Vyškovem. Los máme těžký,
ale tak to ve druhé lize je.
Věřím, že nám diváci pomohou a my to zvládneme.

Ze zápisníku
pøedsedy
FRANTIŠKA JURY

Zápas jsme začali dobře, hráli jsme aktivně, jak jsme chtěli. Brzký a nečekaný gól Vlašimi
nás zchladil a přibrzdil. Takový gól jsme si v podstatě dali sami. Přesto jsme skóre dokázali
otočit. V závěru jsem se ptal rozhodčí, řekla mi ‚roh a konec‘. O to víc to mrzí, poslední
standardní situace a nedokážeme to pokrýt. To bolí. Otočení výsledku nás stálo spoustu
sil, soupeř se nebál hrát. My měli určitě tak čtyři šance, střely, Schuster hlavou, gólman je
podržel. Tam chtělo dát pojistku a bylo to hotové. Místo toho jsme dostali v třiadevadesáté
minutě gól na 2:2, to budu dlouho kousat. Náš výkon ve druhém poločase se hodně blížil
tomu, co bychom měli hrát, vytvářeli jsme si šance, byla tam spousta závarů, škoda že jsme
neutekli na 3:1. Nedokázali jsme gól protlačit, to nás potrestalo a stávat by se to nemělo.
Nejsme už ve třetí lize, kde jsme platili za favority, což nám může sedět víc. Do Třince poKarel Kroupa
jedeme s tím, že tam budeme chtít bodovat.
útočník 1.SK Prostějov

aneb pohledem karla kroupy

OKÉNKO
KAPITÁNA

Nevešel se do základní jedenáctky, což se mu
v minulém ročníku často nestávalo. Přesto bral
rozhodnutí trenéra naprosto profesionálně
a čekal na svou příležitost. Ta nastala chvíli
po uplynutí hodiny hry a hned po pěti minutách mohl slavit. To je přesně to, co každý
trenér potřebuje. Mít na lavičce kvalitní hráče,
kteří naskočí s chutí do zápasu a v ideálním
případě jej rozhodnou. To se sice nakonec
nestalo, ale to nesnižuje Hapalův výkon.

Lukáš HAPAL

VEČERNÍKU

HRÁČ

22

PROSTĚJOV Skvělá návštěva
a předvedená hra, která musela dvanáct stovek fanoušků
bavit. Jenže také pozápasové
zklamání, byť nováček druhé
ligy stejně bodoval. Co to
ale je pouhý bod, když ještě
v nastaveném čase visely ve
vzduchu všechny tři? Zklamání
na straně hráčů i realizačního
týmu bylo nakonec větší než
v případě jednoznačné porážky.
O to víc, že se kolem doby
nastavení vyrojily otazníky.

aneb

pohledem karla kroupy

OKÉNKO
KAPITÁNA

2:2

na značku pokutového kopu a Kroupa prokázal, že je umí proměňovat
i v novém ročníku. Do přestávky ještě
vyzkoušel Lé Giangovu pozornost Píchal, střela ovšem neměla potřebnou
razanci, a Koudelka z úhlu, tentokrát
brankář míč vytěsnil na roh.
Deset minut po změně stran mohlo být
veselo, když po rohu Janíčkovu hlavičku gólman jen s obtížemi vytěsnil nad
břevno. Lé Giang byl v permanenci i po
střele Žykola a následné dorážce Koudelky. O dvě minuty později ale po nenápadné akci pohotově zpoza obránce
vystřelil k tyči Hapal a brankář neměl
šanci na tuto situaci reagovat.
O pět minut později mohlo a mělo
být rozhodnuto. Sus skvělou prací
vypíchl míč soupeři, Koudelka si
chvíli hledal co nejvýhodnější střeleckou pozici, nakonec sice vystřelil,
ale Lé Giang už byl připraven. Deset
minut před koncem vybídl Koudelka
k zakončení Žykola, „blanický rytíř“
v brance Vlašimi byl opět na místě.
Šest minut před koncem mohla přijít pohroma. Vlevo utekl střídající

1.SK PV
FC VLA

je v našich hlavách. Jenže začátek
zápasu
je potřeba
Selemani, před brankou
našel
Hada- uhrát
da, lépe,
jenžepak
při poslední akci zápasu se
je to
zbytečné
Shodou
ščoka, jehož technická
střela
doslovadrama.
po rohu
prosadil hlavičkou obránce
vyměnili
stopeři,
lízala z vnější strany okolností
tyč domácísebranPavlík.
Závěrečný hvizd tak zněl doSus
odehrál
po
dlouhém
výky. V nastavení se opět zaskvěl Bré- mácím uším hodně hořce.
(tok)
padku dobré utkání, zařídil penaltu, Schuster
nám aleNÁRODNÍ
přece jen
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FORTUNA
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„Čekal jsem jednoznačně
těžký zápas.
Pokud
o výsledek,
o body.
Bylopůjdeme
vidět, že podle průběhu utkání, je
remíza z mého pohledu zasloužená. Domácí měli trochu více štěstí v prvním poločase,
to bojovali,
a zápas
kdy jsme neproměnilijsme
jasnéošance.
My naopak
měliotočili.
víc štěstí v druhém poločase, kdy
Karel
Kroupa
dal
tři
góly,
to je
jsme přežili šance domácích a ještě v poslední vteřině
vstřelili vyrovnávací branku.
paráda,
branka
byla5:5
přitom
Řekl bych, že na vyložené
šancetřetí
to bylo
nějakých
a bod pro nás je zasloužený. Věřil
krásná
třešnička
na dortu.
Tým
jsem do poslední minuty,
pokud
prohráváte
jen o gól,
může do brány propadnout
ve druhém
poločase
ukázal,
že hřišti bude doma hodně
jakýkoli balón. Prostějov
mě překvapil,
na tomto
menším
silný a žádný soupeř tonazde
mít se
jednoduché.
tonebude
má, opět
ukázalo,“že to

Petr Havlíèek
- trenér
Sellier&Bellot
Vlašim:
hra úplně
otočila,FC
chtěli
jsme hrát

přišel. Naštěstí se ve druhé půlce

„Utkání se mi hodnotí
samozřejmě
špatně. Když dobře.
dostanete gól těsně před koncem
případě
nevstoupili
zápasu, je to vždyckySoupeř
špatně, navíc
ten rohnebál
byl zbytečný,
byl aktivní,
se hrát, mohli jsme balón odehrát
jinak. Prohrávali jsmeprvních
o gól, pak
jsmeminut
zápas nás
otočili.
V prvním poločase jsme ještě
dvacet
totálně
přežili šanci, kdy jsmezaskočil.
mohli prohrávat
o
dvě
branky,
což by bylo daleko těžší. Celou
My jsme začátek zápasu
druhou půli jsme ale byli lepším mužstvem a zápas jsme mohli rozhodnout. Ale tak to
vůbec
jsme bezto je samozřejmě zklamání.
bývá. Nedáte gól a naopak
jejnezachytili,
v devadesáté hráli
třetí dostanete,
pohybu,
bez důrazu.
Gól
jsmetoho
asi využije. Z tohoto pohledu
I o tom je druhá liga. Když
neproměníte
šance,
soupeř
všichni
čekali a on samozřejmě
je asi remíza zasloužená.
“

OldøichDo
Machala
trenér
1.SK Prostìjov:
utkání jsme
v žádném

Ze zápisníku pøedsedy
FRANTIŠKA
JURYTRENÉRÙ
POHLEDEM

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Zvláštní komunikace probíhala v sobotu odpoledne mezi Prostějovem a Spartou. Trenér pražského klubu Pavel Hapal věřil, že syn naskočí
do zápasu a rozhodne, což se málem vyplnilo. Každopádně Lukášův úspěch
byl motivací i do pozdějšího zápasu Sparty. Úspěšný vstup do druhé ligy ovšem Lukáši Hapalovi pokazilo vyrovnání v posledních vteřinách zápasu.
WW Mohla by tahle branka na začátku sezóny být tím správným impulWW Při prvním startu ve druhé lize sem k překonání střelecké smůly?
jste střídal a dal gól, který mohl být „Uvidíme, domluvili jsme se s panem
i rozhodující, jste tedy spokojen?
Musilem (vedoucí týmu, pozn. red.),
„Samozřejmě jsem spokojený, gól tam že mám konečně jedenáctku, a s ní
byl, ale já klidně všechny góly vyměním jsem vždycky dával góly, třeba to bude
za čtyřicet, padesát bodů v tabulce a bu- tím číslem a konečně to tam začne pademe v klidu.“
dat.“
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WW Jak vlastně ta dlouho vítězná stranu, když dal gól v třiadevadesáté mibranka padla z vašeho pohledu?
nutě z rohu. Roh jsme samozřejmě měli
„Gólu předcházel dlouhý aut, výborně ubránit. Ale sílu podle mě máme, diváky
prodloužený od Karla Kroupy, Tomáš musel fotbal bavit, hrálo se nahoru, dolů,
Janíček to tam stínoval, ale netrefil naštěs- byla hromada šancí. Vlašim podržel góltí balón. Já jsem předskočil obránce a jen man. Myslím, že jsme si tři body zasloužijsem nastavil placírku, aby to trefilo bran- li, teď musíme něco přivézt z Třince.“
ku. Naštěstí střelu gólman asi neviděl a byl WW Ve třetí lize jste běžně otáčeli zápato gól. Škoda že nikoli vítězný.“
sy z nepříznivého stavu, ve druhé lize to
WW Jak hodnotíte úvodní zápas ovšem bude mnohem těžší...
sezóny?
„Je vidět, že si mužstvo sedlo a máme
Tři branky hráče s číslem tři
„Podle mého názoru jsme byli lepší a vy- silnou kabinu. Jde o to pokračovat
zádech
třizpůsobem
body. v dalších zápasech
hrát si zasloužili. Bohužel na
se dnes
štěs-zařídily
stejným
tíčko v závěru přiklonilo na soupeřovu a sbírat body.“

„S jedenáctkou jsem góly vždy dával,“ věří útočník Lukáš Hapal

PROSTĚJOV Však znáte Staré pověsti české... Běda mužům, a tak
dále. Bylo by samozřejmě laciné
a krajně zjednodušující svalovat
vinu za konečnou remízu pouze na
hlavní rozhodčí, jenže i ona se zcela
jednoznačně nevyhnula některým
nepřesným výrokům. Za neubráněnou standardku si ovšem domácí hráči mohou sami. Pozdě pak
plakat nad rozlitým mlékem, praví
jedno z českých přísloví.
Domácím se podařilo to, co si předsevzali. Začali aktivně a prvních deset
minut takřka nepustili soupeře za půlící čáru. Jakmile mu to ovšem dovolili, byla z toho úvodní branka. Ivanko
potáhl míč k brance, v nastalém závaru přišlo v rychlém sledu nastřelené
břevno a zákrok obránce, jenže Hadaščok se nakonec přece jen prosadil.
Na konci první dvacetiminutovky
sklepl míč Kroupa pro Koudelku, jenže ten v dobré pozici přestřelil. Trefit se
mezi tři tyče byl pro domácí problém
i nadále. Zlomový moment přišel ale
na druhé straně. Pavlík potáhl míč do
šestnáctky a Fotrovo zakončení reflexivně vykopl Bréda. Osm minut před
přestávkou se dostal k dobré střele
zleva Ivanko, Bréda ale dobře zakročil
a v následném protiútoku byl v šestnáctce složen Koudelka. Sudí ukázala

& " '(  ") "!   !

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

Pokud vezmeme v úvahu čistě teoretická východiska, pak Vlašim na
domácí půdě byla pro prostějovské
fotbalisty tím nejlepším možným
losem. Ne že by Vlašim patřila
k outsiderům soutěže, to tedy zase
ne. Jenže patří k týmům, které se mezi

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Tomáš KALÁB

sezónami nejvíc obměňují. Logicky Stejně jako v utkání s Baníkem i na
tak trvá nějaký ten čas, než si mužstvo generálce s Uničovem byla v ofenzivě
„sedne“, zvykne si na sebe a získá svoji opět aktivnější levá strana než
herní tvář. Vždyť před dvěma lety pravá. Rychlík Píchal byl mnohem
přijela Vlašim do Prostějova až kon- viditelnější než Biolek, kterého ve
cem září a pohybovala se tenkrát u dna hře dopředu podporoval Machynek.
druholigové tabulky!
„Musel jsem střídat, už jsem vážně
Při čtení sestavy vytvořené trenérem nemohl,“ přiznal po zápase Píchal,
Machalou nebyly patrné dva otazníky, který se jinak na začátku sezóny těší
o nichž se poněkud záhadně zmínil dobrému zdraví i kondici.
na čtvrteční tiskové konferenci. Nešlo Vlevo i vpravo se podle možností
ani tak o formu či kvalitu, ale o admin- proháněl Koudelka, který opět
istrativní záležitosti. Při přestupu ze jednoznačně patřil k nejlepším
Slovenska bylo třeba mít v pořádku hráčům utkání. Díky jeho odvážnému
potřebné formality na asociaci, což průniku do šestnáctky získalo eskáčko
nakonec neznamenalo překážku ani možnost penalty, která s Kroupovou
pro gólmana Brédu, ani útočníka chladnokrevností znamenala srovnání
Kovaříka.
nepříznivého stavu.
rozhodčího Vít Melichar zřetelně ukaV případě muže mezi třemi tyčemi Ten panoval téměř po celý první zoval směrem k obsluze světelné tabse tak potvrdilo, koho si Machala vy- poločas, když Vlašim využila prvního ule dvě minuty nastavení. Hlavní sudí
bral za brankářskou jedničku, když výletu za půlící čáru. Bréda pak odvrátil Adámková se ovšem ještě opravila a na
slovenská posila dostala příležitost několik dobrých šancí hostů a udržel světelné tabuli nakonec svítily minuty
„Petřkovice
bylytým
těžkým
soupeřem,
strany jsme
nepodcenili.
Trenéři
od prvních mistrovských minut. Zatak svůj
ve hře.
Právěz naší
zmíněné
tři. jeJejíurčitě
zdůvodnění
pěticí
střídání, což
nás upozorňovali,
že Petřkoviceotevřelo
mají výsledky,
protože
tímco složení obrany včetně defenPíchalovo vystřídání
dveřecož konečně
není anipotvrdily,
plný počet
a dvěužseněnavíc odehjakoudodobu
tadyHapalovi,
takový soupeř
nehrál.
První poločas
tahali nohy
a taky tahali poněkud
zivního záložníka Suse bylo celkem
zápasu
který
se předvedl
rálajsme
souběžně,
a ošetřováními
za kratší konec. Začali jsme se zvedat už na konci prvního poločasu, gól ovšem do
očekávatelné, několik variant se nabí- nádherným pohotovým gólem, který pokulhává, k navýšení nad celkem běžné
poločasu nepřišel. V kabině si k tomu trenéři řekli svoje, chyběly nám agresivita a nazelo jak ve zbytku zálohy, tak v útoku.
brankář
Vlašimi
prostě
vidět.
dvě minuty
zřetelný
důvod.
sazení,
což se po
přestávce
určitě nemohl
zvedlo. Tím
jsme opanovali
hrunebyl
a za druhý
poločas
V záloze dostal nakonec příležitost
se v případě
vypršením
jsmeSnad
si vítězství
zasloužili.tohoto
Podařilofenzivního
se mi hattrick, Těsně
nejvíc jsempřed
rád za jejich
poslední gól,
Žykol spolu s Biolkem a Píchalem na
hráče
nanedaří,
lepší střelecké
přišel
hostí.
Ještě
takové
střelyzablesklo
se mi až tak
moje hračasy.
je postavená
spíšerohový
na centrech.kop
Stopeři
se
krajích, na hrotu s Koudelkou nasZhrubaasipůldruhé
minuty
před tak
konodpískám
rozestoupili,
čekali, že budu
nahrávat,
jsemroh
zkusilavystřelit
a vyšlokonec,
to. Vůbecpronesla
toupil Kroupa.
cem
normální
hrací
doby
asistent
prý tam
Adámková
na dotaz
nevadí,
že hrajeme
teď dva
zápasy
venku,
hraje se nám
přece jen poněkud
leh- kapitána
čeji, doma nechceme zklamat diváky. Je to ale hlavně o nás, máme náskok pěti bodů
a ten by se nám mělo podařit dotáhnout až do konce. Otrokovice nám nedají nic
zadarmo, navíc je tam nepříjemné hřiště, pokud si pamatuji. Pokud se jim vyrovnáme nasazením, naše kvalita se musí projevit.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

VÝBORNÁ HRA, SMUTNÝ VÝSLEDEK A PODIVNÉ HRÁTKY S
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období si zpestří i šesticí přípravných
střetnutí, to premiérové proti polským
Katovicím nastane již za tři týdny –
v úterý čtrnáctého srpna.
„První tři dny budou spíše seznamovací, kluci si musí zase zvyknout
na brusle. Čtvrtek a pátek už ale
přitlačíme a další týden už pojedeme

na plné obrátky,“ podotýká hlavní
trenér Jestřábů Jiří Vykoukal.
Všichni hráči by dle jeho informací měli
být zdravotně v pořádku, současně
také dvojnásobný mistr světa věří, že
ani v době právě skončeného volna
nezaháleli a nepojali několikatýdenní
období až příliš odpočinkově.

extraligu to sice není, máme
ale slušný tým, který by se měl pohybovat v horní polovině tabulky.
Na velké soudy je sice ještě brzy, ale
nahoře by se měly pohybovat rovněž
České Budějovice, Kladno, Jihlava,
Vsetín, Přerov, Havířov, Slavia, možná
Ústí. Soutěž bude kvalitní a týmů usilujících o špici spousta,“ uvědomuje
si náročnou cestu, která povede
k naplnění vysněného postupu.


nty
experime

Včetně někdejších Jestřábů Petra Haluzy či Radka Meidla, kteří
se připravují na své angažmá
v jiných oddílech, počítá Vykoukal
s přibližně pětadvaceti hráči, kádr se
již v tuto chvíli příliš měnit nebude.
A potěšitelné pro šéfa jestřábí
střídačky je, že stejně jako loni bude
na Hané nastupovat i Milan Švarc.
„Chceme zabojovat o semifinále. Na
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část. „Letošní hlavní novinkou je, že
se neplavalo v boskovických lázních,
ale v bazénu v aquaparku ve Vyškově. Od toho se odvíjela změna trasy
pro kola, která z Vyškova vedla přes
Otinoves, Lipovou, Jednov, Konici,
Laškov, Pěnčín, Čechy pod Kosířem, Bilovice-Lutotín a Lešany až do
Zdětína. Pouze běh na Bělecký mlýn
a zpět zůstal stejný,“ vyjádřil se hlavní
organizátor Tomáš Kučera.
Na všechny účastníky po kilometru
plavání čekalo skutečně pekelných

72 kilometrů na kole a následně 8,5
kilometru běhu. Při parném a větrném počasí to pro nikoho nebylo
nic snadného. Navzdory němu si
cyklistickou část ve velmi svižném
tempu zajela i čtyřiasedmdesátiletá
Marie Štefková, jejíž manžel Oldřich
navzdory problémům s míchou
úspěšně zvládl celý triatlon. Dlouhá
trasa byla perfektně značená, přesto
se některým „podařilo“ v zápalu boje
zabloudit. „Přijel jsem na první místo,
ale bohužel jsem jednu ze značek pře-

klikni na

hlédl. Doběhl jsem tedy až do sousední vesnice, tam jsem se otočil, vrátil se
a rozhodl se, že už si raději dám pivo,“
prozradil v cíli smolař celého závodu,
který na akci dorazil až z Brna. „Byl
jsem na této akci poprvé, a přestože se
snažím sportovat, musím říct, že nic
tak náročného jsem v životě neabsolvoval,“ prohlásil zase Tomáš Mlčoch
z Vřesovic. Na všechny už v cíli čekaly
skvělé grilované pochoutky a pivo na
čepu, které si na podobných závodech vychutná úplně každý. (mls)

Foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOV Ve stejný den jako
Jestřábi zahájí svou ledovou přípravu také druhý prostějovský hokejový oddíl – SK Prostějov 1913. Hned
v pondělí 23. července vstoupí do
pětidenního intenzivního kempu
junioři a dorostenci, v následujících
týdnech se k nim připojí rovněž žáci
a přípravky.
„Avizovali jsme dopředu, že je přihlásíme do soutěží, a chceme s nimi pracovat co nejdéle, aby se co nejvíce lidí
mohlo zapojit do přípravy. Náš oddíl
vstupuje do druhého ročníku v plné
síle, od přípravky až po juniorku,“ těší
člena výkonného výboru Marka Černoška.
Ani juniorku, ani dorost se ovšem nepodaří složit z čistě domácích zdrojů,
v „eskáčku“ se tak musejí spolehnout
i na dobré mezioddílové vztahy a spolupráci s okolními kluby. „Kmenových
hráčů bohužel moc nemáme, v tomto
směru nám nepomohlo loňské nařízení Českého svazu ledního hokeje.
Obě kategorie bychom tak sami neposkládali, základ ale budeme mít a komunikujeme s Olomoucí, Přerovem,
Zlínem, Vítkovicemi a Kometou,“ prozradil Černošek.
Domluvy na konkrétním počtu hráčů
ještě nejsou u konce, nicméně už do
prvních tréninků by se mohli zapojit
i hráči z výše jmenovaných destinací.
„Vedeme spolu korektní a věcná jedná-

ní. Platí, že pokud budou mít v těchto
kategoriích ve svých družstvech převis
hráčů, tak budeme rádi, když tito mladí
hokejisté půjdou formou střídavých
startů nebo hostování k nám,“ nezastírá dlouholetý extraligový obránce
a současný předseda hráčské asociace
CAIHP.
Dohromady by se tak na prostějovském zimním stadionu mohlo hned od
počátku tohoto týdne pohybovat zhruba dvacet až pětadvacet mládežníků, na
starosti je budou mít oddíloví trenéři
Jaroslav Beck s Michalem Janečkem,
s kondičními věcmi vypomůže i David
Skřivánek z LHK Jestřábi Prostějov.
„Ráno se začne rozcvičkou, poté přijdou na řadu tréninky na ledě a na
suchu, mezi nimi svačinka. Kolem
poledne nastane oběd a pauza, po ní
pak znovu dva tréninky, po jednom na
suchu a na ledě. Večer rozchod domů
a druhý den opět od rána, celý pětidenní cyklus bychom chtěli v rámci
možností a využitelnosti ledu pojmout
v tomto duchu,“ představil Černošek
základní rámec úvodního týdne.
Soutěže obou nejstarších mládežnických kategorií se do Prostějova vracejí
po roční přestávce, juniory i dorost
přihlásilo vedení oddílu SK Prostějov
1913 shodně do krajské ligy, tedy do
dlouhodobého zápolení vypisovaného krajským výkonným výborem.
(jim)

už jde na led

První den zahájili své soutěže kadeti
a kadetky, v nichž neměl TJ Prostějov
žádného účastníka. Následovaly juniorské kategorie a tam již přišla první
medailová sklizeň. Kategorii juniorů
určenou pro gymnasty od patnácti do
osmnácti let ovládl s velkým bodovým
náskokem Daniel Ponížil, jenž tak obhájil své loňské prvenství. Jeho oddílo-

Jiří
MOŽNÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

vý kolega Jindřich Šafran se nevyvaroval chyb na hrazdě, což ho odsunulo až
na šestou příčku. Velmi solidní výkon
podal Filip Petrásek, který zacvičil jednodušší, ale zato čisté sestavy a připsal
si konečné třinácté místo.
V juniorkách, tedy dívčím souboji do
patnácti let, si lépe vedla třináctiletá
Aneta Škubalová. Poprvé závodila
v této kategorii a navíc po vážnějším
zimním zranění, přesto získala čtrnáctou příčku. Hned za ní stanula Darina
Dvorská.
Na závěr dne se předvedla kategorie
dospělých. S velkým očekáváním sledovali členové prostějovského oddílu

ČERNOŠICE První červnový víkend se v hale Věry Čáslavské
v Černošicích u Prahy uskutečnilo Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice. Šampionátu se zúčastnily elitní
kategorie dospělých, juniorů, kadetů a žákyň „A“, prostějovský
oddíl získal v součtu úžasných dvanáct medailí včetně šesti
titulů mistrů republiky.

závod žen a čekali, jak do celkového
pořadí zasáhne teprve šestnáctiletá
Dominika Ponížilová, loňská vítězka juniorské kategorie. Nakonec její
výkon dosáhl na celkové třetí místo,
z bronzového stupínku ji jen dvě desetiny bodu dělily od stříbrné Lucie
Jiříkové z Brna. První místo obsadila
Aneta Holasová z Prahy. Další členka
hanáckého TJ Magdaléna Holcová zacvičila stejně jako Filip jednodušší, ale
čisté sestavy a připsala si sedmé místo.
Nedělní závod zahájily žákyně „A“
(neboli VS3), kam se dívky musely
probojovat přes sérii kvalifikačních
závodů. Z celkového počtu šestačtyřiceti závodnic se těm prostějovským
povedlo zůstat v první polovině. Lépe
se vedlo Nele Borské, která se zaskvěla na kladině a celkově si vysloužila sedmnáctou příčku. Nikola Cibulcová
naopak skvěle ovládá přeskok, neobešla se však bez pádu z kladiny a tak se

musela spokojit s třiadvacátou pozicí.
Nedělní odpoledne pak bylo ve znamení finálových bojů na jednotlivých
nářadích a tam to již řádně zacinkalo.
Úžasnou sérii výkonů převedla Dominika Ponížilová, která zajela skvělé
sestavy a právem si tak vybojovala
hned tři mistrovské tituly – a to na
přeskoku, bradlech a kladině! Následoval jí její bratr Daniel v juniorské
kategorii, kde si připsal titul Mistra
ČR na akrobacii a kruzích, k tomu ještě přidal stříbro na přeskoku a hrazdě.
Titulem dvojnásobného vicemistra
se může nově pyšnit Jindřich Šafran,
zaskvěl se výkony na koni a bradlech.
Poslední medaili, a sice bronzovou,
získala Darina Dvorská na přeskoku. J   *   F  *)% +  ?2 % F   F  %
Velká gratulace patří nejen těmto zá- K @  N %F *) %K  K %. 4'  %8
  0 
vodníkům, ale i trenérům prostějov- 4 5 %?    %  )G 
ského oddílu sportovní gymnastiky tráskovi a Vladislavě Ponížilové.
Ponížilovy a jejich trenéry Veroniku
Veronice Lukášové, Miloslavu Musi- A zatímco většina gymnastů se již těší Lukášovou a Miloslava Musila čeká
lovi, Karlu Hemerkovi, Ladislavu Pe- na zasloužené letní volno, sourozence další příprava. Kvapem se totiž blíží


       
Prostějovští gymnasté přivezli z Černošic celkem tucet medailí

ZDĚTÍN Triatlonový Zdětín Cup
klame tělem. Na jednu stranu se
jedná o setkání party kamarádů
a jejich kamarádů či kamarádek,
které rozhodně není pouze o sportu, na druhou stranu jeho náročnost přiměje skutečně každého,
aby si sáhl až na samotné dno.
Akce letos napsala už své šesté pokračování. Tentokrát se na její start
postavilo celkem 26 sportovců, dalších 8 absolvovalo „pouze“ samu
o sobě velmi náročnou cyklistickou

J      5@ 5 2H *C   C   &  

TRIATLONISTY
BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

ZDĚTÍN CUP PROVĚŘIL HOBBY Také “eskáčko“

Už jen necelých sedm týdnů zbývá do
chvíle, než Jestřábi vyjedou k prvnímu
soutěžnímu duelu nového ročníku.
Ještě než se tak stane, budou mít před
sebou několik desítek tréninků na ledové ploše nebo v posilovně, toto letní

Jiří MOŽNÝ

PROSTĚJOV Dovolená skončila. V pondělí třiadvacátého července se pro hokejisty Prostějova
otevřou brány závěrečné části přípravy pro nový prvoligový ročník 2018/2019. Čtvrtfinalisté
z poslední sezóny WSM ligy toužící po premiérovém postupu do semifinále v novodobých dějinách oddílu poprvé vstoupí na zbrusu nově uchlazenou ledovou plochu a po úvodním oťukávání a osahávání prostředí i výstroje nastane tvrdý dril, aby bylo mužstvo připraveno nejen na
sobotu osmého září a úvodní duel proti Vsetínu, ale i na celý mnohaměsíční zápasový kolotoč,
jehož základní část se uzavře na konci února příštího roku.

začínají už dnes

„Všichni dostali doporučení od kondičního trenéra Davida Skřivánka,
aby i volno pojali aktivně. A nepředpokládám, že by si po tři týdny jen
váleli šunky, ale že budou připraveni,
protože na ledě je čekají galeje a dril,“
nehodlá nic podcenit.
Ledovou část hodlá pojmout
podobně jako v předešlých letech,
coby velkou výhodu vnímá fakt, že
v Prostějově většina hráčů působí
již alespoň druhým rokem a může
navázat na předešlé nacvičené
akce.
„Myslím si, že jsme o něco lepší
než loni, dostali jsme toho do
hráčů víc a můžeme zapracovat na
alternativním systému, který pak
využijeme během sezóny. Hokej
ale není věda a nejsem zastáncem
žádných experimentů,“ hodlá vsadit
na osvědčené postupy.

JESTŘÁBI jdou na led,

Pondělí 23. července 2018
www.vecernikpv.cz
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JANA ADÁMKOVÁ

vizitka

tak z mnoha předchozích akcí
včetně světového šampionátu do
dvaceti let, kde jsem dosáhla na
svůj doposud největší úspěch, kdy
jsem pískala finále tohoto turnaje.
Nynější finále Ligy mistryň to ještě
předčilo. Myslím, že jsme to zvládly,
měla jsem příznivý pocit a i naše
ohodnocení bylo pozitivní.“
yy Nebyla to však vaše první zkušenost s finálovým utkáním Ligy
mistryň, že?
„Již v roce 2011 v Londýně, kdy
byla hlavní rozhodčí Dagmar Damková, jsem byla jako čtvrtá sudí.
Byla jsem u toho a odnesla si do té
doby největší zážitek s pískáním.
Menší stadion ve Fulhamu zaplnilo
jedenáct tisíc diváků, což byl super
zážitek.“
yy Jak jste si užila letošní finálový
mač, který jste už vedla přímo ze
hřiště?
„Těžko říct, jestli si někdo dokáže
‚užít‘ to utkání jako takové, je s tím
utkáním spojená spousta oficiálních povinností. Člověk cítí velkou zodpovědnost i nervozitu. Ta
ovšem s prvním hvizdem odezní
a potom jde už jen o soustředění
a snahu odřídit utkaní co nejlépe.
Nebylo to jednoduché utkání, a to
jak fyzicky, tak ani psychicky. Hrálo
se v prodloužení, byl to velký nápor
udržet koncentraci po dobu sto
dvaceti minut, nebylo to opravdu
úplně jednoduché. Byla to moje
první zkušenost s takto dlouhým
zápasem. Zažila jsem své veliké poprvé a rovnou ve finále.“ (úsměv)
yy Bitva špičkových ženských
týmů Wolfsburgu s Lyonem
přinesla mnoho dramatických
chvil. Hned dvakrát jste musela
rázně zakročit. Vyloučit hráčku
v tak důležitém momentu chce
chladnou hlavu a velkou dávku
nekompromisnosti. Váhala jste
před udělením karty?
„Ani ne, obě žluté karty pro vyloučenou hráčku byly zjevné, takže
jsem byla rozhodnutá hned a neváhala ani na vteřinu.“
yy Ve druhém poločase jste pak
se svojí asistentkou řešila těžkou
situaci, zda míč po útočné akci
Lyonu překročil brankovou čáru.
Hra nakonec pokračovala s tím,
že branka nepadla.
„Je to zvláštní. Člověk odpíská třeba stovky zápasů a nikdy se s tím ne-

✓ narodila se 27. ledna 1978 v Olomouci
✓ pochází z Domamyslic, dodnes se ráda vrací
za svými rodiči do Křenůvek, kam jezdila od
dětství na chatu
✓ od svých dvaceti bydlí v Brně
✓ civilní povolání: manažerka sportovního centra
✓ fotbal začala hrát aktivně v roce 1992, v dresu Olomouce to dotáhla
až do 1. české ligy, poté nastupovala za Zbrojovku Brno
✓ probojovala se také do české reprezentace
✓ v roce 2002 se vrhla na kariéru rozhodčí, následně odpískala svůj
první zápas, profesionální soutěže od srpna 2009, v rámci FIFA pak
od roku 2006
✓ od roku 2007 je zapsána jako asistentka pro české mužské ligové soutěže, následně i jako hlavní rozhodčí
✓ premiéru v mužských soutěžích si odbyla ve stejném roce v druhé lize,
kde asistovala utkání mezi Jihlavou a 1. HFK Olomouc, v Gambrinus lize pak taktéž v roce 2007 utkání Slovan Liberec - FC Tescoma
Zlín
✓ na kontě má již jako hlavní rozhodčí několik utkání ve druhé české
fotbalové lize mužů a MSFL
✓ také na listině UEFA figuruje její jméno mezi hlavními rozhodčími
✓ na mezinárodní úrovni odpískala jako hlavní rozhodčí například
dva zápasy na Mistrovství Evropy žen do 19 let
✓ za největší úspěch považuje finále Ligy mistryň a zápas o titul na
mistrovství světa hráček do 20 let 2016, kde na šampionátu v oceánském souostroví Papua-Nová Guinea pískala ještě dva zápasy (jeden
v základní skupině a jeden ve čtvrtfinále)
✓ mezi její záliby patří sport obecně
✓ rozhodcovský cíl: zúčastnit se MS žen
zajímavost: už jako malá, když si ostatní holky hrály s panenkami,
ona to s míčem nandávala místním klukům na nedalekém hřišti
v Domamyslicích nebo na chatě v Křenůvkách.

yy Jaké vás přepadly pocity
a myšlenky, když jste zjistila, že
budete pískat finále ženské Ligy
mistrů?
„Byla jsem nesmírně šťastná, současně pak překvapená až dojatá.
Zároveň když mi to došlo, tak jsem
si uvědomila ten obrovský úspěch
nejen pro mě, ale pro celé české rozhodcovství a ženský fotbal u nás.“
yy Jakým způsobem jste se zprávu dozvěděla?
„Volala mi Dagmar Damková, členka komise rozhodčích UEFA. Nikdy na to ráno nezapomenu, když
mi zazvonil telefon a Dáša mi sdělila tuto nádhernou novinku.“
yy V týmu rozhodčích jste byla
vy a pomáhaly vám asistentky
z Anglie, Chorvatska nebo Ukrajiny. Znala jste se s některou
z nich třeba z Eura nebo MS do
20 let?
„Ano, všechny. Byly to holky
z mého týmu jak z loňského Eura,

Jakub
ČERMÁK

v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Přestože je už dlouhodobě místem jejího bydliště Brno,
vazby na Prostějovsko, kde odmalička vyrůstala, nezpřetrhala. Čtyřicetiletá česká fotbalová rozhodčí Jana
Adámková (na snímku) dosáhla na
vrchol svojí kariéry. V květnu letošního roku totiž dostala důvěru soudcovat finále Ligy mistryň v Kyjevě mezi
francouzským Lyonem a německým
Wolfsburgem (4:1 po prodloužení).
„Byly to šrumec a náročná záležitost
po fyzické i psychické stránce. Zápas
měl velký spád a tempo, nebyla to
žádná legrace. Určitě jsem si vytvořila osobní rekord v počtu naběhaných kilometrů za zápas. Myslím,
že jsem zvládla nějakých jedenáct
kilometrů,“ líčila po návratu Adámková, která navázala na svoji českou
předchůdkyni Dagmar Damkovou –
rozhodčí finále LM z let 2006 a 2011.
Současně přidala další významný
milník ve své kariéře, který dle jejích
slov ještě předčil okamžik z období
před dvěma lety, kdy odpískala finále světového šampionátu hráček do
20 let.

potká. A ve finále Ligy mistryň
to přijde. Asi to je osud. (úsměv)
Na hřišti to samozřejmě není
nic jednoduchého. Sama ze
svého postavení, kde mám být,
jsem neměla šanci situaci posoudit. Na vyhodnocení máte
maximálně nějaké tři vteřiny.
Moje asistentka míč za čárou
neviděla, proto jsem stála za
jejím rozhodnutím. Ani žádný
z opakovaných záběrů opak neprokázal. V našich soutěžích musíme spoléhat jen na vlastní úsudek,
protože není k dispozici žádná nápomocná technika.“
yy Je možné se nějak připravit, že
tyto situace mohou nastat?
„Na tyto situace jsme připravené
vždy, jde jen o to být v tom nejlepším postavení, ve kterém je to možné, aby člověk měl možnost posoudit tu situaci správně. Asistentka při
této situaci ve správném postavení
byla a já jí plně důvě- řov a l a .
Byla to těžká situace na posouzení, ale
úsudek nezklamal.“
yy Jak vůbec bylo
těžké ukočírovat
emoce hráček při
sporných situacích?
„Vždy není jednoduché zvládat emoce
hráček ve sporných situacích, ale musím říct, že ve
finále holky naše rozhodnutí
akceptovaly. Samozřejmě emoce
k fotbalu patří a bez nich by ta hra
nebyla tak krásná, ale v tomto utkání to bylo vše v duchu fair play.“
yy Pocity si tedy odnášíte pozitivní?
„Abych byla upřímná, ten zápas
ve mně dozníval dlouho. Byla tam
spousta emocí, průběh finále byl
výjimečný, který se jen tak nevidí.
Pro rozhodčího po všech stránkách
velmi náročná práce, ale beru to
jako třešničku na dortu mé kariéry.
Samozřejmě k tomu přispělo i kladné hodnocení výkonu celého našeho týmu.“
yy Jak tedy sama pohlížíte na odvedený výkon vašeho souboru?
„To bych nechala na jiných, aby
zhodnotili náš výkon. Za náš celý
tým jsem ale měla dobrý pocit, spolupráce nám fungovala, měly jsme
krásnou atmosféru v týmu, jedna
druhou podporovala. Samozřejmě
v každém utkaní se vyskytnou složité situace na řešení a vždy se je
snažíme zvládnout, jak nejlépe to
v daný okamžik jde.“
yy Jaká je vaše obvyklá příprava
na zápas? Například jestli studujete týmy dopředu, na které
hráčky si dávat pozor, protože je
známo, že pro faul nejdou daleko
nebo mají tendenci padat a podobně...
„Moje příprava je vždy stejná,
prostuduji si materiály dostupné
k týmům, ale tyto informace o hráčkách jsou pro nás již velmi dobře dostupné, známe hráčky těchto týmů
velice dobře, protože se s nimi často
setkáváme jak v rámci Champions
League, tak i z kvalifikací reprezentačních týmů. Věnujeme se spíše
celkovému stylu hry týmu a dalším
detailům.“
yy Na co si během tak důležitého
zápasu, kde máte velkou zodpovědnost a jste pod tlakem, musíte
dát pozor?
„V každém utkání jsou důležité
hlavně koncentrace a vůbec spolupráce s celým svým týmem. Není
jednoduché říct, na co si dávat největší pozor, každý zápas je jiný a má
svůj vývoj. Rozhodčí se musí umět
adaptovat na dané situace v utkání,
a pokud možno je vyřešit, jak nejlé-

tů. Lidský prvek
rozhodování by měl
ve fotbalu zůstat, nejsme součástí počítačové hry. Při současné
rychlosti hráčů je to ale
nepochybně dobrý pomocník. Osobní možnost vyzkoušet si video
jsem však ještě neměla.“
yy Je Liga mistryň
ta nejvyšší dosažená
meta pro vás, nebo
může být ještě něco
víc, jako například
seniorské mistrovství
světa?
„V rámci soutěží UEFA
jistě ano, je to největší
utkání mojí kariéry
a jednoznačný vrchol rozhodcovské
kariéry. Opravdu
to bylo nezapomenutelné. Fantastická atmosféra na
plném stadionu,
dlouhý zápas s prodloužením, v němž
padlo pět gólů. Nevím, jestli se někdy
takový zápas vůbec
hrál. Oba týmy k tomu
přispěly velmi dobrými
výkony a byl to vrchol
soutěže se vším všudy.
Moc si vážím toho, že
jsem u toho mohla
být. Pamětní medaile
z Kyjeva bude hned
vedle té za finále mistrovství světa dvacítek. Finále
Ligy mistryň řadím v kariéře
nejvýš. A co se týká seniorského
šampionátu, to by bylo krásné
zakončení mé bohaté rozhodcovské kariéry příští rok ve
Francii, ale k tomu jsou ještě
dlouhá cesta a spousta práce. Já
vždy dělám krok po kroku. Teď

pe to v dané situaci jde.“
yy Sama jste dříve hrála také fotbal, pomáhá vám ta zkušenost
v posuzování některých situací?
„Ano, máte pravdu, to, že jsem
před lety hrávala fotbal na nejvyšší
úrovni, mi při posuzování situací
opravdu velice pomáhá. Rozhodčí,
které byly aktivní hráčky, mají tuto
výhodu, dokáží číst hru, předvídat
a někdy i rozumět emocím, které
hráčky a hráči během hry mají.“
yy Velké téma poslední doby je
video. Jste pro jeho používání?
A měla už jste možnost ho v praxi
vyzkoušet?
„Téma je to veliké, já osobně jsem
pro zavedení v určitých situacích,
nikoliv do všech sporných momenv létě mě čeká
další mistrovství světa kategorie do dvaceti let taktéž ve Francii, takže se
soustředím na tuhle akci a dál se
budu připravovat. Ale ano, je to
moje meta, které bych ještě chtěla dosáhnout.“ (úsměv)
yy Vraťme se ještě k vašim začátkům. Proč jste se rozhodla pro fotbal?

děla, do mě žďuchnul u koridoru při odchodu do šatny.
To jsem pískala tak dva tři
roky a v ten moment jsem si
ještě říkala, zda mi za to pískání stojí. Co se týče hráčů,
nikdy jsem neměla pocit, že by
mě někdo mohl inzultovat...“
yy Jak vzpomínáte na Prostějov?
„Z Prostějova pocházím, vyrůstala
jsem tam a chodila do školy. Mám
to město pořád ráda a v hlavě mám
uchovány jen ty hezké vzpomínky
na dětství.“ (úsměv)
yy Víme, že dětství jste hojně
trávila také v nedaleké obci Křenůvky...
„Ano, Křenůvky, kde máme chatu,
jsou moje oblíbené místo. Trávila
jsem tam nejen prázdniny s rodinou.
Pokaždé jsem byla hrozně ráda, když
jsme tam jeli, jsou to krásné vzpomínky. Doteď tam žijí moji rodiče a já se
nejen na ně, ale na všechno kolem
vždy moc těším.“

Foto: internet

„Je to jednoduché, fotbal
mě odmalička
bavilo hrát, tím
pádem byl postup
daný. Hrála jsem od
čtrnácti let závodně
v Olomouci, pak jsem se
přestěhovala do Brna právě
kvůli fotbalu. Hledala jsem si
práci a ještě několik let jsem aktivně pokračovala s nejvyšší soutěží ve Zbrojovce. S pískáním jsem
začala okolo čtyřiadvaceti.“
yy Jak na vás působí pokřikování
hráčů i fanoušků na stadionu?
„Teď už se dá říct, že jsem obrněná.
(směje se) Ale trvalo mi deset let,
než jsem si vytvořila hráz, přes kterou nadávky nepustíte. Pokřikování
už jde mimo mě, jedním uchem
tam a druhým ven, protože jinak ho
nelze žádným způsobem přežít.
yy Měla jste někdy obavy po zápase vyjít ze šatny?
„Zažila jsem jedno utkání, kdy mě
napadl fanoušek. Nějaký starý pán,
kterého jsem ani pořádně nevi-

Křenůvky, kde máme chatu, jsou moje oblíbené místo. Trávila
jsem tam nejen prázdniny s rodinou. Pokaždé jsem byla
hrozně ráda, když jsme tam jeli, jsou to krásné vzpomínky.
Doteď tam žijí moji rodiče a já se nejen na ně moc těším.

Jana Adámková patří mezi elitní rozhodčí nejen u nás, ale v celém fotbalovém světě
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BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Po domácí obnovené premiéře v druhé lize čeká tuto
sobotu prostějovské fotbalisty
výjezd do Třince. Síly změří s tradičním soupeřem, kterého potkali
už ve své první sezóně po postupu
do MSFL. Naposledy právě před
dvěma lety v druhé lize doma na
podzim uhrálo eskáčko bezbrankovou remízu, venku v závěru neúspěšného ročníku podlehlo Slezanům hladce 0:4. Tentokrát ovšem
o body půjde.
V třineckém kádru přes léto velké
změny nenastaly, do obrany přišel
Mravec ze sousedního Frýdku-Místku, do zálohy Omasta z Havířova
a k útočníku Dedičovi Hejný z pražské
Olympie.
Ze šesti přípravných utkání neprohrál
Třinec ani jediné, polovinu vyhrál
a polovinu remizoval. Nejvýrazněj-

šího vítězství 7:1 dosáhl nad třetiligovým Hlučínem, kdy se hattrickem
uvedl právě záložník Omasta. Cenným byl určitě skalp prvoligové Sigmy, jenže vítězství 3:2 se zrodilo už
v úvodní fázi přípravy obou týmů. Třinec prověřily i kluby z okolních zemí,
s polským Górnikem Zabrze se hrálo
bez branek, s maďarskou Újpestí 3:3,
nad Žilinou Třinečtí vyhráli 3:1 a v generálce remizovali s Ružomberkem
1:1 díky brance Dediče.
V prvním kole zamířili svěřenci trenéra Jiřího Nečka přes celou republiku
do Českých Budějovic, kde vyběhla
na trávník základní sestava Paleček –
Ilko, M. Čelůstka, Reintam, Bedecs,
Janoščín – Omasta, Vaněk, Samiec,
Šumbera – Dedič.
Na sobotní dopolední zápas ve Slezsku se stočila řeč i na tiskové konferenci po zápase s Vlašimí. „Máme bod, je-

deme do Třince, to bude samozřejmě
moc těžké, pak Žižkov, doma budou
následovat dva velice těžké zápasy
s Hradcem a Zbrojovkou, na těch pět
kol máme hodně těžký los,“ rekapituloval nejbližší program trenér Oldřich
Machala. V něm ještě doznívalo těžké
zklamání po ztraceném vítězství nad
Vlašimí.
Remíza na úvod připomínala obdobný start před dvěma roky. Machala zdůraznil, že tentokrát musí
být ale další průběh sezóny jiný.
„Musíme v každém zápase podat
takový výkon, abychom aspoň měli
šanci na body. Nesmíme opakovat
scénář z doby před dvěma lety, kvalitu máme tentokrát větší. Na Třinec
se musíme nachystat tak, abychom
předvedli výborný výkon a odvezli
si nějaký ten bod,“ plánuje trenér
eskáčka.
(tok)

WW Jak jste viděl váš první mistrovský zápas v Čechách z brankové
čáry?
„Na zápas jsem se těšil, bylo to pro mě
něco nového. Měl jsem samozřejmě takovou menší trému, ale to je normální,
bez trémy to nejde. Pocity ze zápasu
mám dobré. Byl to kvalitní zápas, hrá-

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

Původní
rorzhovor

PROSTĚJOV Jeho první soutěžní
zápas v novém působišti sice skončil
zklamáním, brankář Miloslav Bréda
jej ale viděl pozitivně. Chválil kvalitu
zápasu, atmosféru na hřišti i otočení
nepříznivého stavu. Jen ten závěrečný rohový kop byla významná kaňka
na celém zápase.

lo se nahoru, dolů, měli jsme šance, ale
soupeře podržel brankář. Škoda toho
posledního gólu, myslím, že nám trochu nepomohlo to fotbalové štěstíčko.“
WW Nevím, jaká byla atmosféra na
zápasech v Košicích, jak se vám hrálo před domácím publikem?
„Atmosféra byla dobrá, byla hodně
podobná, takže se mi hrálo dobře, jsem
spokojený. Škoda samozřejmě těch
třech bodů, které by na začátek byly potřeba, ale i bod potěší.“
WW Prvních deset minut se Vlašim
prakticky nedostala za polovinu
hřiště a pak z prvního útoku branka.
Pro brankáře dost těžká situace?
„Brankáři to samozřejmě nepomůže,
když ještě nemá balón v rukách a dostane gól. Musí být ale psychicky silný
a zvládnout to. Byl to takový smolný
gól, složitá situace, měli víc štěstí, že míč
do branky dorazili.“
WW Jedním z klíčových momentů
byla Fotrova šance, kdy mohlo být

už opravdu hodně zle...
„Ano, to je pravda, soupeř si potáhl míč
do vápna, snažil jsem se situaci ustát
a střelu jsem nohou vyrazil. Na to stojím v bráně, abych něco chytil. Pro tuto
chvíli jsem tým podržel.“
WW Otočit nepříznivý stav je ve druhé lize o mnoho těžší než v té třetí, jak si toho ceníte?
„Druhá liga je o hodně kvalitnější a právě v takových
okamžicích se projevuje
síla mužstva. Máme na
to, jsme soudržní, jsme
kolektiv a šlapeme do poslední minuty.“
WW Teď ovšem právě ta poslední
minuta nedopadla, co bylo při tom
rozhodujícím rohu špatně?
„Jak jsem už zmínil to fotbalové štěstíčko, hlavička mohla jít mimo, já
mohl míč chytit, jenže ani jedna
z těch možností nevyšla a dopadlo
to, jak to dopadlo.“

vychytané šance Miloslav Bréda

tom Koudelka po nuceném střídání
při generálce s Uničovem.
„Nabídky další práce pro klub po skončení aktivní hráčské kariéry si velmi vážím a je to zásadní moment, proč jsem
se rozhodl v Prostějově zůstat,“ vrátil
se k nesnadnému rozhodování o své
budoucnosti po skončení minulého
ročníku kapitán týmu Karel Kroupa.
A jak je připraven na druhou ligu? „Záleží samozřejmě na trenérech, já jsem

se připravoval na devadesát minut hry,“
odpověděl s úsměvem na dotaz přítomných novinářů.
Ambice klubu pro nadcházející sezónu
nepřímo poodkryl předseda František
Jura při odpovědi na dotaz, budou-li
hráči nějak ekonomicky motivováni pro
záchranu soutěže. „O tom jsme nijak nepřemýšleli, nenapadlo nás, že bychom
mohli hrát o záchranu,“ odtušil s úsměvem Jura.
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„Na to stojím v bráně, abych něco chytil,“ komentoval

„Chceme navázat tam, kde jsme skončili. Minulá sezóna byla pro nás velice
úspěšná a v tomto duchu chceme odstartovat i nový ročník,“ přešel František Jura merit úvodní otázky, směřující
k poslední druholigové sezóně. „Přestože jsme kádr jednoznačně posílili,
musíme přiznat, že jeden post, a sice
středního záložníka, stále nemáme obsazený podle našich představ. Do konce přestupního termínu počátkem září
ještě nějaký čas zbývá,“ naznačil, že kádr
nemusí být definitivně uzavřený.
Jak Jura připomněl, není jednoduché
najít shodu mezi představami realizačního týmu, výběrem na trhu hráčů
a ekonomickými možnostmi. „U dvou
skvělých hráčů jsme byli těsně před
podpisem, mrzí nás, že se nakonec

přestup nezdařil, třeba kvůli rodinným
důvodům,“ nejmenoval konkrétní případy předseda klubu.
Trenér Oldřich Machala byl s proběhlou
přípravou spokojen jak co do přístupu
hráčů, tak odehraných utkání. „Samozřejmě s výjimkou posledního utkání
s Uničovem, kde především první poločas neproběhl podle našich představ.
Je pravda, že jsme se den předtím vrátili
z čtyřdenního soustředění a ještě hráči
absolvovali trénink,“ vrátil se Machala
krátce ke generálce.
Spokojenost panuje se zdravotním
stavem hráčů, kromě Verčimáka si
nikdo z přípravy neodnesl vážnější
problémy. „Verčimák bude chybět řádově několik týdnů, Koudelka bude
na zápas s Vlašimí připraven,“ potvrdil
Machala jediný zdravotní problém
a zároveň zodpověděl dotaz, jak je na

PROSTĚJOV Tradiční tiskovou konferenci před začátkem nového ročníku FORUNA:NÁRODNÍ LIGY uspořádal fotbalový
klub 1.SK Prostějov. Před novináře předstoupili předseda klubu František Jura, hlavní trenér Oldřich Machala s asistentem
Petarem Aleksijevićem a hráči Karel Kroupa a Tomáš Janíček. Řeč
se točila především kolem posílení kádru a připravenosti na start
druholigové sezóny.
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Kompletní rozlosování všech soutěží přineseme ve Večerníku
těsně před jejich zahájením.

1 Nezamyslice B, 2 Mostkovice, 3 Ptení, 4 Lipová, 5 Horní Štěpánov, 6 Určice, 7 Kostelec, 8 Smržice B, 9 Vrahovice, 10 Přemyslovice, 11 Otaslavice, 12
Výšovice.
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1 Pivín, 2 Mostkovice, 3 Klenovice, 4 Protivanov, 5 Plumlov, 6 Určice, 7 Brodek u Prostějova, 8 Hvozd, 9 Brodek u Konice/Horní Štěpánov, 10 Kralice.
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1 Zábřeh B, 2 Medlov, 3 Uničov, 4 Kojetín, 5 Čechovice, 6 Chválkovice, 7
Kozlovice, 8 Olšany, 9 Nové Sady, 10 Přerov, 11 Šumvald, 12 Šternberk.
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1 Sigma Olomouc, 2 Hranice, 3 Šumperk, 4 1.SK Prostějov, 5 Přerov, 6 HFK
Olomouc.

KRAJSKÝ PØEBOR STARŠÍCH PØÍPRAVEK

1 Chválkovice, 2 Česká Ves, 3 Troubky, 4 Smržice, 5 Kralice, 6 Radslavice, 7
Haná Prostějov, 8 Velký Týnec, 9 Loštice, 10 Šumperk.
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1 Olšany, 2 Zábřeh, 3 Čechovice, 4 Konice, 5 Mohelnice, 6 Šternberk, 7 Nezamyslice, 8 Dub, 9 Jeseník, 10 Slavonín, 11 Kozlovice, 12 Černovír, 13 Želatovice, 14 Nové Sady.

'};'$;|%>'

1 Pivín, 2 Lipník, 3 Ústí, 4 Protivanov, 5 Němčice, 6 Bělotín, 7 Horní Moštěnice, 8 Nezamyslice, 9 Otaslavice, 10 Kojetín, 11 Plumlov, 12 Kozlovice.
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1 Šumvald, 2 Česká Ves, 3 Slavonín, 4 Tovačov, 5 Loštice, 6 Olšany, 7 Zábřeh
B, 8 Dub, 9 Hněvotín, 10 Brodek u Přerova, 11 Bohuňovice, 12 Šternberk.
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1 Určice, 2 Jeseník, 3 Čechovice, 4 Velké Losiny, 5 Haňovice, 6 Mohelnice, 7
Nové Sady, 8 Chomoutov, 9 Zábřeh, 10 Přerov, 11 Konice, 12 Černovír, 13
Želatovice, 14 HFK Olomouc B.

KRAJSKÝ PØEBOR STARŠÍHO DOROSTU

1 Kladky, 2 Otinoves, 3 Ptení, 4 Přemyslovice, 5 Brodek u Konice B, 6 Kostelec B, 7 Plumlov B, 8 Hvozd, 9 Zdětín, 10 Protivanov B, 11 volný los, 12 Čechy
pod Kosířem.
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1 Olšany, 2 Pavlovice, 3 Bedihošť, 4 Biskupice, 5 Želeč, 6 Brodek u Prostějova
B, 7 Otaslavice B, 8 Kralice B, 9 Nezamyslice B, 10 Němčice B.
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1 Skalka, 2 Výšovice, 3 Horní Štěpánov, 4 Vrahovice, 5 Vrchoslavice, 6 Brodek
u Prostějova, 7 Tištín, 8 Určice B, 9 Nezamyslice, 10 Čechovice B, 11 Dobromilice, 12 Vícov, 13 Držovice, 14 Brodek u Konice.
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1 Jindřichov, 2 Postřelmov, 3 Štíty, 4 Zlaté Hory, 5 Ruda, 6 Staré Město, 7 Lesnice, 8 Žulová, 9 Písečná, 10 Libina, 11 Dubicko, 12 Sudkov, 13 Bludov, 14
Nový Malín.
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1 Jesenec, 2 Zvole, 3 Olešnice, 4 Smržice, 5 Nemilany, 6 Kožušany, 7 Nové
Sady B, 8 Velká Bystřice, 9 Moravský Beroun, 10 Slatinice, 11 Loštice, 12 Doloplazy, 13 Šternberk B, 14 Třeština.
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1 Pivín, 2 Troubky, 3 Mostkovice, 4 Němčice, 5 Jezernice, 6 Kovalovice, 7
Újezdec, 8 Radslavice, 9 Haná Prostějov, 10 Otaslavice, 11 Tovačov, 12 Ústí
B, 13 Klenovice, 14 Želatovice B.

@+|9;'=$@%=>

1 Určice, 2 Lipník, 3 Slavonín, 4 Brodek u Přerova, 5 Lipová, 6 Bělotín, 7
Plumlov, 8 Chomoutov, 9 Dub, 10 Čechovice, 11 Protivanov, 12 Beňov, 13
Kojetín, 14 Kostelec.
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1 Chválkovice, 2 Česká Ves, 3 Rapotín, 4 Konice, 5 Haňovice, 6 Bělkovice, 7
Náměšť, 8 Maletín, 9 Troubelice, 10 Hlubočky, 11 Paseka, 12 Bohdíkov, 13
Bohuňovice, 14 Leština.
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1 Všechovice, 2 Zábřeh, 3 Litovel, 4 Medlov, 5 Černovír, 6 Mohelnice, 7 Dolany, 8 Lutín, 9 Hněvotín, 10 Jeseník, 11 Kralice, 12 Velké Losiny, 13 Opatovice,
14 Šternberk, 15 HFK Olomouc B, 16 Želatovice.

'};'$%=>

PROSTĚJOV V minulých týdnech se uskutečnily dva losovací aktivy
stěžejní pro nový ročník fotbalových soutěží v našem regionu i v celém
kraji. Nejprve proběhlo tohle setkání v hanácké metropoli pro KFS Olomouc, poté ve Smržicích pro OFS Prostějov. A hlavní výstup z obou aktivů? Každý tým dostal číslo, které je rozhodující pro rozlosování všech
soutěží 2018/19.

Marek Sonnevend

Pondělí 23. července 2018
www.vecernikpv.cz

Eskáčko poprvé    (  +'+ +-./12416
na půdu soupeře -# ! #  
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Kroupy. V té chvíli nepanovaly na
lavičce eskáčka žádné velké obavy.
„Z rohu nemůžeme gól dostat,“
vyprávěl po zápase přesvědčení
hráčů David Píchal. Jenže on ten
gól padl. A pískal se konec.
Mezi reakcí hráčů a trenérů byl zásadní rozdíl. Zatímco většina hráčů seděla
hodnou chvíli po zápase na střídačce
s nevěřícím výrazem a pasivním
odevzdáním, realizační tým svolával
hromy blesky. Ty nakonec na Hanou
stejně nepřišly a s jediným bodem je
tak potřeba se smířit.
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10 – Jan Walter (Čechovice), 9 – Marek Pospíšil (Protivanov), 8 – Ondřej
Milar (Mostkovice), Matěj Vybíhal,
David Drexler (oba Lipová), Miroslav
Navrátil (Brodek u Přerova), Tomáš
Hrušák, Tomáš Jura, Michal Gajdoš
(všichni Kojetín), Jan Zbořilák (Beňov).
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2 – Tomáš Lakomý (Čechovice), 1
– celkem 23 hráčů, mj. Petr Řezáč, Michal Tomek (oba Němčice nad Hanou),
František Plajner, Petr Halouzka, Josef
Holčák (všichni Určice), Martin Vojtíšek
(Mostkovice), Martin Dostál, Petr Novák, Martin Liška (všichni Lipová), Jiří
Hrstka, Martin Vysloužil (oba Plumlov),
Ondřej Maděrka, Jakub Polák (oba Čechovice), Jaroslav Vinklárek, David Preisler, Michal Lužný (všichni Kostelec).
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2393 – Tomáš Jura (Kojetín), 2377 – Lukáš Koláček (Čechovice), 2375 – Ondřej Milar, Martin Lukáš (oba Mostkovice), 2367 – Jan Vítek (Kostelec), 2366 – Milan Piták
(Protivanov), 2365 – Jan Omelka (Brodek u Přerova), 2320 – Antonín Dvořák (Protivanov), 2243 – Josef Šálek (Dub nad Moravou), 2216 – Ondřej Chytil (Kostelec).
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MOSTKOVICE
Předposlední
Mostkovice prožily podobně
výkonnostně špatnou sezónu jako
Němčice a Protivanov. Hned první
domácí zápas schytaly čtyři góly od
Bělotína a ve druhém kole padly
v Brodku u Přerova. Ani v dalších
dvou kolech nedokázaly posbírat
body, první výhra tak přišla až
v září, v pátém kole na domácím
hřišti proti Čechovicím. Výhra to
ovšem nebyla nějak přesvědčivá,
když utkání skončilo těsně 4:3
v penaltovém rozstřelu a bylo jasné,
že Mostkovice nenaladily v létě
ideální formu.
Vše se hned vrátilo do zajetých kolejí
a přišly prohry s Kojetínem a Určicemi.
Podzim se tak dal shrnout vcelku
negativně a bylo jasné, že budou potřeba
určité změny. K té nejradikálnější se
rozhodl sám z vlastní vůle mostkovický
trenér Jiří Kamenov. Po sérii nevydařených výkonů v zimní časti sezóny a špatnému vstupu do té jarní si uvědomil, že
je načase změna na trenérském postu.
Po vzájemné dohodě s vedením se po
dlouhém rozmýšlení rozhodl, že na lavičce klubu skončí. Důvodů uvedl hned

Trenér: Evžen KUČERA
Vedoucí týmu: Marek ZAČAL
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– v sezónì 2017-2018
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NĚMČICE NAD HANOU Letošní ročník nejvyšší krajské soutěže
nebyl z pohledu Prostějovska pro
některé týmy příznivý. Hned tři naši
regionální zástupci obsadili poslední tři místa. Úplně poslední Němčice však na sezónu budou vzpomínat
se zvednutou hlavou a bohatší o velké zkušenosti do B. třídy, kde budou
znovu nastupovat po letní přestávce.
„Dostali jsme se do vyšší soutěže
z třetího místa, protože Ústí nechtělo postupovat.
Bylo jasné, že konkurence bude vysoká,
v těch týmech hrají borci mající zkušenosti s divizí, někteří dokonce s první
ligou, takže svoje týmy hned posunou
o něco výš,“ myslí si trenér Němčic
Radovan Novotný. Jeho tým vybojoval první výhru až na konci října ve 13.
kole v místním derby proti Protivanovu
a byla to hodně vydřená výhra. Rozhodovalo se až na penalty, velká nemesis
Němčic v uplynulé sezóně. „Bodů jsme
sezónu nepoložilo, kluci drželi pospolu
a navzájem si pomáhali udržet dobrou
náladu. Brali to tak, jak to je, a makali
v každém zápase od začátku do konce.
Chovali se opravdu jako tým.“ Němčice
tak mohou své zkušenosti zužitkovat
hned v přípravných letních turnajích,
kde mají v plánu se představit například
v Jesenci. Navíc žádné velké přestupy
vedení dělat nehodlá. „V Němčicích si
zakládáme na naší mládeži, snažíme se
budovat si tým od mladých fotbalistů,
vychovat si vlastní odchovance a to je
naše filozofie do budoucna,“ vysvětluje
trenér.

„O zimní pauze jsme udělali nějaké
reorganizační změny v týmu, odešlo pár
hráčů a my se poctivě připravovali na
jaro,“ dodal lodivod Čechovic. Nicméně
jaro začalo opět stylem výhra/prohra
a až v dalších zápasech našel čechovický
tým klid na hřišti a začal sbírat body
s železnou pravidelností. „Postupem
času se nám podařilo dát naši hru dohromady a tým začal naplno šlapat, takže
s hrou i výsledky jsem spokojený,“ ohlédl
se za uplynulou sezónou Evžen Kučera.
Díky celkovým patnácti výhrám si jeho
tým nakonec pohoršil „jen“ o jedno
místo a v konečné tabulce skončil šestý.
Hlavní pozitiva viděl trenér v semknutosti týmu a v bojovnosti svých hráčů.
„Kluci bojovali v každém zápase jako
tým, dokázali se v důležitých chvílích
zachovat jako kolektiv. Ovšem herní

několik. „Vypadá to tak, že v Mostkovicích zásadní problém je už delší dobu
hlavně v tom, že hráči stárnou a chybí
tam doplňovaní z mladších ročníků. To
znamená, nebyli tam žáci, nebyli tam
dorostenci. Teď se situace pomalu mění,
ale i tak je tam velká díra. Zkoušeli jsme
to doplňovat i hráči z venku, ale dospělo
to do situace, kdy někteří hráči například
nechtěli jít do Mostkovic, o některé nabízené hráče jsem zase já neměl zájem.
Další problém je, že čím dál méně
mládeže chce u nás hrát fotbal, protože má jiné zájmy.“ Pro tak velký krok
se rozhodl i proto, aby dal týmu nový
impulz bojovat a nový trenér zkusil
v hráčích zase zažehnout nějakou jiskru
do zápasů. „Byl jsem tady spoustu let
jako trenér a možná je tohle ta změna,
kterou tým potřebuje, aby začal znovu
vyhrávat. Možná je tohle ta změna, která se musí udělat.
Doufám, že to pomůže kluky nakopnout k lepším výsledkům,“ okomentoval svoje rozhodnutí Večerníku na
jaře Jiří Kamenov. Změna ve vedení se
ovšem nesla ve velmi přátelském duchu
a s nejlepšími úmysly pro tým. „S trenérem jsem v klubu celou tu dobu, co
u nás fungoval. Panovaly mezi námi
dobré vztahy i spolupráce. Oceňuji
jeho poctivost a ochotu obětovat tolik
času a úsilí našemu fotbalu,“ chválí práci
trenéra předseda klubu Ladislav Krátký. Ten převzal vedení A týmu a vypadalo to, že odchod trenéra opravdu
přinesl kýžené ovoce.
Hned další zápas Mostkovice suverénně vykradly domácí stadion
Čechovic a nový trenér byl velice
spokojený s předvedenou hrou. Tato

spokojenost však vydržela pouze kolo,
jelikož další dva zápasy Mostkovičtí
nezvládli a poté museli hodně vydřít
tu nejtěsnější výhru nad Němčicemi
1:0. Bez bodu ale zůstali i poslední tři
kola soutěže a s pouhými sedmi výhrami tak předposlední místo logicky
patří jim. „Musíme najít stálost a klid.
Hráče máme dobré a každý tým zažije špatnou sezónu. Hlavně bych chtěl,
abychom nehráli tak často o záchranu,“
podotýká Ladislav Krátký.
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Mostkovice měnily trenéra za chodu

ČECHOVICE Hráči i čechovický
trenér Evžen Kučera chtěli navázat
na minulý ročník 2016/2017, kdy po
solidních výsledcích skončili na pěkném pátém místě. Po letní přípravě
k tomu také vykročili tou správnou
nohou a hned v prvních dvou kolech,
která přinesla atraktivní regionální
derby, porazili Určice i Němčice.
Ve třetím kole už ale nestačili na suverénní
Opatovice, které si celkově dokráčely pro
titul. V dalším zápase si čechovičtí poradili
s Dubem nad Moravou a chtěli opět navázat na výherní sérii, ovšem na půdě Mostkovic je domácí udolali 4:3 na penalty a výsledky tak byly jako na houpačce. Výhra
nad Lipovou a prohra s Plumlovem to jen
potvrzovaly, i přesto byl podzim vcelku pozitivní i z pohledu trenéra Evžena Kučery.
„Myslím, že podzim můžu hodnotit vcelku pozitivně, i když byl poněkud hektický,“
potvrdil svými slovy lehce nevyrovnané
výkony svého týmu.

Lipovou, která v konečném součtu
skončila na sedmém místě, tudíž jasná
výhra 3:1 byla velkým překvapením,
bohužel nikoliv však vzpruhou k lepším
výkonům. Byla to druhá a poslední
výhra, kterou Němčice v této soutěži
vybojovaly. Zkušenosti už hráčům ale
nikdo nevezme a i přes poslední místo si od trenéra Novotného vysloužili
slova chvály. „Musím je moc pochválit hlavně za týmovost a soudržnost.
Mockrát se stalo a stane, že když pořád
prohráváte, začne to mít negativní efekt
na fungování mužstva, ale to nebyl
rozhodně náš případ. Tým to za celou

ČECHOVICE SI UDRŽELY SVŮJ STANDARD

mohli získat rozhodně víc, ale minimálně v deseti zápasech jsme nezvládli penaltové rozstřely. Hráči k nim přistupovali poněkud ustrašeně, nervózně oproti
soupeři. Tam se asi nejvíce projevily ty
zkušenosti. Ale speciálně ty rozstřely mě
hodně mrzí, protože jsme na víc bodů
několikrát určitě měli,“ lituje penaltových proher trenér Novotný. Jeho tým
poté opět marně hledal body a přišly
prohry s Beňovem, Čechovicemi a Kojetínem, Určicemi a Kostelcem na Hané,
jak jinak než skoro pokaždé na penalty.
Jako blesk z čistého nebe pak v jarní části přišla ve 22. kole výhra s dobře hrající
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Trenér: Jiří KAMENOV/Ladislav KRÁTKÝ
Vedoucí týmu: Jiří HANÁK

 

Martin VOJTÍŠEK
David VORÁČ
Michal VŠETIČKA
Petr ZAPLETAL
Tomáš ZBOŘIL
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Tomáš KAZDA
Ivo KROUPA
Jaroslav FRÝBORT
Jakub KŘIŠŤAN
Tomáš KUČERA
Ondřej MILAR
Václav DADÁK
Radim ORDELT
Martin SEDLÁČEK
Martin ŠLAMBOR
Michal ŠUBERT
Vladimír VOJTÍŠEK
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Bernard BOŠEK
Jan BUREŠ
Jan DOSEDĚL
Radek HANÁK
Lubomír ZAPLETAL
Marek CHMELAŘ
Jiří KAMENOV
Radim KARAFIÁT
Štěpán KARAFIÁT
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projev by mohl být na I.A třídu poněkud
lepší, kvalitnější,“ myslí si. Každopádně
od příští sezóny ho už bohužel na lavičce
Čechovic neuvidíme. Po přijetí nabídky
klubu se z něj stane člen výboru a tým
převezme trenér Lukáš Koláček. Hned
po letní přípravě se ukáže, jak se projeví
změna trenéra.

Trenér: Radovan NOVOTNÝ
Vedoucí týmu: Ivo KOPŘIVA

 

Petr KOLEČKÁŘ
Dominik DORŇÁK
Lukáš CHLUD
Zdeněk SPILLER
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Adam KOPŘIVA
Bronislav MRKVA
Martin NAVRÁTIL
Jan NAVRÁTIL
Vlastimil PALÍŠEK
Martin RUBER
Petr ŘEZÁČ
Jiří SVOBODNÍK
Jan SVOZIL
Ondřej TOMEK
Patrik VEJVODA
Oldřich VÉVODA
Jan VRÁNA
Jan ŽUPKA
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Martin BUČEK
Adam BURIÁNEK
Michal HAMALA
Jan HORÁK
Lukáš HOŠEK
Radek HRUDA
Zdeněk CHALÁNEK
Ivan JARMER
Michal JIŘÍČEK
Jaroslav JORDÁN
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Michal TOMEK
Libor NOSEK

& #

– v sezónì 2017-2018

`'%@=

0
2
2
0
0
0
6
3
0
0
0
3 4
1 1
0 0
1 0
14 0
1 0

# ]

18
13
1
3
22
2

2
2
3
0
0
0
4
2
1
0
5

0
1
7
3
0
5
0
2

Trenér: Jaroslav KLIMEŠ
Asistent: Petr WALTER
Vedoucí týmu: Vladimír STANĚK

 

Michal LUŽNÝ
Ondřej NAVRÁTIL
Petr MERTA
Robert ONDRA
David PREISLER
Jan SKALNÍK
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Ivo GREPL
Dominik HRUBAN
Jan JURAČKA
Tomáš JURNÍK
Martin KASTNER
Matěj KLIMEŠ
Tomáš LANGR
Pavel VYHLÍDAL
Jakub ZATLOUKAL
Martin ŽÍDEK
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LIPOVÁ Až na sedmé místo se po
podzimní páté příčce a ještě lepších
umístěních v nedávné minulosti
propadla fotbalová Lipová. Není
tak divu, že hrající trenér Pavel Růžička nebyl s uplynulým vystoupením a zejména pak jarní částí příliš
spokojen, vždyť ve dvanácti letošních soubojích získali jeho borci
jen šestnáct bodů a nestačili mimo
jiné ani na poslední Němčice nad
Hanou.
„Chtěli jsme skončit na vyšších příčkách, ale některé jarní zápasy se nám
bohužel nevydařily podle našich představ. Byly to hlavně zápasy v Němčicích, v Dubu a v Kostelci, tam jsme
předvedli podprůměrné výkony,“
uznal dvaačtyřicetiletý trenér, jemuž
se naopak zamlouvaly duely v Beňově a doma s Opatovicemi. „Ty ostatní
byly strašně vyrovnané. Třikrát jsme
na penalty prohráli, dvakrát vyhráli,
byly to zápasy, v nichž rozhodovalo
i štěstí. Sedmé místo není špatné, ale
určitě jsme chtěli skončit o dva tři stupínky výš,“ nezastíral.
Tříbodová vítězství tak přišla jen
v derby s Protivanovem, proti sestupujícím Mostkovicím a překvapivě
i s postupujícími Opatovicemi, na
penalty se při pětici nerozhodných
výsledků v řadě podařilo zdolat Beňov a Určice. „Bylo tam hodně remíz.
Důvody jsou úzký kádr a zranění, až
na dvě tři výjimky jsme nehráli v optimálním složení. Při zápasech venku
jsme měli problémy dát dohromady
vůbec jedenáct lidí,“ posteskl si.
Lipová tak už není takovým postrachem pro soupeře jako dříve, i v tabulce domácích střetnutí obsadila až
šesté místo, když zvítězila v devíti ze
třinácti případů, z toho však ještě dvakrát až při rozstřelu. „V týmu probíhá
generační obměna. Skončily opory

Milan Macourek a Karel Spáčil, které
měly kolem čtyřiceti let, oba nám budou hodně chybět. Karel vládl v obou
pokutových územích, výborně bránil
a ještě byl navíc schopen na obránce
dát pět až sedm gólů. Přišli mladí kvalitní hráči, ale ještě potřebují čas, aby
vyzráli a dorostli do kvalit Spáčila, Macourka či Ohlídala. Uvidíme v další sezóně, jak to bude vypadat,“ vysvětluje
Růžička.
Projevilo se to i na účinnosti dlouhodobě silné zbraně v podobě standardek, ty už přestaly být tak výraznou
hrozbou. „Dalším důvodem je, že
Martin Liška odehrál víc než půlku
zápasů se zraněním a nedal tolik gólů
jako každým rokem, o další velké oslabení se postaral Matěj Vybíhal, který
nám chyběl skoro celou půlku roku.
Doufám, že všichni se přes pauzu dají
dohromady a budeme na podzimní
část připraveni,“ věří v úspěšný vstup
do nových soutěžních bitev.
K další změně došlo i na pozici gólmanské jedničky, místo Radka Vybíhala odchytal většinu zápasů Tomáš
Holásek. A tak by tomu zřejmě mělo
být i nadále. „Tomáše jsme k nám přivedli, když nám Radek řekl, že nebude
na všechny zápasy, tak ať seženeme
někoho, kdo by chytal místo něj. Čas
ukáže, jestli bude chtít pokračovat naplno, nebo nám jen bude vypomáhat,
když Tomáš nebude moci. Poslední
jeho slova byla, že nám pomůže, jen
když Tomáš nebude moci. Třeba si
to během pauzy rozmyslí, podotkl
Růžička s tím, že defenziva celkově
nebyla špatná.
Přípravu na nový ročník zahájili lipovští fotbalisté desátého července.
Trénovat budou v domácích podmínkách a utkání se s tradičními
soupeři, tedy s Rudicemi z okresu
Blansko a devatenáctkou 1.SK Pros-
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Trenér: Pavel RŮŽIČKA
Vedoucí týmu: Alois ABRAHÁM

 

Martin DOSTÁL
Petr DOSTÁL
Jaroslav LEHKÝ
Martin LIŠKA
Roman PETRŽELA
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David DREXLER
František HÝBL
Jakub JAMRICH
Dominik LIŠKA
Petr NOVÁK
Pavel RŮŽIČKA
Matěj VYBÍHAL
Jakub VÝMOLA
David VÝMOLA
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Šimon ABRAHÁM
Simon HEJDUK
Milan MACOUREK
Martin MOŠTĚK
Karel SPÁČIL
Roman ŠTĚRBA
Michal TAKÁČ
František ŽILKA
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Tomáš HOLÁSEK
Radek VYBÍHAL
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tějov. A někdejší dlouholetá kralická
opora vnímá, že se již přesouvá spíše
k roli lodivoda, za sezónu 2017/2018
naskočila v roli střídajícího hráče do
sedmnácti střetnutí a celkově na place pobyla tři sta sedmdesát minut.
„Nechávám to teď na mladých. Nastupoval jsem jen, když už opravdu
nebyl nikdo, kdo by mohl hrát, jsem
ten, kdo je připraven v případě nouze,“ poznamenal.

propad Pavel Růžička
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Vysvětlivky: Za jménem následuje počet zápasů, vstřelených
branek, žlutých karet, červených
karet.

Trenér: Milan PITÁK
Vedoucí týmu: Josef POSPÍŠIL

 

Dalibor SEDLÁK
Ondřej MILAR
Marek GRMELA
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Marek POSPÍŠIL
Tomáš POSPÍŠIL
Zdeněk POSPÍŠIL
František POSPÍŠIL
Adam RŮŽIČKA
Radek SEDLÁK
Milan SEDLÁK
Tomáš SEKANINA
Luděk ŽENATA
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Antonín DVOŘÁK
Radek KROPÁČ
Jiří LIŠKA
Tomáš MUDROCH
Patrik MUSIL
Daniel NEJEDLÝ
Vít NEJEDLÝ
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jevuje na některých hráčích, kteří si přinesli stará zranění z konce sezóny, co se
nestihla pořádně vyléčit. V tom případě
bychom měli problém, protože nemáme alternaci na každý post. Už v sezóně
jsme museli několikrát postavit některé
hráče na jejich netradiční posty a to se
projevilo na hře, takže hlavní věc, co si
přeji, je mít zdravé hráče.“

V SOUTĚŽI
PROTIVANOV Jako třetí od konce vybojoval Protivanov jedenáct
výher a zbylo na něj dvanácté místo. Tým kolem Josefa Pospíšila sice
první zápas s Opatovicemi prohrál, pak si ale s chutí zastřílel proti
Dubu i proti Mostkovicím, kdy dohromady nasázel oběma soupeřům
devět branek. I proti týmům z vršku tabulky se dařilo sbírat body.
„Konec dobrý, všechno dobré. Já
osobně jsem spokojený, protože se
podařilo splnit naše předsevzetí,
což bylo udržet tuto soutěž.
Sice to bylo s odřenýma ušima, takže
spokojenost to není úplná, ale potěšily mě například výhry nad celky, které
celou sezónu bojovaly o celkové prvenství, a my proti nim dokázali bodovat.
Bohužel nás celý rok trápily malá střelecká efektivita a neproměňování šancí
proti lehčím soupeřům, ale hlavní je, že
zůstáváme v I.A. třídě,“ hodnotí kladně
výstup svého týmu Josef Pospíšil.
V jarní části přišly po slibném začátku
kolísavé výsledky, kdy se střídaly prohry a výhry. Dub nad Moravou nadělil
Protivanovu pět gólů, ale vzápětí si tým
spravil náladu v zápase s Mostkovicemi, které přestřílel 3:1. „Myslím, že nám
vyšly oba začátky, jak letní, tak zimní
části soutěže, kde jsme nasbírali hodně
důležitých bodů,“ bilancuje Pospíšil.
Ale ani závěrečné vysoké výhry nad
Němčicemi a Určicemi nepomohly
hráčům Protivanova k lepšímu umístění než výsledné dvanácté místo. V krátké letní pauze tak trenér musí najít recept na střeleckou efektivitu a přesnost,
ale hlavně doufá ve zdraví hráčů. „To
je nejdůležitější. My nemáme v plánu
přivádět žádné posily, pracujeme s naší
mládeží a snažíme se jít touto cestou.
Letní pauza byla krátká, což už se pro-

obměna,“ vysvětluje lipovský spokojen se setrváním

rok, kdy se po padesáti letech postoupilo. Páté místo je nadstandardní, luxusní a Kostelec může být rád, co kluci
dokázali. Je tam ale to ‚ale‘... Nicméně
výsledkově navázat na páté místo
bude nesmírně těžké.“
yy Panuje tedy spokojenost?
„Já jsem maximalista. Když se podívám na zápasy a počet bodů, tak si řeknu fantazie, ale samozřejmě vnímám,
jaké jsme měli zápasy. Jednou byly výborné, podruhé katastrofální. Bylo to
na vlnkách. Tabulkově tedy famózní,
ale samozřejmě vnímáme, že zápasy
šly uhrát líp.“
yy Takže by to mohlo být příští rok
ještě trochu lepší?
„To je otázka. Po postupu je vždy euforie, druhý rok si nastavíme zrcadlo,

s Lutínem. Ten vedl kraj a nám se ho
relativně bez tréninku podařilo ‚sméknout‘. Trvalo pak nějakou dobu, než se
to opět trošičku dalo dohromady.“
yy V jakém duchu se ponese letní
příprava?
„Začínáme v pátek třináctého července. Máme tři přáteláky, mistráky
přijdou na řadu od pátého srpna. Budeme trénovat třikrát týdně a od sedmadvacátého do devětadvacátého
července uděláme domácí soustředění. Čeká nás asi trochu obměna
kádru, jsem rád, že jsem tuto šanci
dostal. Bude to zase trochu jiná práce a chci dokázat, že na to tento klub
má. Chceme, aby Kostelec byl tradičním účastníkem I.A třídy, vyšší ambice nejsou. Chceme hrát fotbal pro lidi
i pro sebe.“
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Lubomír BALÁŠ
Jan HOLOUBEK
Ondřej CHYTIL
Aleš MÓRI
Vladimír STANĚK
Milan SYNEK
Jan ŠMÍD
Jaroslav VINKLÁREK
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„V týmu probíhá generační PROTIVANOV

yy Na jaře jste vstřelili jen dvanáct
branek a třeba David Preisler se trefil jen čtyřikrát, zatímco na podzim
hned desetkrát:
„Všechno souvisí se vším. Na podzim
jsme ze všeho dávali góly, na jaře nám
nešlo vůbec nic. Nedostával přihrávky od zálohy, a když ano, tak mu scházel klid v koncovce a nedával to. Ale
když se podíváte na Plzeň, tak je výkonnost všude v křivkách a my hrajeme lepší okres. Kdybychom se stále
drželi na vlně, tak už jsme v divizi. To
tak prostě je.“
yy Pravdou ale je, že se vám podařilo nedopustit dlouhou sérii bez
výhry:
„Když to vezmeme celkově, tak je to
fantastické. Navázali jsme na loňský

jestli na to máme, druhý rok je vždy
těžší. První můžete využít euforii
a soupeři vás navíc neznají. Teď to
bude třikrát těžší, je to pro nás ale výzva. Cílem bylo, abychom v Kostelci
hráli I.A třídu, protože prostředí tu na
to je, to se nám zatím daří.“
yy Co se stalo, že vám na jaře tak
trochu došel dech?
„Je to jednoduché. Na podzim jsme
byli namlsaní a vzniklo sebeuspokojení. Věřil jsem, že to klukům z hlav
dostanu, apeloval jsem na to, ale nepodařilo se a zima byla slabá. Fotbal šel
až na druhou třetí kolej, netrénovalo
se a z toho pramenila i zranění.“
yy Takže euforie nepokračovala
a přestalo se pracovat?
„Sedmadvacet bodů po půlce je luxus,
ale nejvíc nás zabil přípravný zápas

“

Páté místo je nadstandardní, luxusní
a Kostelec může být rád, co kluci dokázali.
Je tam ale to ‚ale‘...

přiznal kostelecký lodivod Jaroslav Klimeš
KOSTELEC NA HANÉ Na bronzovém stupínku se po podzimu
vyhřívali fotbalisté Kostelce. První půlka ročníku vyšla nováčkovi
I.A třídy na výbornou, v jejím pokračování to už tak slavné nebylo. Útok přestal být hrozbou a také bodů výrazně ubylo, i kouč
Jaroslav Klimeš je tak na jednu stranu rád, jak úspěšně si mužstvo
v součtu vedlo, na druhou stranu nepochybuje, že to mohlo být
ještě lepší.

25

Dvoustranu připravil: Jiří Možný, texty: Jiří Možný a Jakub Čermák.
Foto: archiv Večerníku, oficiální stránky klubů.

Pondělí 23. července 2018
www.vecernikpv.cz

„Tabulkově famózní, ale zápasy šly uhrát líp,“
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Němčice budou spoléhat na získané zkušenosti
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5 – Patrik Hoffmann (Bělotín), 1 – David Preisler (Kostelec), Petr Halouzka, Josef
Holčák (oba Určice), Marek Grmela, Ondrej Milar (oba Protivanov), Adam Hladký (Plumlov), Luděk Jahl (Čechovice), Libor Žůrek (Kojetín), Jan Ferenc (Bělotín),
Daniel Chytil, Jan Omelka, Michal Mádr (všichni Brodek u Přerova), Jakub Hrabal,
Filip Machač, Daniel Navrátil (všichni Beňov), Radim Janásek (Opatovice).
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milujeme vecerník

JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝ CH TRÁVNÍCÍCH

aneb

fotbal extra - 4. díl

PROSTĚJOVSKO Uběhlo již pár týdnů od doby, kdy se téměř
celoroční kolotoč fotbalových soutěží 2017/2018 dospělých
i mládežníků nadobro zastavil a začala letní přestávka. 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 i po celý loňský podzim a letošní
jaro přinášel exkluzivní reportáže i podrobné zpravodajství ze
všech klání, která podrobně sledoval. V polovině června jsme
zahájili tradiční seriál FOTBAL EXTRA, který hodlá i během krátké letní pauzy co nejlépe zmapovat účinkování všech regionálních želízek. V předchozích číslech jste mohli najít sumář v podání 1.SK Prostějov i Kralic a poprvé jsme se dotkli I.A třídy, této
krajské soutěži věnujeme i dnešní díl.
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Jana Adámková patří mezi elitní rozhodčí nejen u nás, ale v celém fotbalovém světě

PROSTĚJOV Přestože je už dlouhodobě místem jejího bydliště Brno,
vazby na Prostějovsko, kde odmalička vyrůstala, nezpřetrhala. Čtyřicetiletá česká fotbalová rozhodčí Jana
Adámková (na snímku) dosáhla na
vrchol svojí kariéry. V květnu letošního roku totiž dostala důvěru soudcovat finále Ligy mistryň v Kyjevě mezi
francouzským Lyonem a německým
Wolfsburgem (4:1 po prodloužení).
„Byly to šrumec a náročná záležitost
po fyzické i psychické stránce. Zápas
měl velký spád a tempo, nebyla to
žádná legrace. Určitě jsem si vytvořila osobní rekord v počtu naběhaných kilometrů za zápas. Myslím,
že jsem zvládla nějakých jedenáct
kilometrů,“ líčila po návratu Adámková, která navázala na svoji českou
předchůdkyni Dagmar Damkovou –
rozhodčí finále LM z let 2006 a 2011.
Současně přidala další významný
milník ve své kariéře, který dle jejích
slov ještě předčil okamžik z období
před dvěma lety, kdy odpískala finále světového šampionátu hráček do
20 let.
v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jakub
ČERMÁK
yy Jaké vás přepadly pocity
a myšlenky, když jste zjistila, že
budete pískat finále ženské Ligy
mistrů?
„Byla jsem nesmírně šťastná, současně pak překvapená až dojatá.
Zároveň když mi to došlo, tak jsem
si uvědomila ten obrovský úspěch
nejen pro mě, ale pro celé české rozhodcovství a ženský fotbal u nás.“
yy Jakým způsobem jste se zprávu dozvěděla?
„Volala mi Dagmar Damková, členka komise rozhodčích UEFA. Nikdy na to ráno nezapomenu, když
mi zazvonil telefon a Dáša mi sdělila tuto nádhernou novinku.“
yy V týmu rozhodčích jste byla
vy a pomáhaly vám asistentky
z Anglie, Chorvatska nebo Ukrajiny. Znala jste se s některou
z nich třeba z Eura nebo MS do
20 let?
„Ano, všechny. Byly to holky
z mého týmu jak z loňského Eura,

tak z mnoha předchozích akcí
včetně světového šampionátu do
dvaceti let, kde jsem dosáhla na
svůj doposud největší úspěch, kdy
jsem pískala finále tohoto turnaje.
Nynější finále Ligy mistryň to ještě
předčilo. Myslím, že jsme to zvládly,
měla jsem příznivý pocit a i naše
ohodnocení bylo pozitivní.“
yy Nebyla to však vaše první zkušenost s finálovým utkáním Ligy
mistryň, že?
„Již v roce 2011 v Londýně, kdy
byla hlavní rozhodčí Dagmar Damková, jsem byla jako čtvrtá sudí.
Byla jsem u toho a odnesla si do té
doby největší zážitek s pískáním.
Menší stadion ve Fulhamu zaplnilo
jedenáct tisíc diváků, což byl super
zážitek.“
yy Jak jste si užila letošní finálový
mač, který jste už vedla přímo ze
hřiště?
„Těžko říct, jestli si někdo dokáže
‚užít‘ to utkání jako takové, je s tím
utkáním spojená spousta oficiálních povinností. Člověk cítí velkou zodpovědnost i nervozitu. Ta
ovšem s prvním hvizdem odezní
a potom jde už jen o soustředění
a snahu odřídit utkaní co nejlépe.
Nebylo to jednoduché utkání, a to
jak fyzicky, tak ani psychicky. Hrálo
se v prodloužení, byl to velký nápor
udržet koncentraci po dobu sto
dvaceti minut, nebylo to opravdu
úplně jednoduché. Byla to moje
první zkušenost s takto dlouhým
zápasem. Zažila jsem své veliké poprvé a rovnou ve finále.“ (úsměv)
yy Bitva špičkových ženských
týmů Wolfsburgu s Lyonem
přinesla mnoho dramatických
chvil. Hned dvakrát jste musela
rázně zakročit. Vyloučit hráčku
v tak důležitém momentu chce
chladnou hlavu a velkou dávku
nekompromisnosti. Váhala jste
před udělením karty?
„Ani ne, obě žluté karty pro vyloučenou hráčku byly zjevné, takže
jsem byla rozhodnutá hned a neváhala ani na vteřinu.“
yy Ve druhém poločase jste pak
se svojí asistentkou řešila těžkou
situaci, zda míč po útočné akci
Lyonu překročil brankovou čáru.
Hra nakonec pokračovala s tím,
že branka nepadla.
„Je to zvláštní. Člověk odpíská třeba stovky zápasů a nikdy se s tím ne-

vizitka
JANA ADÁMKOVÁ
✓ narodila se 27. ledna 1978 v Olomouci
✓ pochází z Domamyslic, dodnes se ráda vrací
za svými rodiči do Křenůvek, kam jezdila od
dětství na chatu
✓ od svých dvaceti bydlí v Brně
✓ civilní povolání: manažerka sportovního centra
✓ fotbal začala hrát aktivně v roce 1992, v dresu Olomouce to dotáhla
až do 1. české ligy, poté nastupovala za Zbrojovku Brno
✓ probojovala se také do české reprezentace
✓ v roce 2002 se vrhla na kariéru rozhodčí, následně odpískala svůj
první zápas, profesionální soutěže od srpna 2009, v rámci FIFA pak
od roku 2006
✓ od roku 2007 je zapsána jako asistentka pro české mužské ligové soutěže, následně i jako hlavní rozhodčí
✓ premiéru v mužských soutěžích si odbyla ve stejném roce v druhé lize,
kde asistovala utkání mezi Jihlavou a 1. HFK Olomouc, v Gambrinus lize pak taktéž v roce 2007 utkání Slovan Liberec - FC Tescoma
Zlín
✓ na kontě má již jako hlavní rozhodčí několik utkání ve druhé české
fotbalové lize mužů a MSFL
✓ také na listině UEFA figuruje její jméno mezi hlavními rozhodčími
✓ na mezinárodní úrovni odpískala jako hlavní rozhodčí například
dva zápasy na Mistrovství Evropy žen do 19 let
✓ za největší úspěch považuje finále Ligy mistryň a zápas o titul na
mistrovství světa hráček do 20 let 2016, kde na šampionátu v oceánském souostroví Papua-Nová Guinea pískala ještě dva zápasy (jeden
v základní skupině a jeden ve čtvrtfinále)
✓ mezi její záliby patří sport obecně
✓ rozhodcovský cíl: zúčastnit se MS žen
zajímavost: už jako malá, když si ostatní holky hrály s panenkami,
ona to s míčem nandávala místním klukům na nedalekém hřišti
v Domamyslicích nebo na chatě v Křenůvkách.

potká. A ve finále Ligy mistryň
to přijde. Asi to je osud. (úsměv)
Na hřišti to samozřejmě není
nic jednoduchého. Sama ze
svého postavení, kde mám být,
jsem neměla šanci situaci posoudit. Na vyhodnocení máte
maximálně nějaké tři vteřiny.
Moje asistentka míč za čárou
neviděla, proto jsem stála za
jejím rozhodnutím. Ani žádný
z opakovaných záběrů opak neprokázal. V našich soutěžích musíme spoléhat jen na vlastní úsudek,
protože není k dispozici žádná nápomocná technika.“
yy Je možné se nějak připravit, že
tyto situace mohou nastat?
„Na tyto situace jsme připravené
vždy, jde jen o to být v tom nejlepším postavení, ve kterém je to možné, aby člověk měl možnost posoudit tu situaci správně. Asistentka při
této situaci ve správném postavení
byla a já jí plně důvě- řov a l a .
Byla to těžká situace na posouzení, ale
úsudek nezklamal.“
yy Jak vůbec bylo
těžké ukočírovat
emoce hráček při
sporných situacích?
„Vždy není jednoduché zvládat emoce
hráček ve sporných situacích, ale musím říct, že ve
finále holky naše rozhodnutí
akceptovaly. Samozřejmě emoce
k fotbalu patří a bez nich by ta hra
nebyla tak krásná, ale v tomto utkání to bylo vše v duchu fair play.“
yy Pocity si tedy odnášíte pozitivní?
„Abych byla upřímná, ten zápas
ve mně dozníval dlouho. Byla tam
spousta emocí, průběh finále byl
výjimečný, který se jen tak nevidí.
Pro rozhodčího po všech stránkách
velmi náročná práce, ale beru to
jako třešničku na dortu mé kariéry.
Samozřejmě k tomu přispělo i kladné hodnocení výkonu celého našeho týmu.“
yy Jak tedy sama pohlížíte na odvedený výkon vašeho souboru?
„To bych nechala na jiných, aby
zhodnotili náš výkon. Za náš celý
tým jsem ale měla dobrý pocit, spolupráce nám fungovala, měly jsme
krásnou atmosféru v týmu, jedna
druhou podporovala. Samozřejmě
v každém utkaní se vyskytnou složité situace na řešení a vždy se je
snažíme zvládnout, jak nejlépe to
v daný okamžik jde.“
yy Jaká je vaše obvyklá příprava
na zápas? Například jestli studujete týmy dopředu, na které
hráčky si dávat pozor, protože je
známo, že pro faul nejdou daleko
nebo mají tendenci padat a podobně...
„Moje příprava je vždy stejná,
prostuduji si materiály dostupné
k týmům, ale tyto informace o hráčkách jsou pro nás již velmi dobře dostupné, známe hráčky těchto týmů
velice dobře, protože se s nimi často
setkáváme jak v rámci Champions
League, tak i z kvalifikací reprezentačních týmů. Věnujeme se spíše
celkovému stylu hry týmu a dalším
detailům.“
yy Na co si během tak důležitého
zápasu, kde máte velkou zodpovědnost a jste pod tlakem, musíte
dát pozor?
„V každém utkání jsou důležité
hlavně koncentrace a vůbec spolupráce s celým svým týmem. Není
jednoduché říct, na co si dávat největší pozor, každý zápas je jiný a má
svůj vývoj. Rozhodčí se musí umět
adaptovat na dané situace v utkání,
a pokud možno je vyřešit, jak nejlé-

Křenůvky, kde máme chatu, jsou moje oblíbené místo. Trávila
jsem tam nejen prázdniny s rodinou. Pokaždé jsem byla
hrozně ráda, když jsme tam jeli, jsou to krásné vzpomínky.
Doteď tam žijí moji rodiče a já se nejen na ně moc těším.
pe to v dané situaci jde.“
yy Sama jste dříve hrála také fotbal, pomáhá vám ta zkušenost
v posuzování některých situací?
„Ano, máte pravdu, to, že jsem
před lety hrávala fotbal na nejvyšší
úrovni, mi při posuzování situací
opravdu velice pomáhá. Rozhodčí,
které byly aktivní hráčky, mají tuto
výhodu, dokáží číst hru, předvídat
a někdy i rozumět emocím, které
hráčky a hráči během hry mají.“
yy Velké téma poslední doby je
video. Jste pro jeho používání?
A měla už jste možnost ho v praxi
vyzkoušet?
„Téma je to veliké, já osobně jsem
pro zavedení v určitých situacích,
nikoliv do všech sporných momen-

tů. Lidský prvek
rozhodování by měl
ve fotbalu zůstat, nejsme součástí počítačové hry. Při současné
rychlosti hráčů je to ale
nepochybně dobrý pomocník. Osobní možnost vyzkoušet si video
jsem však ještě neměla.“
yy Je Liga mistryň
ta nejvyšší dosažená
meta pro vás, nebo
může být ještě něco
víc, jako například
seniorské mistrovství
světa?
„V rámci soutěží UEFA
jistě ano, je to největší
utkání mojí kariéry
a jednoznačný vrchol rozhodcovské
kariéry. Opravdu
to bylo nezapomenutelné. Fantastická atmosféra
na plném stadionu,
dlouhý zápas s prodloužením, v němž
padlo pět gólů. Nevím, jestli se někdy
takový zápas vůbec
hrál. Oba týmy k tomu
přispěly velmi dobrými
výkony a byl to vrchol
soutěže se vším všudy.
Moc si vážím toho, že
jsem u toho mohla
být. Pamětní medaile
z Kyjeva bude hned
vedle té za finále mistrovství světa dvacítek. Finále
Ligy mistryň řadím v kariéře
nejvýš. A co se týká seniorského
šampionátu, to by bylo krásné
zakončení mé bohaté rozhodcovské kariéry příští rok ve
Francii, ale k tomu jsou ještě
dlouhá cesta a spousta práce. Já
vždy dělám krok po kroku. Teď

v létě mě čeká
další mistrovství světa kategorie do dvaceti let taktéž ve Francii, takže se
soustředím na tuhle akci a dál se
budu připravovat. Ale ano, je to
moje meta, které bych ještě chtěla dosáhnout.“ (úsměv)
yy Vraťme se ještě k vašim začátkům. Proč jste se rozhodla pro fotbal?

„Je to jednoduché, fotbal mě
odmalička bavilo
hrát, tím pádem
byl postup daný.
Hrála jsem od čtrnácti
let závodně v Olomouci, pak jsem se přestěhovala
do Brna právě kvůli fotbalu.
Hledala jsem si práci a ještě
několik let jsem aktivně pokračovala s nejvyšší soutěží ve
Zbrojovce. S pískáním jsem začala
okolo čtyřiadvaceti.“
yy Jak na vás působí pokřikování
hráčů i fanoušků na stadionu?
„Teď už se dá říct, že jsem obrněná.
(směje se) Ale trvalo mi deset let,
než jsem si vytvořila hráz, přes kterou nadávky nepustíte. Pokřikování
už jde mimo mě, jedním uchem
tam a druhým ven, protože jinak ho
nelze žádným způsobem přežít.
yy Měla jste někdy obavy po zápase vyjít ze šatny?
„Zažila jsem jedno utkání, kdy mě
napadl fanoušek. Nějaký starý pán,
kterého jsem ani pořádně nevi-

Foto: internet

děla, do mě žďuchnul u koridoru při odchodu do šatny.
To jsem pískala tak dva tři
roky a v ten moment jsem si
ještě říkala, zda mi za to pískání stojí. Co se týče hráčů,
nikdy jsem neměla pocit, že by
mě někdo mohl inzultovat...“
yy Jak vzpomínáte na Prostějov?
„Z Prostějova pocházím, vyrůstala
jsem tam a chodila do školy. Mám
to město pořád ráda a v hlavě mám
uchovány jen ty hezké vzpomínky
na dětství.“ (úsměv)
yy Víme, že dětství jste hojně
trávila také v nedaleké obci Křenůvky...
„Ano, Křenůvky, kde máme chatu,
jsou moje oblíbené místo. Trávila
jsem tam nejen prázdniny s rodinou.
Pokaždé jsem byla hrozně ráda, když
jsme tam jeli, jsou to krásné vzpomínky. Doteď tam žijí moji rodiče a já se
nejen na ně, ale na všechno kolem
vždy moc těším.“
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krumsínský haná cup

Galerie nejlepších týmu
Haná Cupu 2018
1. MÍSTO – FC PIVO

HRÁČSKÁ SOUPISKA:
Ondřej Matoušek
Petr Matoušek
Petr Sailer
Roman Kocourek
Jan Dvořák
Milan Machálek
Matěj Hatle
Lukáš Kaďorek
Roman Konečný
Pavel Kucharčuk
Lukáš Mahut

2. MÍSTO – FC RELAX PROSTÌJOV

HRÁČSKÁ SOUPISKA:
Miroslav Nejezchleb
David Gryglák
Michal Zapletal
Michal Trajer
Michal Fabiánek
Petr Kiška
Karel Frantík
Jiří Kiška
Matěj Vybíhal

3. MÍSTO – AC VYPRAHLO KONICE

3. MÍSTO – ORESVO PLUMLOV
HRÁČSKÁ SOUPISKA:
Jaroslav Vévoda
Filip Přikryl
Martin Paš
Martin Kořenek
Petr Antl
Vojtěch Cetkovský
Adam Širůček
Michal Gottwald
Michal Jurník
Jakub Kořenovský
Luděk Knoll

HRÁČSKÁ SOUPISKA:
Lukáš Piňos
Radek Bureš
Martin Vysloužil
Jiří Hrstka
Jiří Kiška
Petr Kutný
Jan Koutný
Aleš Petržela
Libor Němec
Miroslav Grmela

5. MÍSTO – FC ORANGE
HRÁČSKÁ SOUPISKA:
Martin Banovec
Richard Zrník
Michal Lužný
Jakub Zatloukal
Dominik Hruban
Lukáš Grulich
Radim Muzikant
David Klimeš
Filip Studený

5. MÍSTO – FC LITRPOOL
HRÁČSKÁ SOUPISKA:
Tomáš Hýbl
Petr Piňos
Petr Halouzka
Tomáš Rozehnal
Radek Maňák
Ondřej Halouzka
Dominik Dolák
Lukáš Dolák
Erik Dreksler
Martin César
Mojmír Chytil

5. MÍSTO – NIGHT BOYS
HRÁČSKÁ SOUPISKA:
František Kolečkář
Petr Jansa
Tomáš Novák
Matěj Klváček
Antonín Klváček
Josef Klváček
Jakub Polák
Lukáš Podhorný
Martin Svozil
Marek Zacpal

5. MÍSTO – FC LOLIN
HRÁČSKÁ SOUPISKA:
Jan Petržela
David Javořík
Milan Mohelník
František Plajner
Josef Cibulka
Matěj Řezáč
Tomáš Jura
Tomáš Menšík
Lukáš Zelina
Michal Skopalík
Tomáš Los
Patrik Lochman
Pavel Kiška a David Trajer
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volejbal
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Do kádru prostějovských žen míří Eva Rutarová, Lucie Polášková a Nicole Šmídová
Marek Sonnevend
PROSTĚJOV Ledy se pohnuly
a vedení volejbalového oddílu VK
Prostějov konečně prozradilo jména prvních tří hráčských posil pro
příští sezónu 2018/19. Jsou jimi
mladá nahrávačka Nicole Šmídová
a o poznání zkušenější smečařka
Lucie Polášková i blokařka Eva
Rutarová.
„Nicole je hodně šikovná a s velkou
perspektivou, má všechno před sebou.
To Lucka s Evou už toho absolvovaly
během své kariéry mnohem víc, nasbíraly zajímavé zkušenosti. Všechny
tři každopádně jsou velice solidními
volejbalistkami extraligové úrovně,
o jejichž příchod k nám jsme hodně stáli,“
okomentoval trio nových akvizic sportovní manažer vékáčka Miroslav Čada.
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Foto: archiv

Víc podrobností o nich najdete níže
v jednotlivých medailóncích. Nyní zbývá
zveřejnit jen poslední trojici posil, k čemuž
podle někdejšího kouče Hanaček dojde
pravděpodobně už za týden. „Stejně
začíná společná příprava, tudíž nebude

prostor něco dál tajit,“ odtušil Čada s jedním slibným dovětkem: „Obecně mohu
říct, že jde o skutečně dost zajímavá jména,“ usmál se.
Hráčská soupiska prostějovských žen
bude třináctičlenná. „Jak bylo prezen-

továno již dříve, z loňského týmu
zůstaly nahrávačka Michaela Zatloukalová, blokařka Gabriela Kozmík,
smečařky Lucie Nová a Aneta
Weidenthalerová, univerzálka Helena Horká a libero Tereza Slavíková.

K nim se přiřadí ještě další juniorská
odchovankyně a smečařka či univerzálka Tereza Baláková, která bude do
mančaftu také patřit. Ona s Anetou
a občas i s Terkou Slavíkovou budou
souběžně nastupovat ve druhé lize

žen za TJ OP Prostějov, kam jsme jim
domluvili hostování pro větší zápasové vytížení,“ informoval Čada.
Pokud se nestane něco ekonomicky
nepředpokládaného, měl by mít
obměněný kolektiv volejbalistek
VK včetně tří dosud neodtajněných
posil nadmíru slušnou sílu. „V porovnání s předchozími lety to
samozřejmě nebude tak špičková
kvalita mezinárodního charakteru, ale
na české poměry se podařilo sestavit
dostatečně kvalitní tým. Původně vše
vypadalo podstatně skromněji, nakonec jsme však získali velice dobré
hráčky. Převážně mladší, tím slibnější
do budoucna. Jestli se povede dát je co
nejlépe dohromady, aby fungovaly na
hřišti i mimo něj jako jedna parta, nemusíme se dalšího soutěžního ročníku
vůbec bát,“ zdůraznil Miroslav Čada.

EVA RUTAROVÁ

LUCIE POLÁŠKOVÁ

NICOLE ŠMÍDOVÁ

Národnost: Česko.
Post: blokařka.
Narozena: 14. září 1989.
Věk: 28 let.
Výška: 198 centimetrů.
Váha: 89 kilogramů.

Národnost: Česko.
Post: smečařka.
Narozena: 23. listopadu 1992.
Věk: 25 let.
Výška: 179 centimetrů.
Váha: 62 kilogramů.

Národnost: Česko.
Post: nahrávačka.
Narozena: 20. března 1999.
Věk: 19 let.
Výška: 183 centimetrů.
Váha: 63 kilogramů.

Dosavadní působiště: Slavia VŠ Plzeň (2004 až
2009), TU Liberec (2009 až 2011), UP Olomouc
(2011 až 2015), SC Berlín (Německo, 2015 až
2016), Post Vídeň (Rakousko, 2016 až 2017),
Fatum Nyíregyháza (Maďarsko, 2017 až 2018).
Charakteristika: Plzeňská odchovankyně
působila čtyři roky v Olomouci, tím pádem
sehrála spoustu zápasů proti Prostějovu
při marné snaze UP sesadit tuzemského hegemona z pevného trůnu. Poté
odešla v létě 2015 do Berlína a po
Německu následně prošla dalšími
zahraničními štacemi v Rakousku i Maďarsku. Nyní se urostlá,
téměř dvoumetrová někdejší
reprezentantka ČR vrací na
Hanou, ovšem bojovat tentokrát bude za VK.

Dosavadní působiště: Sokol Šternberk (2004 až
2011), UP Olomouc (2011 až 2015), Volejbal
Přerov (2015 až 2016), KP Brno (2016 až 2017),
Sokol Šternberk (2017 až 2018).
Charakteristika: S volejbalem začínala ve
Šternberku a stejně jako Rutarová strávila
čtyři sezóny v Olomouci, dokonce v úplně stejných letech jako ona. Také Lucie
tedy má bohaté zkušenosti z neúspěšných bitev s prostějovskou mašinou.
Od roku 2015 postupně vystřídala
štace v Přerově, kde dělala kapitánku, v Králově Poli a znovu ve
Šternberku, kam se vrátila před
uplynulým ročníkem. Je bývalou členkou mládežnických
národních týmů.

Dosavadní působiště: Slavia VŠ Plzeň (2010 až
2018).
Charakteristika: Jeden z velkých talentů českého volejbalu vyrostl v Plzni a prošel všemi reprezentačními výběry mládežnických kategorií.
V lednu tohoto roku byla Nicole na tréninkové zkoušce v Prostějově, kde se zdejším
koučům moc líbila a vidí v ní obrovský
potenciál do budoucna. Už teď však
nahrává na takové úrovni, že dostala
příležitost v ženském áčku VK, což je
pro ni brána do velkého volejbalu
mezi dospělými.

VK
PROSTĚJOV

Po celé léto jsme na:
www.vecernikpv.cz
www.vkprostejov.cz

32

Pondělí 23. července 2018
www.vecernikpv.cz

sportovní téma

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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PROSTĚJOV Druhou sezónu na české basketbalové mapě existuje klub BCM Orli Prostějov. původní
Nástupnický mládežnický klub vznikl počátkem srpna 2016 vyčleněním mládežnických hrá- zpravodajství
čů a trenérů ze spolku Orli Prostějov. Od sezóny 2017–18 je mužským spolupracujícím klupro Večerník
bem BK Olomoucko, z.s. Oba spolky existují legislativně, účetně a finančně paralelně vedle
sebe. Vzájemně ovšem spolupracují po sportovní stránce s cílem vyprofilování špičkových Ladislav
juniorů a jejich zařazení do mužského týmu BK Olomoucko. Společným parametrem pro ko- VALNÝ
operaci je přiznání Vrcholového sportovního centra mládeže od vedení České basketbalové
federace, který BCM Orli Prostějov získali v srpnu 2016. Struktura BCM pokrývá všechny kategorie a nejvyšší soutěže v devíti
kategoriích. „Snažíme se získat pro náš sport co nejvíce dětí, které mají k dispozici kvalitní trenéry i zázemí. Výsledky tomu
odpovídají,“ míní Michal Műller, předseda a statutární zástupce spolku.

BC
CM Orli Prostìjov
Podruhé se elitní tým Vrcholového
sportovního centra mládeže U23
představil v první lize a podařilo se
mu vylepšit své umístnění z premiérového působení ve druhé nejvyšší
soutěži. V základní části východní
skupiny obsadil páté místo a díky

tomu se vyhnul zápasům o udržení. Ve druhé části soutěžní sezóny
basketbalisté hráli o celkové 7. až
12. místo. Ve zbytku sezóny v šesti
zápasech porazili jednou rezervu
Nymburka a obsadili konečnou jedenáctou příčku.
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4. místo
U 19
11. místo
U 23

6. místo
U 14

9. místo
U 17
12. místo
U 15

Kadeti U17
Výběru této kategorie se nepodařilo
navázat na loňský postup do play-off.
Kadeti nezvládli závěr základní části,
když v posledních pěti kolech získali
jediné vítězství a obsadili deváté místo se stejným bodovým ziskem jako
osmý Liberec. V play-out ovšem své

umístění udrželi, když v závěrečném
duelu celé sezóny porazili finišující
Brno 71:55. Pod sebou v tabulce
nechali soupeře z jihomoravské metropole a také týmy ostravské Nové
huti a plzeňské Lokomotivy, která ze
soutěže sestoupila.
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V první části sezóny tým obsadil ve
své skupině šesté místo s bilancí tří
výher a jedenácti porážek. Do nadstavby, která startuje 24. února, si
hráči přinesli dvě výhry a čtyři porážky. Druhá část sezóny se hrála až
do poloviny dubna, v osmi zápasech

=Q£

získali mladí basketbalisté Prostějova další dvě výhry a v ligové tabulce
skupiny D obsadili šesté místo před
Frýdkem-Místkem a Novým Jičínem. Na třetí Ostravu ale ztratili šest
bodů a do bojů o umístnění na horních příčkách nezasáhli.
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U17

Junioøi U19
Po základní části obsadili v extralize páté místo za Pardubicemi, USK
Praha, GBA, Nymburkem a postoupili do play-off. Ve čtvrtfinále
po velké bitvě porazili Pardubice
3:2 na zápasy, když poslední utkání na půdě soupeře vyhráli 80:79
a kvalifikovali se do finálového tur-

naje. V jeho rámci prohráli v semifinále s USK Praha 58:72 a čekalo na
ně střetnutí o bronzovou medaili.
Proti pražskému týmu GBA podali
kvalitní výkon a v poločase ztráceli
jediný bod. Vítěze určila až koncovka. Po výsledku 68:85 obsadil Prostějov čtvrté místo.

U19
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Do extraligy postoupili žáci v kategorii do 15 let z ligové moravské skupiny C ze čtvrtého místa. Mezi elitou
ještě v polovině soutěže bojovali o
obhájení sedmé příčky z posledního soutěžního ročníku, závěrečná
pasáž ale týmu vůbec nevyšla. V zá-

věrečných osmi kolech získali jediné vítězství, když v posledním kole
přivezli z Pardubic výsledek 84:81.
V konečném účtování ale obsadili
dvanácté místo, přičemž na postup
do skupiny o 5. až 8. místo ztratili
dva body.
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Nejmladší věkové kategorie Orlů hrály v oblastních přeborech střední Moravy a jejich soupeři byly především
týmy Olomouce, Kroměříže, Zlína, v
některých případech také Mohelnice,
Přerova nebo Lipníka nad Bečvou. V
těchto věkových kategoriích se hráči

především seznamovali se základy
kolektivního pojetí hry a pracovali na
vylepšení individuálních dovedností. V řadě případů týmy dosáhly na
řadu dílčích úspěchů a postupně se
připravují na přechod do žákovských
kategorií.

„Hráče posouváme výš, a tak to má být,“
PROSTĚJOV Nejen z pozice šéftrenéra dohlíží na prostějovské basketbalové naděje Peter Bálint. Jako hlavní kouč vede prvoligový výběr a tým
U19, je asistentem u kadetů do 17 let a současně se stará i o nejmladší
hráče v přípravce a nejmladších kategoriích. „Práce je hodně. V hale
jsem prakticky celý den, ale jinak to nejde,“ nestěžuje si Bálint.
WW Nejvíce je vidět na tým do 23 let, Pochopitelně jsme si přáli, aby týmy
který bojuje ve druhé nejvyšší do- skončily na co nejlepší příčce, stále
mácí soutěži. Co říkáte výsledkům ovšem platí, že se hlavně ještě basketmladých hráčů mezi zkušenými se- bal učí. Naopak devatenáctky naopak
niorskými harcovníky?
překvapily. Mladí kluci postoupili až
„Podařilo se nám vylepšit výsledek z mi- do semifinále, což je velký úspěch, pronulé sezóny. Nehráli jsme v nadstavbě o tože ve výběru jsou většinou prvním
záchranu, to je určitě úspěch. Ve skupi- rokem.“
ně o sedmé až dvanácté místo jsme na- WW Extraligu nehrál výběr U14. Proč
víc odehráli kvalitní zápasy a to mladým se nepovedlo postoupit mezi nejlephráčům jenom prospěje. Osobně mě ší?
těší, že se v sestavě prosazovali i junioři. „Vypadl nám jeden ročník, to se prostě
Využili šanci a sbírali cenné zkušenosti.“ stane, i když to pochopitelně zamrzí.
WW Nejvyšší soutěže hrají týmy do Potkalo to i jiné kluby. Být mezi elitou
19, 17 i 15 let. S jakými ambicemi?
v absolutně všech kategoriích je strašně
„Ve všech třech kategoriích jsme ve hře těžké. Ale hráči toho mají před sebou
o postup do play-off. Kadeti i žáci do ještě hodně. Můžou se zlepšit a po pře15 let dlouho bojovali v silném stře- stupu do vyšší kategorie hrát na špici.“
du svých tabulek, v závěru sezóny se WW V oblastních přeborech nastupoale oběma týmům nedařilo a klíčové valy do svých utkání týmy mladších
zápasy prohrály. Nedá se nic dělat. I žáků a přípravy. Jsou v tomto věku
takové zkušenosti se jim budou hodit. výsledky vůbec důležité?

U13

říká šéftrenér Bálint
„Možná jako motivační prvek, každý sportovec raději vyhrává. Porážky
nejsou příjemné pro nikoho. Ale o
výsledky v tomto věku opravdu trenérům nejde. Chceme děti učit basket. A
to tak, aby věci dělaly správně. Pokud
budou mít špatné návyky, ve vyšším
věku bude obtížné je odstranit. Občas
při zápasech vidím, že v mladších žácích po dětech chtějí trenéři, aby hrály
systémy. To je přece nesmysl, když se
teprve basketbal učí! U nás něco takového neuvidíte. Na to mají dost času v
pozdějším věku.“
WW Některým trenérům jde o titul
přeborníka oblasti?
„Asi ano. A je jim jedno, že to pro hráče bude největší úspěch celé kariéry. V
tomto věku ale o výsledky přece vůbec
nejde. Takovému uvažování nerozumím. Děti nějaké taktické nácviky na
tréninku akorát otráví, navíc jim nero-

zumí a naučí se špatně. To přece nemá
absolutně žádný význam!“
WW Hlavním cílem BCM Orli Prostějov je výchova basketbalistů pro seniorský sport. Jak jste z tohoto pohledu
spokojený?
„Klub hraje mezi nejlepšími téměř ve
všech věkových kategoriích, což je velká výhoda. Můžeme hráče postupně
posouvat výš a výš. Je to vidět na našich
soupiskách. Nejlepší kadeti jsou v sestavě juniorského týmu do devatenácti let.
Juniory zase zapojujeme do prvoligového týmu třiadvacetiletých. A ti nejlepší
už dostávají prostor v kooperujícím BK
Olomoucko a nakukují do elitní seniorské soutěže. Tak to má fungovat ve Vrcholovém sportovním centru mládeže.
Když se všechno sejde, jednou třeba
budeme mít tým v Kooperativa NBL,
který bude složený především s prostějovských odchovanců.“ (pousměje se)
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