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Michal KADLEC
LIPOVÁ Ke strašlivé havárii došlo uplynulou sobotu 8. června hodinu před půlnocí na silnici mezi Lipovou a Bukovou. Jízdu ve škodovce tam absolutně nezvládl šestatřicetiletý muž. Doposud se
neví, z jakých příčin řidič vyjel s vozidlem ze silnice, kde se několikrát převrátil. Ze zdemolovaného auta jej s obtížemi vytahovali
hasiči, kteří se pak společně s lékaři pokusili o resuscitaci, marně.
Muž devastujícím zraněním podlehl...
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BYLI JSME NA HOUBÁCH,

FOTO

VEÈERNÍKU

Nekøiète, kousne vás!
Prostějov (mik) - Opravdové scény
byl Večerník svědkem ve Smetanových sadech. Panička tam v trávě nechala vykálet svého vlčáka,
přičemž exkrement opustila bez
povšimnutí a i se psem kvapně
odcházela. „Okamžitě to hovno
seberte,“ hulákal na ženu senior,
který procházel okolo. „Nekřičte,
pane, nebo vás můj pes kousne,“
odpověděla s ledovým klidem panička a zmizela za kinem Metro.
A tak si tu v Prostějově žijeme.

2x Foto: Michal Kadlec
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Kvìty pøednìjší
QHzEH]SHÄQRVW
Prostějov (mik) - Že na křižovatce
není vidět na hlavní silnici kvůli
vysokým keřům? Nevadí! Na
magistrátu si minulý týden stěžoval
Jiří Chudožilov, který prosil město
o sestřih živého plotu podél komunikace v ulici Foersterova. „Přerostlé keře brání řidičům ve výhledu
při vyjíždění na hlavní silnici,“ odůvodnil svoji žádost muž z Prostějova. A odpověď? „Zastřižení keřů je
objednáno u správce zeleně a bude
provedeno až po odkvětu,“ zareagovala Anna Kajlíková, referentka mediální komunikace prostějovského
magistrátu.

Þ
Získej petikilo!

Michal KADLEC

„Tøicítka“ v Prostìjovì
Prostějov (mik) - V uplynulých
dnech zasáhly i Prostějov tropické teploty. Například v pondělí
4. června naměřili meteorologové
u prostějovské hvězdárny v Kolářových sadech nejvyšší teplotu
30,4 stupně Celsia. Horka budou
pokračovat i tento týden, podle
předpovědi zejména od středy do
pátku vystoupají teploty vzduchu
v Prostějově znovu nad třicet stupňů. Ovšem pozor v úterý a ve čtvrtek na bouřky!

8æ526728

S horkou novinkou přicházejí aktuálně prostějovští konšelé. Nová
vyhláška města o svatbách a následných manželstvích může někoho potěšit, ovšem také naštvat.
Rada města totiž rozhodla o světové novince při konání sňatků pořádaných v obřadní síni radnice.
„Cítíme spoluodpovědnost za
uzavírání manželství a samozřejmě také za následný život partnerů. Ukotvíme ve vyhlášce, že
svatby pořádané na prostějovské
radnici mohou manželé do deseti
let od uzavření sňatku reklamo-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Celý Prostějov čte dětem. „Tys měl štěstí, že ve slově drát není žádné i, jinak
by tě na tu školu nevzali! Jen si vzpomeň, jaké dopisy jsi mi psal – Jarmylo,
moc se mi lýbýš!“ Tak zní úryvek z knihy Prázdniny blbce č. 13 aneb Jak jsme
zachraňovali svět od Miloše Kratochvíla. Právě knihy tohoto autora se četly
v prostějovské dětské knihovně v rámci projektu Týden čtení dětem.
•• Úterý ••
Místo lásky vězení. Lásku nepochopíš. A rozchody už vůbec… Ovšem
nic se nemá přehánět. Michal Šobr tak dlouho pronásledoval svoji expřítelkyni, až kvůli tomu byl odsouzen k trestu vězení.
•• Středa ••
Rituál na zámku. Rituály by měly sloužit nám, nikoliv my jim. K tradičním rituálům patří i maturita. Právě při této příležitosti na SŠ DaM studenti vytvořili práce vystavené v průčelí prostějovského zámku.
•• Čtvrtek ••
Výstavou proti zapomnění. Fotbal je stejně vzrušující jako pomíjivý. Nikoho v něm nezajímá, kdo jste a co umíte. Každý si pamatuje jen poslední
zápas. A podle toho vás také soudí… K tomu, aby to neplatilo absolutně,
přispívá i výstava v prostějovském muzeu Fotbal to je hra.

•• Pátek ••
Nečekané na konec. „Improvizace znamená, že naši přípravu nikdo nepozoroval,“ vyjádřil se režisér Francois Truffaut. O tom, že improvizace
sice přináší nečekané situace, nicméně neznamená plácání pátého přes deváté, jste se mohli přesvědčit na Česko-slovenském improvizačním večeru
na závěr divadelního festivalu MEDart.

•• Sobota ••
Pozor, antuka! „Na antuce netrénuji. Ušpinil bych si auto,“ vysvětloval
Nick Kyrgios, proč nesnáší nejpomalejší ze tří základních tenisových povrchů. Nelze se tedy vůbec divit, že finále letošního MONETA Czech
Open se obešlo bez účasti tohoto australského svéráze.
•• Neděle ••
Bude volejbal „nuda“? Beachvolejbalový turnaj smíšených dvojic uzavřel
provoz na hřišti vedle prostějovského OC Zlatá brána. To v uplynulých
dnech zažilo řadu sportovních soubojů a jeden zhmožděný meniskus. Dle
neověřených informací má příští rok na stejném místě vyrůst hřiště pro
atraktivní nudaplážový volejbal...

vat! To všechno ale pod jednou
podmínkou. Snoubenci si k obřadu nemohou zvolit vlastní svědky.
Ti musí být z řad jedenáctičlenné
rady města! Pokud máme mít za
něco odpovědnost a jestli se muž se
ženou rozhodnou svatbu později
reklamovat, musí být pod protokolem podpis někoho z radních
coby svědků,“ sdělila Agentuře
Hóser Alena Rašáková, náměstkyně primátora pro sociální, manželské i nemanželské záležitosti.
Agenturu Hóser samozřejmě zajímaly podrobnosti. Proč by měli
novomanželé svůj životní svazek
reklamovat? „Od 1. ledna 2020
budou svatby v Prostějově podléhat reklamačnímu řádu. Podívejte
se, den, měsíc, rok nebo deset let po

svatbě mohou manželé zjistit, že
šlo o omyl, že už se nemohou na
ničem shodnout, jsou si odporní
nebo si oba našli jiné protějšky.
A co potom? Drahý rozvod? To je
naprosto zbytečné. Budou moci na
radnici svatbu reklamovat a mohou jít od sebe bez jakýchkoliv finančních nákladů na právníky. Jejich manželství bude zrušeno, a co
se týká majetku, tak se vše uvede
do stavu, za kterého vstupovali
oba do manželství. A pokud bude
muset jeden nebo druhý opustit
společnou domácnost, město jim
přidělí nový byt! Toto všechno
bude zakotveno v nové vyhlášce
města,“ popsala Rašáková.
„Jestliže se přece jen novomanželé
rozhodnou pro své vlastní svědky,

nad ničím nepřebíráme odpovědnost. Pak ať se klidně rozvedou
na vlastní náklady. A ať se hádají
o majetek, peníze nebo děti. Dobře
jim tak! Pokud chtějí záruky za
své manželství od města, musejí si
nás vybrat za svědky, pohostit nás,
a ještě nám dát na cestu domů ze
svatby pořádnou výslužku,“ potvrzuje primátor Prostějova Francimór Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

PÁTRÁNÍ

Jako když se hází hrách na
stěnu! Přestože policisté každý týden apelují na majitele
vozidel, aby si svá auta po zaparkování řádně zabezpečili
a nevystavovali v něm cenné
věci, pětašedesátiletý muž
z Hrubčic veškerá pravidla
opatrnosti porušil. A to se mu
vymstilo!

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.

Ü½NGJ po dvojici hledaných

Svůj automobil Kia totiž
v uvedené obci zaparkoval
s tím, že zapomněl na pootevřené okénko, navíc v něm
nechal kolemjdoucím na očích
ležet tašku s doklady, třemi
platebními kartami a finanční hotovostí přes sedm tisíc
korun. Nebylo divu, že všímavému zloději stačilo pár minut k tomu, aby auto otevřel
a zmocnil se cenností...

CO NÁS 3OTħðILO...
Znovu nejvyšší rating. Statutární město Prostějov pokračuje ve
svých úspěších. Už poněkolikáté
za sebou obdrželo od renomované
mezinárodní auditorské společnosti Moody’s Investors Service
absolutně nejvyšší ratingové hodnocení. To získalo jen kvarteto
měst v České republice. A přesto se
najdou rýpalové...
CO NÁS UDIVILO…
Zavřený nájezd. Bez nějakého
varování došlo uprostřed minulého týdne k uzavření nájezdu exitu
dálnice D46 v Kralické ulici, což
přineslo velké dopravní zácpy prakticky ve všech uzlech Prostějova.
Nejpostiženější byla Vrahovická
ulice, kde řidiči stáli ve špičce klidně i několik desítek minut. Rekonstrukce estakády se blíží...
ZACHYTILI JSME

12

Pavel Šín a komisaři agentury
Dobrý den společně změřili dvanáctimetrovou pilu stojící před konickým zámkem. Díky tomu bylo
oficiálně potvrzeno, že větší v České republice a zřejmě ani na světě
nenajdete! Odhalena byla uplynulou sobotu ve dvanáct hodin.
ZAUJAL NÁS...

MIROSLAV PIŠŤÁK

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

KRIMI

7 100

rubriky
Večerníku

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Dlouholetý komunální politik,
místostarosta, starosta a posléze i primátor Prostějova oslavil
v plné svěžesti kulaté jubileum.
K osmdesátým narozeninám mu
poblahopřál kromě Večerníku
i současný první muž Prostějova
František Jura.
ZASLECHLI JSME…

„KDE NEHRAJOU
FOTBAL, TAM
CHCÍP PES!“
Prostějovský primátor František
Jura si při vernisáži výstavy
Fotbal to je hra, pomohl citací
herečky Jiřiny Jiráskové z filmu
Kožené slunce. A měl pravdu!

VLASTIMIL FORGÁČ
se narodil 29. prosince 2002 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 1. června 2019.
Jeho zdánlivé stáří je 16 let, měří mezi
155 až 160 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy. Má
tetování na předloktí levé ruky.

POÈASÍ v regionu

DALIBOR HANGURBADŽO

Ètvrtek 31/18 °C

Pondìlí 26/13 °C

Gita

¶WHUÙ

29/15 °C
Bruno

Støeda 30/17 °C
Antonie
Antonín

se narodil 9. září 2002 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 15. května 2019.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 16
do 17 let, měří okolo 178 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči a černé
vlasy. Mluví romským jazykem.

Pátek

30/19 °C
Roland

6RERWD 28/18 °C

Vít

Nedìle 29/17 °C
Zbyněk
Zdroj: meteocentrum.cz
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Chystá se snad

þ,67.$
na magistrátu?

PROSTĚJOV Jiný ředitel Národního domu, nové
tváře v dozorčích radách městských společností, výměna na vedoucích postech v muzeu i hvězdárně.
A teď dokonce výrazná rošáda na magistrátu, přímo
v kancelářích primátora statutárního města Prostějova! Člověk by si až řekl, že po loňských komunálních

zjistili jsme

volbách si nové vedení radnice tvoří svůj
zbrusu nový tým a vyhazuje z ředitelských či jiných
významných postů lidi, kteří se osvědčili, a je za nimi
spousta práce. Je to snad počátek čistky?
Toto slovo však razantně odmítá sám první muž města.
František Jura Večerníku vysvětlil, že hledání nového vedoucího jeho kanceláře je naprosto pragmatické. „Paní Tatarkovičová sama rezignovala a my logicky za ni hledáme náhradu. Nic jiného v tom nehledejte,“ ubezpečuje primátor.
Radnice ale nyní poptává vedoucí dalších dvou odborů,
přičemž s jednou z pozic byla dlouhá léta spojována Jana
Gáborová. „Této pracovnice se konkurz na nové vedoucí
odborů nedotkne, i nadále zůstane hlavní mluvčí našeho
magistrátu,“ vyvrací Jura fámy o jakékoliv čistce v kancelářích primátora. Doplňme, že konkrétně se jedná o pozice:
Vedoucí odboru kancelář primátora, Vedoucí oddělení
vnějších vztahů a Vedoucí organizačního oddělení na odboru kanceláře primátora.
(mik)

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR NA TOTO TÉMA
S PRVNÍM MUŽEM PROSTĚJOVA FRANTIŠKEM JUROU
NAJDETE NA STRANĚ 17 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ.

PROSTĚJOV Romové v řadách strážníků Městské policie
Prostějov? A proč ne! S takovým nápadem přišel na prostějovský magistrát podnikatel
Jiří Daněk. Primátor František
Jura jej poslal za svým náměstkem Janem Krchňavým, který
pro Večerník posléze připus8UQWUGFPÊO2ąGTQX÷WåéVXTVÚOTQMGO
til, že o začlenění případných
RčUQDÊ 4QOQXÆ X JNÊFM¾EJ O÷UVUMÆ
RQNKEKG 2TQé D[ VQ PGwNQ X 2TQUV÷LQX÷"
romských asistentů do hlídek

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
městské policie bude jednat
s odborníky.
hlášených cikánských lokalit vůbec bojí jednal. Každý dobrý nápad vítáme, ale

NĚ

EXKLUZIV

Michal KADLEC
Podnikatel Jiří Daněk se svým nápadem
seznámil i redakci Večerníku. „Tuto myšlenku mi vnuknul jeden z mých romských zaměstnanců, který poukázal na
neutěšenou situaci ve zdejší komunitě.
Její kriminalita stoupá a hlavně místní
Romové nevidí v současné městské ani
státní policii žádnou autoritu. Policisté
naopak některé činy Romů raději přehlížejí a neřeší je. Hlídky se často do vy-

jezdit. Pokud by mezi policisty byli Romové, jsem přesvědčen, že by to bylo ku
prospěchu věci, sami cikáni by měli před
zákonem větší respekt. O tom jsem chtěl
mluvit s primátorem Prostějova, který
mě však kvůli nedostatku času poslal za
svým náměstkem. Pan Krchňavý mě vyslechl a slíbil, že můj nápad přednese na
schůzi vedení magistrátu,“ svěřil se nám
Jiří Daněk.
Jeho slova pak potvrdil i sám náměstek
primátora. „Ano, s panem Daňkem jsem

v tuto chvíli je naprosto předčasné předjímat, zda se v řadách naší městské policie
skutečně objeví Romové. Každopádně
tento návrh předložím na poradě vedení města a následně o něm budu jednat
i s velitelem Městské policie Prostějov
Janem Nagym. Probereme všechna pro
i proti,“ uvedl Jan Krchňavý.
„Já bych se toho nebál, vždyť v sousedním Přerově už romská policie funguje.
A dobře,“ nesklrývá odhodlání Jiří Daněk.

Í OSMÁK BY MĚL PŘEJÍT NA JINOU ŠKOLU
AGRESIVNOtec
problémového žáka viní kantory a vedení školy
PROSTĚJOV Co s ním? Jak už
jsme informovali, žák osmé třídy základní školy na prostějovské „reálce“ se stal skutečným
postrachem všech učitelek
i řady spolužáků. Večerníku se
prostřednictvím Policie ČR podařilo exkluzivně zkontaktovat
otce problémového dítěte. Ten
se nyní pokouší pro svého syna
hledat místo na jiné škole.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

pro Večerník
Martin
ZAORAL
Konflikty s žákem se zálibou ve všem,
co souvisí s armádou, vyvrcholily na
konci uplynulého roku. Jednoho z učitelů měl ohrožovat pilou a křičet, že
všechny podřeže. Po tomto incidentu
se rozjelo vyšetřování, policisté nějaký

čas zajišťovali bezpečnost
i na chodbách školy. Někteří z rodičů dokonce
odmítali své potomky do
školy posílat. Vše se alespoň dočasně vyřešilo
tím, že chlapec byl umístěn do Diagnostického
ústavu v Olomouci.
Přesto rodiče vyjadřovali obavy z toho, co bude,
až se na školu opět vrátí.
Podařilo se nám zjistit,
že nezletilý chlapec se do
Prostějova přestěhoval
z jiné části republiky, kde
do té doby žil s matkou.
Nyní byl svěřen do péče
otce. Právě on podal na
redaktora trestní oznámení. Tímto způsobem
si stěžoval zejména na
to, že přestože jeho syn
není v článku jmenován,
nebyl on sám před jeho
vydáním kontaktován,
aby se k předmětné záležitosti vyjádřil. Když

ä¾MQUOÆVąÊF[\¾MNCFPÊwMQN[O¾T¾FXwGEQUQWXKUÊUCTO¾FQW
Foto: Martin Zaoral a Facebook

jsme mu tuto šanci, na
kterou má přirozeně právo,
dali, tak si nejdříve vzal čas
na rozmyšlenou a pak obsáhlejší vyjádření poskytnout odmítl.
„Je mi to už jedno, nechme to být. Řeknu jen jed-

nu věc: pokud to vyjde, tak můj syn
přejde na jinou školu. On není svatý,
má své problémy, ale na předchozí vesnické škole vydržel sedm let. Myslím,
že v tomto případě to nezvládli kantoři
a vedení školy. Víc vám k tomu už říkat
nebudu,“ postěžoval si na závěr muž,
který je zaměstnaný v Armádě ČR.

Faktem je, že z důvodů útoku a vyhrožování nezletilého žáka přímo
na půdě školy probíhalo rozsáhlé
vyšetřování ze strany Policie ČR.
Ta nám však s ohledem na věk
zúčastněných k celé záležitosti
odmítla poskytnout jakékoliv informace.

EXPRIMÁTOR

3,hk.
OSLAVIL „80“
FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

19032110310

zjistili jsme

klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Velice příjemné sobotní dopoledne strávily u drozdovického rybníka tři desítky vyznavačů Petrova cechu. Okresní rybářský svaz v Prostějově zde
uspořádal první ročník závodu pod patronací primátora Prostějova Františka
Jury. Kdo měl vyhrát? Ten kdo z vody vytáhl v součtu největší počet centimetrů ryb! A tak rybáři tahali z drozdovické nádrže jednu rybu za druhou. Každou
z nich pak komisař svazu pečlivě přeměřil a hodil zpátky do vody.
(mik)

2x foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Čas letí jako šílený a nezastavil se ani v případě
bývalého starosty či primátora
Prostějova a dlouholetého komunálního politika Miroslava
Pišťáka (na snímku). Ten se
v plné svěžesti minulý týden
dožil významného životního
jubilea a k osmi křížkům na
zádech mu ze
srdce blahopřeje také redakce
Večerníku!
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pohled zpátky

STÍNY MINULOSTI
stále blokuje parkovištì
Klára z „odìvky“ cvièí Manthellan
„Vyzvali jsme ho k odstranění skruží,“
PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

a pøedvádí se

PROSTĚJOV „Cvičím, abych mohla žrát!“ Takové je motto instagramového profilu Kláry
Havlíkové. Absolventka prostějovské „oděvky“ zaujala ve druhé řadě reality show Zlatá
mládež. Rok po skončení pořadu se ukazuje,
že Kláře jistý druh exhibicionismu rozhodně
není cizí...
V pořadu Zlatá mládež, který vysílala Česká televize, se pětice mladých lidí dostala do bezprostředního kontaktu s nemocnými, starými či chudými
lidmi žijícími často v otřesných hygienických podmínkách. Natáčelo se mimo jiné i v Indii. Jednou
z pětice účastníků byla i absolventka prostějovské SŠ designu a módy Klára Havlíková, která se
již v roce 2012 zúčastnila soutěže Miss maturita.
Tehdy studovala na SŠ designu a módy. Po zkoušce z dospělosti se z malé vesnice na Prostějovsku
odstěhovala do Prahy, kde zprvu pracovala jako
servírka ve strip clubu. Po účasti v reality show se
dala na cestování, nejvíce se jí zřejmě líbilo na Miami Beach na Floridě, kde se usadila na delší čas.
Ve Zlaté mládeži se Klára všemožně snažila diváky
přesvědčit, že ve skutečnosti není hloupá a namyšlená pipina, jak by si člověk mohl myslet. Tenhle
dojem ovšem spíše podporuje pohled na její instagramový profil, který je plný nejrůznějších fotografií jejího tu více, ale obvykle spíše méně zahaleného těla. „Nikdy jsem nebyla modelka, ale vždy
jsem se tak cítila,“ vyjádřila se ke svým snímkům
Klára, která na nich rozhodně nezapře své dřívější
zaměstnání servírky ve strip baru. Pravdou je, že
tento druh exhibicionismu v dnešní době rozhodně není vlastnípouze jí. Díky pravidelnému cvičení si jej alespoň může dovolit. Klára Havlíková se
navíc snaží tunit svůj vzhled. Už si nechala udělat
plastiku prsou, evidentně navštěvuje solárko a velmi si potrpí na to, aby vždy vypadala perfektně.
-N¾TCLGR÷MP¾FKXQwMCPCUQEK¾NPÊEJUÊVÊEJPGO¾RTQDNÆOWM¾\CV Jaké má aktuálně další plány, se Večerníku zjistit
VÆO÷ąXwG
(QVQ+PUVCITCO
nepodařilo.
(mls)

Napsáno
pred
à
8. 6. 2009

láteří prostějovský primátor F. Jura

PROSTĚJOV Pouhý kus pozemku
v centru Prostějova, ale strhla se
o něj bitva jako o Stalingrad! A tato
bitva ještě stále není u konce... Večerník už na přelomu let 2017 a 2018
informoval o nečekaném kroku
společnosti Manthellan, která betonovými skružemi zablokovala
parkoviště mezi Wolkerovou a Komenského ulicí. Podle vyjádření
developera se tak stalo proto, aby
nedošlok případnému zranění osob
při archeologickém průzkumu před
plánovanou výstavbou Galerie Prostějov. Více než rok se táhly spory
o předmětný kus pozemku. Ovšem
betonové skruže zůstávají na místě
i poté, co Krajský soud v Brně zrušil
platnost veškerých smluv mezi městem a Manthellanem. Proč?
Na začátku roku 2018 opoziční zastupitel Jan Navrátil společně se svými komplici odstranil betonové zábrany, kterými na parkovišti mezi Wolkerovou
a Komenského ulicí zatarasila všechny
vjezdy společnost Manthellan. Ta však
skruže brzy instalovala znovu, ovšem
vzápětí se do války s developerem pustilo i tehdejší vedení města.
„Podle našeho názoru skončila nájemní smlouva mezi magistrátem a společností Manthellan na pozemky v centru
města včetně parkovací plochy po
bývalé sodovkárně k 31. prosinci roku
2017. Vyzvali jsme proto společnost,
aby parkoviště ihned uvolnila. Nyní už
ale budou vše řešit právníci, které jsme
najali,“ předeslala v lednu 2018 tehdejší

2COCVWLGVG"0CRąGNQOWNGVCPGEJCN/CPVJGNNCP\CDNQMQXCVDGVQPQ
XÚOKUMTWåGOKRCTMQXKwV÷OG\K9QNMGTQXQWC-QOGPUMÆJQWNKEÊ-F[LGMQPGéP÷
QFUVTCPÊ"
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

primátorka Alena Rašková.
Jenže Manthellan výzvu neuposlechl
a tak byla radnice nucena podat žalobu
na uvolnění pozemků. Spor uťal v únoru letošního roku Krajský soud v Brně,
který s definitivní platností rozhodl, že
veškeré nájemní smlouvy mezi městem
a Manthellanem jsou neplatné, stejně
jako smlouva o smlouvě budoucí v případě výstavby Galerie Prostějov. Dalo
by se tedy očekávat, že už po vynesení
tohoto pravomocného rozsudku Manthellan definitivně sbalí kufry a hlavně
odblokuje parkoviště po bývalé sodovkárně. Jenže, betonové skruže i nadále
blokují dva vjezdy na parkovací plochu!
„V pondělí sedmadvacátého května
jsme dopisem vyzvali společnost Manthellan, aby parkoviště odblokovala.
Developer má nyní třicet dní dlouhou
lhůtu, aby tak učinil. Pokud se tak
nestane, betonové skruže necháme na

vlastní náklady odstranit a odvezeme
je do úschovny. Odtud si je jako svůj
majetek může Manthellan vyzvednout.
Samozřejmě veškeré náklady s odstraněním a rovněž náklady na uskladnění
budeme Manthellanu předepisovat
k úhradě,“ popsal Večerníku aktuální
stav primátor Prostějova František Jura
po dotazu, proč skruže i nadále blokují
parkovací plochu. „Výzvu Manthellanu jsme museli zaslat až nyní, protože
právě v těchto dnech developer stáhl
žalobu, která ležela u Okresního soudu
v Prostějově již od začátku roku 2018,“
objasnil primátor.
Všichni jsou tedy nyní v očekávání,
zda společnost Manthellan nejpozději k 27. červnu betonové skruže
opravdu odstraní. Zatím ale po městu Prostějov požaduje 320 milionů
korun jako odškodné za zmařenou
investici...
(mik)

/÷UVQEJEGMQWRKV\FGXCUVQXCP¾JąKwV÷
Jako blesk z čistého nebe zapůsobila zpráva
o zájmu radnice koupit dvě zdevastovaná fotbalová hřiště mezi halou Sportcentra a Kosteleckou ulicí. Sportoviště, která po těžkém pádu
SK LeRK Prostějov zarostla plevelem a další
bujnou vegetací, jsou v současnosti v naprosto
dezolátním stavu. Už jsou jen odleskem součásti bohaté historie prostějovské kopané.
Ještě před pár lety obě hřiště, z nichž jedno bylo travnaté, sloužila prostějovskému fotbalovému klubu jako
záložní. Denně se tam proháněly stovky dětí. Dnes
sportoviště leží ladem bez povšimnutí. Ale možná
se blýská na lepší časy. Zájem o ně projevila radnice.
„Rada města projednávala možnost odkoupení dvou
hřišť s přilehlými pozemky za Hloučelou od stavební

společnosti INGA, která je v současnosti vlastní. Vedoucí odboru správy majetku města pan Grepl dostal
nyní za úkol jednat s touto společností v tom směru,
aby byla odstraněna veškerá břemena, která na těch
pozemcích existují. Potom bychom mohli s firmou
jednat o případném odkupu těchto nemovitostí,“
potvrdil Jan Tesař, starosta Prostějova. Otázkou ale je,
co po případné koupi má město s hřišti za lubem. Jak
známo, v poslední době radnice pro mnohé fanoušky
nepochopitelně nechala vrcholový fotbal ve městě
padnout. To však starosta odmítá. „Myslím, že tímto
naším krokem dáváme jasně najevo, zda hodláme, či
nehodláme v Prostějově podporovat fotbal. Fakt je
ten, že kdyby došlo k tomuto výkupu, společně s nově
budovaným hřištěm na Sídlišti E. Beneše by se jedna-

lo o nejvíce investovaných peněz do fotbalu. Zhruba
tolik, kolik dáváme na ostatní sporty dohromady,“
ohradil se Tesař. Při koupi obou hřišť se ale může vyskytnout jeden zásadní problém. „Na pozemku jsou
totiž zřízena zástavní práva. Jedinou naší podmínkou
je, aby do doby, než bude návrh ke koupi předložen
zastupitelům ke schválení, byla tato zástavní práva smazána z katastru nemovitostí,“ vysvětlil Vlastimil Uchytil,
místostarosta Prostějova.
Pokud to tedy dobře dopadne, město už bude vlastnit
několik hřišť na kopanou. Ale pořádný stadion v Prostějově bohužel stále bude chybět. Ten nově budovaný za
místním nádražím na Sídlišti E. Beneše zřejmě fanouškům fotbalu k srdci nepřiroste. Stánek s tribunkou pro
180 diváků totiž stadion připomíná jen z dálky!

jak šel čas Prostějovem ...

Lutinovova ulice

2čXQFPÊ \¾UVCXDC D[NC \DQWT¾PC 1F TQMW  PGUNC LGFPC é¾UV WNKEG P¾\GX 2ąÊéPÊ
FQTQMWP÷OGEM[3WGT)CUUG PCXC\WLÊEÊé¾UVWNKEGUGLOGPQXCNC0C0¾URGEJ FQTQMW
P÷OGEM[9CNN)CUUG CRQUNGFPÊé¾UVUGQFTQMWLOGPQXCNC6[NQXC5QWéCUPÆRQ
LOGPQX¾PÊUGWåÊX¾QFéGTXPCCVQRQFNGRTQUV÷LQXUMÆJQHCT¾ąGCMCVQNKEMÆJQD¾UPÊMC
-CTNC&QUV¾NC.WVKPQXC t 8NGVGEJCåUGRQWåÊXCNP÷OGEMÚP¾\GX.WVK
PQX)CUUG,GFP¾UGQWNKEKXDÚXCNÆOåKFQXUMÆOIJGVVWLGLÊåRčXQFPÊ\¾UVCXDCD[NCRąGX¾åP÷
\DQWT¾PCXUGFOFGU¾VÚEJNGVGEJOKPWNÆJQUVQNGVÊ
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Barákova ulice
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Po měsících vyjednávání a zbavení dluhů váznoucích na pozemcích se tenkrát město skutečně dohodlo s majitelem a obě
hřiště u Sportcentra odkoupilo
do svého vlastnictví. Následný
rok zahájilo jejich rekonstrukci
a dvě travnaté plochy dodnes
využívá fotbalová mládež. Potud vše v naprostém pořádku.
Ale ani po dalších deseti letech město nevlastní fotbalový
stadion, kterým by se mohlo
chlubit a který by byl důstojným domovem pro druholigové mužstvo. Nabízí se otázka,
co by bylo dnes, kdyby v roce
2009 město odkoupilo i kdysi
slavný stánek pro kopanou ve
Sportovní ulici? Možná by tam
už stál moderní objekt, který by
skvěle zapadal do moderního
sportovního areálu kousek od
něj přes koleje. Škoda. Realita
je totiž taková, že kdysi oblíbený a hojně navštěvovaný stadion chátrá a zarůstá lebedou či
náletovými dřevinami. Smutný
obrázek pro jinak velice známé
sportovní město...
(mik)

PØEDPLATNÉ
NA LÉTO?
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Auto mu začalo hořet

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Hodinu před polednem vyjížděli ve
čtvrtek 6. června strážníci k nahlášenému požáru vozidla do okrajové
části města. Oznámení bylo přijato od
hasičů, kteří již jeli na místo. Po dobu
likvidace požáru strážníci zajišťovali
místo proti vstupu neoprávněných
osob. Řidič vozidla se nacházel na
místě a uvedl, že zaznamenal kouř
z motorového prostoru svého vozu,
a proto automobil zastavil. Pravděpodobně se jednalo o závadu. Ke zranění
osob při požáru nedošlo.

Cpalkontejner,čímneměl
Předminulou neděli 2. června ve
večerních hodinách bylo přijato prostřednictvím linky 156 oznámení
o muži, který odkládá do kontejneru
na směsný odpad dřevěné latě a tím
ho celý zaplnil. K prověření oznámení
byla vyslána hlídka. Na místě byl zjištěn devětapadesátiletý muž. Strážníci
dotyčného poučili, že objemný odpad do kontejneru nepatří a správně
by ho měl vyvézt do sběrného dvora.
Svým jednáním devětapadesátiletý
muž porušil vyhlášku obce, která stanovuje podmínky při shromažďování
odpadu. U správního orgánu hrozí
za porušení vyhlášky pokuta do výše
100 000 korun.

Domů odešel bos...

Ve večerních hodinách minulého
pondělí 3. června ohlásil muž drobnou
krádež v jeho bytě. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že v bytě
oznamovatele byl muž, který přišel
za účelem koupě televizoru a měl na
nohou jeho boty. Ty se mu ztratily asi
před týdnem z chodby domu. Třiašedesátiletý muž dotyčného vyzval, aby
mu boty vrátil. Nato se osmapadesátiletý muž vyzul, boty vrátil a odešel
bosý domů. Strážníci podezřelého
zkontaktovali v místě bydliště, k věci se
vyjadřovat nechtěl. Svým jednáním je
důvodně podezřelý z přestupku proti
majetku. Celou záležitost projedná příslušný správní orgán.

Přítelkyně se mu zaběhla, tak to řešil pěstmi

KONICKO Scéna jako vystřižená z italského filmu! Policisté
z obvodního oddělení v Konici řešili žárlivou scénu plnou násilí
v jedné vesničce tohoto regionu. Mladý muž se totiž dozvěděl,
že jeho životní partnerka odešla za svým přítelem pro „to jedno“. Zhrzený chlápek nelenil a vtrhl do cizího domu, ve kterém
oba načapal. Při čem, o tom se raději policisté nezmiňují. Facky
ale padaly jedna za druhou...

Michal KADLEC
Jak policisté během uplynulého týdne informovali, hlídka konických policistů měla skutečně co dělat, aby zabránila ještě horším následkům.
„Z přečinu porušování domovní svobody a přestupků proti občanskému
soužití podezírají policisté třiatřicetiletého muže z obce na Konicku.

Policie Olomouckého kraje.
Není známo, zda při incidentu došlo
ke zranění někoho ze tří účastníků
bitky, ale zhrzeného muže teď čeká
vysvětlování před správním orgánem
a dokonce i soud! „Za přestupek pro-

PROSTĚJOVSKO Z přečinu krádeže podezírají policisté obvodního oddělení Prostějov 2 třiašedesátiletého muže z Kroměřížska.
Tohoto skutku se měl podezřelý
dopustit tím, že v domě v obci
na Prostějovsku neoprávněným
zásahem do rozvodů elektřiny
protiprávně odebíral elektrickou
energii.
„Podle slov muže se k tomuto jednání uchýlil, protože mu z důvodu

dluhu ve výši asi třiceti tisíc korun
distribuční společnost demontovala
elektroměr u jím obývaného bytu.
Tímto úkonem přišel o možnost
elektřinu odebírat legálně. Věc měl
vyřešit koncem března 2019 právě
neoprávněným zásahem do elektrorozvodné sítě, kde kabely vedoucí
do bytu připojil přímo k hlavnímu
jističi. Počátkem dubna distribuční
společnost neoprávněný zásah do
rozvodů odhalila a odpojila. Ještě týž

den však muž opět porušil bezpečnostní plombu a kabel z bytu
připojil. Věc vyšla najevo
již po čtyřech dnech,“
informoval o události
František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
V prvním případě tak měl podezřelý
odebrat energii v hodnotě 3 437 korun a ve druhém pak 88 korun. „V pří-

Razienacyklisty

Minulé pondělí 3. června proběhla
v Komenského ulici preventivní akce
zaměřená na cyklisty. Cílem bylo zkontrolovat povinnou výbavu jízdního
kola a dodržování pravidel silničního
provozu při jízdě na kole. Během dvou
hodin strážníci zastavili celkem 41 cyklistů. Pětadvacet z nich nemělo kolo
řádně vybaveno. Pokud na kole chyběla některá z předepsaných odrazek,
byla na dané místo nalepena reflexní
samolepka, která plně chybějící odrazku nahradí. Nejvíce chyběly odrazky
oranžové barvy ve špicích kol. Těm,
kteří měli své kolo vybaveno dle zákona, strážníci věnovali drobné dárky
v podobě reflexních doplňků na oděv.

ä¾TNKXQWUEÆPWRNPQWP¾UKNÊąGwKNKMQPKéVÊRQNKEKUVÆ<JT\GPÚOWå\CHCEM[FTWåEG
KLGLÊOWOKNGPEKUVCPGRąGFUQWFGO
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

ti občanskému soužití podezřelému
hrozí pokuta až do výše deseti tisíc
korun. Ovšem za přečin porušování
domovní svobody mu u soudu hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky,“
přitakal policejní mluvčí.

.YĎOLGOXKĎPNUDGOHOHNWĆLQX
GPÊ
2QQFRQL bu...
plom
porušil i

padě prokázání viny a odsouzení
podezřelému muži za přečin krádež
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky,“ vzkázal Kořínek.
(mik)

.DPDU¿GDRNUDGORQRWHERRN3URê"
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z Konicka. Tohoto skutku se měl podezřelý dopustit začátkem měsíce
března v rodinném domě v nejmenované obci na Konicku. „V té době měl
sedmadvacetiletý muž svého o tři roky
mladšího známého nechat přespat ve
svém bytě. Ten se mu za to odvděčil
tím, že mu z bytu odcizil notebook
značky Lenovo. Tím měla poškoze-

nému vzniknout škoda vyčíslená na
3 400 korun. Po skutku se podezřelý
zdržoval neznámo kde, proto na něj
byl Okresním státním zastupitelstvím
v Prostějově vydán souhlas k zadržení.
Po vypátrání a zadržení se podezřelý
muž k činu přiznal. Jako důvod krádeže uvedl pomstu za to, že poškozený
měl jeho partnerce vyzradit, že užívá

drogy,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Jak dodal, ve věci je konáno zkrácené
přípravné řízení. „V případě prokázání
viny a odsouzení podezřelému za přečin krádeže hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky,“ sdělil policejní mluvčí.
(mik)

NAVðTÌVILI JSME SOUDNÌ SÌæ

Muž a jeho syn hřešili

Při dohledu na veřejný pořádek ve
čtvrtek 6. června v okolí Olomoucké
ulici si strážníci povšimli dvojice osob
upevňujících na konstrukci mostu
plakát větších rozměrů. Oba pánové
byli zkontaktováni a vyzváni k zanechání protiprávní činnosti a prokázání totožnosti. Výzvy uposlechli, ale
povolení k umístění plakátu neměli.
Hlídkou byli poučeni o platnosti vyhlášky o čistotě města, která zakazuje
vylepování plakátů na místa, která
k tomu nejsou určena. Porušením
vyhlášky se pánové ve věku 48 a 18 let
dopustili přestupkového jednání. Za
to jim u správního orgánu hrozí pokuta až do výše 100 000 korun.

Opožděné hlášení

Těchto skutků se měl podezřelý dopustit po obdržení informace o návštěvě své družky v domě známého
ve stejné obci. Zhrzený na nic nečekal
a do neuzamčeného domu neoprávněně vnikl. V domě měl poté fyzicky
napadnout svou družku i třiačtyřicetiletého muže, se kterým se tam zdržovala,“ potvrdil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství

KONICKO To jsou způsoby! Mladík z Konicka se odvděčil svému
kamarádovi za ubytování velice
podivným způsobem, kdy jej okradl o notebook. Měla to být údajně
pomsta za to, že jej „bytný“ udal
partnerce...
Z přečinu krádeže podezírají koničtí
policisté čtyřiadvacetiletého muže

7%/7"+%,"5-û¡1")"7013¡Û3í7"+¡
Nepoučitelný Michal Šobr udělal své
bývalé partnerce i dceři ze života peklo

PROSTĚJOV Posedlost. Tak by se dal asi nejlépe charakterizovat
vztah Michala Šobra k jeho bývalé partnerce. I po rozchodu ženu
pronásledoval téměř na každém kroku, neustále zvonil u jejího
bytu v Italské ulici, nadával jí a tropil žárlivé scény. Nevybíravým
způsobem tak znepříjemňoval život nejen své expřítelkyni, ale
i jejich společné nezletilé dceři. Ani opakované varování ze strany
policie a soudu k ničemu nevedlo. A tak úterní stání, které sledoval
i Večerník, už bylo k devětadvacetiletému muži nekompromisní...
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Michalu Šobrovi byl soudně zakázán
styk s jeho bývalou přítelkyní, jedinou
výjimkou měly být situace při předávání společné dcery. Důvodem bylo jeho
neustálé pronásledování a obtěžování.
Nic to ovšem nepomohlo, ve svém
stalkingu nadále pokračoval. Vše vyvrcholilo událostí, k níž došlo během
dubna v Kolářových sadech poblíž
tamního workoutového hřiště. Šobr
na svoji partnerku, která tam byla ve
společnosti jejich nezletilé dcery, vulgárně pokřikoval. Kromě toho kolem
ní jezdil na kole jak šílený, aby nakonec
úmyslně najel do jejího bicyklu. Obžalovaný u soudu vše zlehčoval. „Chtěl
jsem pouze mluvit se svojí dcerou. Při-

tom jsem si postavil kolo na stojan a to
na malou spadlo, takže začala brečet,“
vypověděl obžalovaný.
Tyto jeho výmluvy jednoznačně vyvrátily výpovědi dvou nezávislých
svědků. „Napřed kolem nich kroužil
a sprostě jim nadával. Pak do nich
i najel. Holčička upadla a začala plakat.
Bylo vidět, že se jej bojí. Říkali jsme
mu, ať toho nechá, on se posadil na
kolo a odjel,“ vypověděla mladá žena,
která v parku právě cvičila.
Sama poškozená pak u soudu uvedla, že
kvůli neustálému pronásledování necítí
ke svému bývalému druhu nic jiného
než odpor. „Přestože se to už mnohokrát řešilo, stále mi nedá pokoj, každý
den u mě zvoní. Přitom nemá pořádné
zázemí, pije a mám důkazy i o tom, že
bere drogy. Je naprosto nevypočitatelný, mám z něj strach,“ vypověděla
před Okresním soudem v Prostějově
žena, která očividně měla všeho plné
zuby. Naopak Michal Šobr se hájil tím,

.521,.$

V přesně nezjištěné době během
měsíce ledna tohoto roku měl dosud neznámý pachatel z osobního
automobilu typu Škoda Felicia
zaparkovaného v Jezdecké ulici odcizit registrační značky, po navrtání
palivové nádrže asi 30 litrů benzínu
a odřezat a odcizit katalyzátor. Devětapadesátiletá majitelka vozu událost policistům oznámila až nyní,
přičemž způsobenou škodu vyčíslila na 4 700 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Sáhl jí do batohu
Minulé pondělí 3. června po poledni odcizil v obchodním domě
v centru Prostějova dosud nezjištěný pachatel peněženku z batohu,
který měla dvaačtyřicetiletá žena
na zádech. S peněženkou žena přišla i o osobní doklady, platební kartu a finanční hotovost 400 korun.

Vězení za tři borovice...
Z přečinu poškození cizí věci podezírají policisté dva muže ve věku
55 a 56 let. Tohoto skutku se měli
podezřelí dopustit tím, že v únoru
tohoto roku v lesoparku Hloučela pokáceli tři vzrostlé borovice.
Majitel stromů způsobenou škodu
vyčíslil na bezmála 11 000 korun.
Muži se k pokácení stromů přiznali
a jako důvod uvedli, že stromy byly
suché a oni je odstranili z důvodu
obavy o zdraví veřejnosti. Způsobenou škodu v průběhu prověřování dobrovolně uhradili.

Honička s cyklistou

Uplynulou středu 5. června před
osmnáctou hodinou zjistili policisté dopravního inspektorátu ve
Svatoplukově ulici, nedaleko od
křižovatky s ulicí Újezd, cyklistu,
který svým stylem jízdy a hlučnými verbálními projevy vykazoval
známky ovlivnění zakázanými látkami. Ve Vrahovické ulici policisté
muže z jedoucího vozidla vyzvali
k zastavení. Na to zareagoval tak,
že se policistům pokusil ujet. Z Vrahovické ulice odbočil směrem
k parkovišti u obchodního domu
Albert, kde však vlivem svého stavu a rychlosti jízdy nezvládl řízení
a havaroval. Havárie se obešla bez
zranění. Následně provedenými
dechovými zkouškami policisté
u třiatřicetiletého muže změřili
hodnoty 1,84 a 1,91 promile alkoholu v dechu. S naměřenými hodnotami muž souhlasil a užití alkoholu před jízdou přiznal.

Cizinec krade zas!

BYLI JSME
U TOHO
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že pravidelně chodí do práce, své dceři
a bývalé partnerce se snažil vždy pomáhat, a navíc si úspěšně odkroutil předchozí trest veřejně prospěšných prací.
V podobných případech senát sáhne
k nepodmíněnému trestu spíše výjimečně. Ale u Michala Šobra očividně
nebyla jiná cesta. Od soudu odcházel
s rokem vězení ´natvrdo´. „Přestože
již byl za své jednání odsouzen a navzdory zákazu soudu stále svou bý-

valou přítelkyni vyhledával., zřejmě
nic jiného než vězení jej nezastaví.
Pokud bychom se rozhodli pro jiný
trest, tak je více než pravděpodobné,
že by v dohledné době následovala
jen další a další trestní stíhání,“ odůvodnila druh verdiktu soudkyně Ivona
Otrubová.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obžalovaný se proti němu na místě
odvolal.

Ani předchozí odsouzení za majetkovou trestnou činnost nepřimělo třiadvacetiletého cizince
k tomu, aby ve svém protiprávním
jednání nepokračoval. Prostějovští policisté jej podezírají, že v období od 15. dubna do 1. června
v celkem pěti případech odešel
buď z obchodního domu, nebo
z čerpací stanice v Prostějově bez
zaplacení. Odcizené zboží, například alkoholické nápoje, kávu
nebo konzervy s rybím masem,
měl přes pokladní zónu odnést
ukryté v oděvu a způsobit tak
škodu za více než 4 000 korun. Za
uvedené jednání mladému muži
hrozí až tříletý kriminál.

děti, pejsci

milujeme vecerník
á

Claudie MALÍKOVÁ
4. 6. 2019 47 cm 2,70 kg
Prostějov

jsme pro ně několik dovednostních soutěží. Je to jízda zručnosti
na kolech, skákání v pytlích, hod
na medvěda, na kužele nebo hod
na přesnost. Pod dohledem zkušených soutěží děti i ve střelbě
ze vzduchovky a pro zábavu tady
máme i velký skákací hrad a další
atrakce. Jsem tuze rád, že přišlo
do našeho areálu tolik dětí společně se svými rodiči nebo prarodiči, kteří u nás pracují,“ svěžil se
Z|ikmund.
Dětský den společnosti Toray
skončil až po poledni a děti si odtud odnesly nejen spoustu krásných zážitků, ale i cen, které pro ně
byly po různých soutěžích připraveny. Není třeba zdůrazňovat, že
šlo především o sladkosti a nejrůznější pochutiny.

Jakub VOGL
4. 5. 2019 52 cm 3,80 kg
Otaslavice
Patrik VIKTORA
4. 6. 2019 48 cm 3,35 kg
Prostějov

Pondělí 10. června 2019
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LGR÷VKNGVÚMąÊåGPGEJWUM[UVąGFP÷XGNMÆJQX\TčUVW,GRą¾
VGNUMÆCX[TQXPCPÆRQXCJ[CXGNMÚOC\GN6QVQRNGOGPQOK
NWLGRQJ[DXJQFPÚRTQCMVKXPÊJQéNQX÷MCMVGTÚUPÊODWFG
RQFPKMCVXÚNGV[CRTQEJ¾\M[0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷UPGUG
UGLCMUHGPMQWVCMKRGLUMGO

TAMARIN

LGTQ\VQOKNÚMąÊåGPGEOCNÆJQX\TčUVWXGX÷MWéV[ąTQMč/¾
Rą¾VGNUMQWCX[TQXPCPQWRQXCJWLGXGNMÚRQJQF¾ąXOC
NÆOV÷NGiċCUVPÚDWFGRQDQMWUXÆJQR¾PCMVGTÆJQDWFG
P¾UNGFQXCVMCOMQNKX5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUGPC
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

SUPERMANIE

LG wGUVK Cå UGFOKNGVÚ MąÊåGPGE JWUM[ UVąGFP÷ XGNMÆJQ
X\TčUVW/¾×åCUPQWOC\NKXQWRQXCJW8JQFP¾FQD[VWLG
éKUVQVP¾/KNWLGRQJ[DLGXJQFP¾RTQCMVKXPÊJQéNQX÷MC0C
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷5PGUGUGLCMUHGPMQWVCMKURGLUMGO
CLGXJQFP¾MF÷VGO

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.

3EJSCI HLEDAJÌ SVe 3ÁNÌĠ.Y

„Když jsme připravovali celý program
našeho dětského dne, měli jsme trošku obavy z velkého vedra. Dneska je
už ale pod mrakem, takže pokud nebude pršet, je to jenom dobře,“ přivítal Večerník na začátku sobotní akce
Tomáš Zikmund, hlavní personalista
společnosti Toray Textiles Central
Europe v Prostějově. Zároveň se
pozastavil nad tím, že jde o jubilejní
dvacátý ročník dětské dne. „Je to jediná akce, kterou pro své zaměstnance
děláme takto pravidelně a tak dlouho.
A když vidíte, že ty děti, které se účastnily prvních ročníků, jsou tady dnes
již jako dospělí rodiče se svými malými potomky, tak to určitě potěší.“
Desítky dětí zaměstnanců prostějovské firmy Toray se během
celého sobotního dopoledne
skutečně vyřádily. „Připravili

LGRąGFUVCXKVGNMCP÷OGEMÆJQQXé¾MCXGX÷MWFXCCåVąKTQM[
/¾Rą¾VGNUMQWCX[TQXPCPQWRQXCJWLGWéGPNKX¾CXJQFP¾
PCXÚEXKMCTč\PÆRUÊURQTV[iċCUVP¾DWFGXFQOGéMWUG
\CJTCFQWMFGDWFGOQEKXQP÷D÷JCVCJNÊFCV,GXGNOKFQD
TÚJNÊFCé1UVCVPÊRGLUM[PGOWUÊ

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Spoustu legrace
i soutěživých emocí si uplynulou
sobotu 8. června dopoledne užily
desítky dětí zaměstnanců společnosti Toray Textiles Central Europe. Přímo v areálu prostějovské firmy se uskutečnil tradiční
DĚTSKÝ DEN S TORAY. A letos
jubilejní dvacátý! Organizátoři
připravili pro děti svých pracovníků spoustu dovednostních soutěží a testů, k dispozici byl rovněž
skákací hrad a další atrakce.

&÷VKUGXCTG¾NWHKTO[6QTC[QRTCXFWX[ą¾FKN[CVQLCMPCMQNGXR[VNKéKUG
X\FWEJQXMQW1FO÷PQWLKOD[NCURQWUVCEGP
3x foto: Michal Kadlec
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klikni na

FOTOGALERIE

přilákal drobotinu i dospělé

DĚTSKÝ DEN v Toray

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!

Liliana SKÁCELOVÁ
22. 5. 2019 48 cm 2,70 kg
Bílovice

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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žili, aby se program tematicky dotkl
jak těch starších, kteří si revoluci pamatují, tak mladé generace. Jistě si
v nabídce každý najde to své,“ doufá
náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a Nezávislé osobnosti
města Prostějov).
„Po celou dobu programu bychom
chtěli promítat na LED obrazovce
prezentace fotografií od občanů,
o které je požádáme, a fotografa
Boba Pacholíka, případně fota z archivu města. Svíčky a butony budou
rozdávat studenti od půl třetí odpoledne, a to podle zájmu návštěvníků,“ dodala Sokolová. Vrcholem
celé akce bude živě zpívaný hit Marty Kubišové Modlitba pro Martu!
(mik)

15:00 - 15:15 hodin: slavnostní zahájení a kladení věnců, moderátor
Petr Zakopal, státní hymna – živě, slovo primátora
15:15 - 15:45 hodin: klavírní koncert – Daniel Jun, prostějovský
klavírista, absolvent JAMU
15:45 - 15:50 hodin: moderátor Petr Zakopal, moderátor brněnského
rádia
15:50 - 16:50 hodin: koncert tří zpěváků – Sofie Fiurášková, vítězka
dětské pěvecké soutěže Sanremo Junior, Radim
Schwab, operní, operetní a muzikálový zpěvák,
absolvent JAMU, Karel Kekeši – prostějovský
zpěvák, semifinalista soutěže TheVoice (repertoár
koncertu tvoří operetní, muzikálové a na základě
požadavku i operní skladby)
16.50 – 17.00 hodin: slavnostní ukončení, moderátor, závěrečné slovo
primátora, píseň Modlitba pro Martu – živě

352*5$026/$9YÙURÄÉVDPHWRYÅUHYROXFH
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PROSTĚJOV Sametová revoluce se v Prostějově dočká svých
vlastních oslav. Radní již před
pár týdny k nové akci schválili na
svém jednání program. Ten se
uskuteční během odpoledních
a večerních hodin v neděli 17. listopadu a oslavy „sametu“ budou
na náměstí T. G. Masaryka stát
skutečně za to.
„Tento nápad jsme projednávali jak
ve vedení, tak jej odsouhlasila rada
města spolu s navrhovaným programem. Půjde o novou kulturně společenskou akci, kterou snad oslovíme
širokou veřejnost,“ prozradil František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějov.
„Při výběru účinkujících jsme se sna-

Prostějov oslaví 30. výročí
sametové revoluce

MARTU ŽIVĚ!

historické náměstí Prostějova. „V minulosti jsme často slýchali, že máme překrásné náměstí a květiny jeho historickou krásu ještě podtrhují. Rozhodli jsme
se proto opět letničky osadit a náměstí
barevně rozzářit,“ uvedla náměstkyně
primátora Milada Sokolová.
Pořízení, výsadba a hlavně údržba, která
potrvá až do podzimu, budou ovšem
něco stát. „Náklady na výsadbu letnič-

kových záhonů na náměstí T. G. Masaryka včetně následné údržby činí půl
milionu korun včetně DPH. Je třeba říci,
že květin na jednom jediném záhonu je
například až pět stovek kusů,“ prozradila
náměstkyně Sokolová s tím, že komise
životního prostředí na svém jednání již
v únoru tohoto roku doporučila Radě
města Prostějova výsadbu z fondu zeleně realizovat.

zařízení pokojů azylového domu pro
osamělé rodiče s dětmi,“ dodala. Jen
pro úplnost, pořizovací cena uvedeného nábytku je 34 000 korun. (mik)
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vém centru,“ prozradila náměstkyně
primátora Milada Sokolová (ODS
a Nezávislé osobnosti města Prostějova). „Skříňky budou použity jako

PROSTĚJOV Nedávno Večerník
informoval o dotacích na stavební investice v Prostějově ze strany státních
fondů, které sem doputují z různých
ministerstev. Nyní magistrát slaví
úspěch i při získávání dotačních titulů
z Olomouckého kraje. Miliony korun
tak obdrží na rekonstrukci domů, výstavbu dětského hřiště, cyklostezku
i náročnou a nákladnou modernizaci
terminálu a celkovou úpravu Floriánského náměstí.

„Statutární město Prostějov podalo několik žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje a žádost o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu a byli jsme úspěšní,“ konstatoval primátor František Jura.
Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
poputuje například na konto rekonstrukce domu v Knihařské ulici číslo
18, a to ve výši 150 000 korun. „Žádost
o dotaci jsme podávali na spolufinancování způsobilých výdajů, které budou

součástí rekonstrukce uvedeného objektu. Jde o obnovu nemovitosti, která
není kulturní památkou, ale nachází se
na území památkové zóny,“ upřesnil,
kam dotační finance poputují, náměstek
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011)
s tím, že další peníze z krajského rozpočtu pomohou vybudování zázemí dětského dopravního hřiště v Prostějově.
„Zde jsme získali dotaci ve výši 827 tisíc
korun. Třetí úspěšná žádost se týkala budování cyklostezky Okružní, na kterou

kraj poskytl více než 591 tisíc korun,“
řekl Rozehnal a přidal další informace
ohledně cyklostezky, kdy v minulém
roce byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení v úseku
od ulice Brněnské po Jezdeckou. „Jelikož jsou předpokládané náklady na
realizaci stavby vyšší než šest milionů
korun bez DPH, je nyní třeba vyhotovit
projektovou dokumentaci pro provádění stavby, o kterou se postará vybraná
firma,“ dodal náměstek.

Dalším dotačním úspěchem je kladně
vyřízená žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši zhruba 25,8 milionu
korun. „V rámci této investiční akce budou provedeny stavební úpravy spočívající v modernizaci stávajícího dopravního
terminálu hromadné dopravy na Floriánském náměstí, při kterém dojde k přemístění linek příměstské autobusové dopravy
z ulice Hliníky do modernizovaného dopravního terminálu podél ulice Blahosla-

vovy. Dále dojde k úpravě celého náměstí,
kde budou obnoveny veškeré zpevněné
plochy. Podél komunikace v ulici Hliníky
budou nově vybudována kolmá a šikmá
parkovací stání. V místě přechodu stezky
pro cyklisty přes komunikaci v ulici Hliníky bude proveden vyvýšený zpomalovací
práh pro zklidnění dopravy,“ konkretizoval Jiří Rozehnal s tím, že předpoklad
zahájení akce je červen 2019. V současné
době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
(mik)

0ĚVWVNpVWDYHEQtLQYHVWLFHSRGSRŐtPLOLRQ\NRUXQL2ORPRXFNëNUDM

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v předchozích vydáních, v Prostějově na mnoha místech rozkvetly
záhony plné begonií, fuchsií, pelargonií, ipomeí, krásenek a dalších květin.
A jak si každý z návštěvníků centra
města mohl v posledních dnech povšimnout, stejné květiny opět zdobí
i náměstí T. G. Masaryka.
Mnohobarevné květiny opět okrašlují

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

PROSTĚJOV Prostějovský magistrát se zbavuje nepotřebného nábytku, který je ovšem ještě poměrně
zachovalý a dá se použít. Konšelé
tak na poslední schůzi Rady statutárního města Prostějova schválili
věcný dar, který bude pomáhat potřebným.
Deset nepotřebných skříněk bude
sloužit dál tam, kde je to nejvíce potřeba. Využití nábytek nalezne v Azylovém centru Prostějov, konkrétně
poslouží osamělým rodičům s dětmi.
Výběr konkrétních kusů nábytku řešila náměstkyně primátora Milada
Sokolová s ředitelem centra Janem
Kallou. „S ohledem na skutečnost, že
uvedený nábytek již pro potřeby magistrátu nevyužíváme a je uložen ve
skladech na Sídlišti Svobody a v Jezdecké ulici, shodli jsme se, že by měl
pomáhat jinde. Tam, kde ho nejvíce
potřebují, a to je bezesporu v Azylo-

Kvìtiny na námìstí 1½E\WHNSRSXWXMH
ZA PÙL MILIONU GRcD]\O½NXp 9HnONa ÙracdÖnNicOLiGp

PROSTĚJOV Už není čas uhnout. a obcí Olomouckého kraje včetně města Vzhledem ke zmíněnému zákazu skládOd roku 2024 stát zakázal městům Prostějova. Založení Spolku bylo výsled- kování směsného komunálního odpadu
a obcím vyvážet komunální odpad na kem dlouholetého hledání řešení naklá- je třeba dalších kroků, které vyřeší součashromadné skládky. Jak z tohoto problé- dání se směsnými komunálními odpady,“ nou situaci se skládkováním. „Zastupitelmu ven? Čím dál tím více obcí se nyní předeslal krátce k historii primátor Prostě- stvo Olomouckého kraje proto nedávno
sdružuje do jediného spolku v rámci jova František Jura (ANO 2011).
rozhodlo o změně a založení nové akcioOlomouckého kraje, který by měl ce- Účelem spolku je vytváření podmínek vé společnosti Servisní společnost odpalou problematiku začít řešit jako jeden pro předcházení vzniku odpadu a zajiště- dy Olomouckého kraje. Město Prostějov
celek. Rada města Prostějova nyní do- ní efektivního nakládání s komunálním má zájem být akcionářem této společ2ąGUVQåGRQéGVRąÊRCFčXNQWR¾PÊX2TQ
UV÷LQX÷TQMQFTQMWMNGU¾P¾O÷UVM[P÷ poručuje zastupitelům schválit záměr odpadem na území kraje. „Systém svozu nosti, která bude stoprocentně vlastněna
RTKO¾VQTC #NGPC 4CwMQX¾ WRQ\QTÿWLG na přípravu projektu spolku Odpady v současnosti funguje na principu sběru a společně ovládána městy a obcemi na
PC UMWVGéPQUV åG RTGXGPEG LG XåF[
Olomouckého kraje na využívání zbyt- odpadů a následné přepravě svozovými území našeho kraje. Jako akcionář buRQVąGDP¾ ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
kových směsných komunálních odpa- společnostmi či technickými službami deme mít možnost uzavírat napřímo
problematiky,“ popisuje Alena Rašková. dů na krajském území a rozhodnout přímo na skládku, a to bez zapojení ja- smlouvy o dodávkách odpadů, případně
Prevencí vloupání se zabývá také Policie o účasti i majetkovém vstupu města do kýchkoliv mezičlánků. Výsledkem je další smlouvy na plnění. Náklady budou
vysoký podíl skládkování směsného efektivně vynaloženy na činnost, kterou
České republiky. Ta aktuálně realizuje pro- nově vytvářené akciové společnosti.
komunálního odpadu. Tento stav není by si jednotlivé obce a města musely stejjekt s názvem „Zabezpečte se“, v jehož rámudržitelný a od roku 2024, s ohledem na ně zajistit vzhledem ke zmiňovanému záci policisté prevenci staví na dvou hlavních Michal KADLEC
pilířích. „Prvním z nich je technické zabez- „Spolek Odpady Olomouckého kraje za- zákaz skládkování směsného komunální- kazu skládkování,“ potvrdil Pospíšil a zdůpečení a druhým pravidla bezpečného kládaly Olomoucký kraj a dalších třináct ho odpadu, ani právně možný,“ doplnil in- raznil, že je třeba už teď společně řešit,
chování. Mobilní aplikaci s názvem ´Za- subjektů v polovině roku 2015. Ke konci formace o současném postupu první ná- kam lze od roku 2024 odvážet komunální
bezpečte se´ si můžete stáhnout do svého roku 2018 bylo jeho členem již 148 měst městek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). odpad a jak ho likvidovat.
mobilního zařízení v Google Play i App
Store. V aplikaci najdete základní rady, informace a návody na zabezpečení objektů
i doporučení, jak zvýšit bezpečnost svého
majetku, a to i s minimálními či zanedbatelnými náklady,“ nabádá náměstkyně prostějovského primátora.
V neposlední řadě jsou podstatná čísla.
Ze statistik za posledních pět let, které Večerníku poskytl tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov František Kořínek, vyplývá, že například počet vloupání
,CM\OÊPKNRTXPÊP¾O÷UVGMRTKO¾VQTC,KąÊ2QURÊwKNéNGPUVXÊXPQXÆCMEKQXÆURQNGéPQUVK1NQ
do domů, bytů či chat na Prostějovsku
OQWEMÆJQMTCLGRQOčåGK2TQUV÷LQXWąGwKVRTQDNÆOMCOQFX¾åGVMQOWP¾NPÊQFRCF
klesá. Bude podobný trend pokračovat

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
i v budoucnosti?

2024 budeme vyvážet odpad,“
apeluje první náměstek Pospíšil

KLESÁ „Musíme společně řešit, kam od roku MODLITBA PRO
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Zdroj: Územní odbor Prostějov - Policie ČR

PROSTĚJOV Již zítra, tj. v úterý 11.
června od deseti hodin zahájí primátor František Jura další jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějov. To předešlé se díky četným
obstrukcím ze strany části opozice
protáhlo až na dva dny. Něco podobného nyní ale první muž Prostějova
neočekává a věří v konstruktivní
diskusi. Na programu zastupitelstva
jsou ovšem hodně ožehavé body...
Poslední jednání prostějovských zastupitelů před letními prázdninami se
uskuteční tradičně v obřadní síni rad-

nice. Na programu je schválení závěrečného účtu města za rok 2018 a stejně tak účetní závěrky. Kromě toho
se na pořad jednání vrací bod okolo
společnosti Manthellan, která nedávno zaslala městu předžalobní výzvu
na zaplacení 320 milionů k orun jako
odškodnění za zmařenou investici
v podobě výstavby Galerie Prostějov.
A následovat bude další „perlička“, to-

tiž schválení delegace zástupců do dozorčích rad společností FCC a Vodovody a kanalizace. Nominace radních
během minulého zastupitelstva neprošla hlasováním o jediný hlas, takže
i toto úterý se na dané téma očekává
ostrá diskuse. „Pevně věřím, že celé
jednání se ponese v konstruktivním
duchu a nebudou se již opakovat obstrukce, ke kterým při minulém zase-

potvrdil primátor města Prostějova František Jura (ANO 2011).
„Prezentace města Prostějov bude
například obsažena v názvu klubu,
na dresech, ledové ploše, mantinelech a ochozech stadionu, na
LED obrazovce, kde se bude před
každým utkáním Klubu v CHANCE lize ČR a během přestávek
mezi třetinami utkání promítat
propagační spot města Prostějova,
který bude propagovat městské
akce jako je třeba Wolkerův Prostějov, Prostějovské léto, Hanácké slavnosti, Prostějovská zima,
Masopust, akce Zdravého města
Prostějov a podobně. Podmínek
propagace je ale mnohem více,“
doplnil primátor Jura. Celková
předpokládaná hodnota veřejné
zakázky je 4,1 milionu korun bez
DPH. Poskytování propagačních
služeb bude financováno výhradně
z prostředků magistrátu. (mik)

ce o nočním klidu, rozšíření třídění
odpadu, dotace do sportu i sociální
oblasti, majetkoprávní záležitosti
a schvalovat se budou také četná rozpočtová opatření na stavební investice města.
Jednání zastupitelstva je samozřejmě veřejnosti přístupné a živě ho
můžete sledovat také prostřednictvím přenosu na webových stránkách města. Večerník bude v obřadní síni radnice přímo u toho
a v následujícím vydání přineseme
podrobné zpravodajství.
(mik)

„V neděli druhého června deset minut po
sedmnácté hodině couvala ve Winklerově
ulici šestadvacetiletá žena s automobilem
značky Nissan z vjezdu rodinného domu
na komunikaci. Při tom přehlédla po silnici
od Trávnické ulice přijíždějící automobil
typu Škoda Citigo. Došlo ke střetu levé zadní části Nissanu s pravou přední částí Škody.

bílé škodovky. Druhá nedokázala včas ření nehody však policisté záhy přišli na
zareagovat na nečekanou překážku a po jeden významný prohřešek. Jedna z žen
srážce se její nová škodovka převrátila totiž nemá řidičák!
na bok. Je štěstí, že ani jedné
ženě se nic nestalo. Při šet-

<CVÊOEQPC0KUUCPWD[N[RQPGJQF÷RCVTPÆLGPFTQDPÆwMT¾DCPEGwMQFQX
MCUMQPéKNCPCDQMW
ZHQVQ2QNKEKGè4

PROSTĚJOV Dvě řidičky osobních
vozidel se předminulou neděli dostaly
do potíží ve Winklerově ulici. Jedna
z nich neopatrně couvala z parkovacího
místa, přičemž si nevšimla projíždějící

Po nárazu se automobil Škoda převrátil na
levý bok a v této poloze se zastavil,“ popsal
nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbou Prostějov.
Ke zranění osob při dopravní nehodě
nedošlo, na obou vozidlech vznikla
hmotná škoda za 51 000 korun. „Alkohol u řidiček obou vozidel policisté na
místě vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Žena za volantem Nissanu
přiznala, že není držitelkou příslušného
řidičského oprávnění. Z toho důvodu je
podezřelá z přestupku podle zákona o silničním provozu, za který jí hrozí pokuta
od pětadvaceti do padesáti tisíc korun
a zákaz řízení na dobu od jednoho roku
do dvou let,“ prozradil následky František
Kořínek s tím, že přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem
dalšího šetření.
(mik)

-HGQDQHPÈODÔLGLÄ½NDFRXYDOD'DOätPLOLRQ\SURKRNHMRYp-HVWŐiE\
druhá se pøevrátila na bok SŐHVVPORXYXQDUHNODPXSURPĚVWR
PROSTĚJOV Vedení prostějovského magistrátu hodlá miliony
korun stejně jako v posledních
letech podpořit prvoligový tým
LHK Jestřábi Prostějov. Rada
města minulé úterý odsouhlasila
zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané
v jednacím řízení bez uveřejnění, a to na propagační služby
pro statutární město Prostějov
v rámci hokejových utkání „A“-týmu mužů a dalších aktivit
klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team v sezóně 2019/2020.
„Pro veřejnou zakázku na tyto
služby oslovíme společnost LHK
Jestřábi Prostějov A-team. Jde
o propagaci města v rámci hokejových utkání „A“-týmu mužů
v CHANCE LIZE, což je druhá
nejvyšší soutěž mužského ledního
hokeje v České republice, a v rámci
dalších aktivit hokejového klubu,“

dání sáhli někteří opoziční zastupitelé.
Podle mě šlo tehdy o výjimku, která
se již opakovat nebude. V úterý nás
přesto čekají některé náročné diskuse,
které se skutečně mohou protáhnout,“
řekl Večerníku František Jura (ANO
2011), primátor statutárního města
Prostějova.
Zastupitelé budou v úterý dále projednávat například změny ve vyhláš-

„Pevně věřím, že se obstrukce nebudou opakovat,“
zachovává optimismus primátor František Jura

Zastupitelé v úterý o závěrečném účtu i o Manthellanu

9 Nechlubte se svým majetkem či cennostmi.
9 Větší finanční částky patří do banky.
9 Do domu nepouštějte neznámé lidi.
9 Blíží se doba dovolených. Neinformujte o té vaší.
Ani na sociálních sítích!
9 V případě delší nepřítomnosti někoho požádejte o vybírání poštovní schránky.
9 Když zjistíte podezřelou aktivitu v okolí svého
domu, ihned informujte policisty nebo strážníky.
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Prostějov (mik) – Až do 14. července bude uzavřena komunikace mezi
Držovicemi a Vrahovicemi. „Důvodem uzavírky je generální rekonstrukce povrchu vozovky. Objížďka
je vedena z Vrahovic do Držovic přes
Olomouckou a Svatoplukovu ulici
v Prostějově a dále přes ulice Vrahovickou, Majakovského a Čs. odboje
a zpět,“ upozorňuje Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

Uzavírka u Vrahovic

9 Snažte se navázat a udržovat dobré vztahy se sousedy. Získáte tak zcela zdarma nepřetržité služby „bezpečnostní agentury“. Výměnou oplatíte
stejnou mincí a třeba i získáte nové přátele.
9 Při odchodu z domu vždy zamykejte dveře a zavírejte okna. Okno v poloze ventilace a mikroventilace není zavřené!
9 Náhodného zloděje může odradit i tabulka informující o přítomnosti psa či kamerového systému.

RADY, JAK NEBÝT OBÌTÍ VLOUPÁNÍ

Z výzkumu postojů občanů České republiky k prevenci kriminality z roku
2017 vyplynulo, že po kapesních krádežích se lidé cítí být ohroženi nejčastěji
právě vloupáním do bytu. „V souvislosti
s Evropským dnem proti vloupání je nutné zmínit také nejvýznamnější projekt
prevence kriminality statutárního města



Kalná voda v rybníku

Prostějov (mik) – Obyvatelé Krasic jsou vysoce nespokojeni s kvalitou vody v tamním rybníku po
nedávné revitalizaci. Současný stav
v nádrži je skutečně tristní, voda je
zakalena a bují v ní všemožné vodní
rostliny. „Zakalení může být způsobeno deštěm na přítoku nebo kvetením stromů. Na hladině můžeme
pozorovat okřehek a vodní řasu.
Je to potrava pro vodní živočichy
a ptactvo, které zde hojně pobývá.
Pracovníci odboru životního prostředí stav a kvalitu vody monitorují,“ vysvětlila náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová
(ODS a Nezávislé osobnosti města
Prostějova). „Pokud dojde k dalšímu zhoršení kvality vody v krasickém rybníku, bude nutné, aby pronájemce rybníka, tedy Lesy města
Prostějova, přistoupil k manipulaci
tak, aby se stav zlepšil,“ podotkla
Sokolová.


Michal
KADLEC



pro Večerník

Prostějov, kterým je bezesporu vybudování městského kamerového dohlížecího
systému pro monitorování případného
kriminálního jednání, páchání přestupků, narušování veřejného pořádku a jiné
závadné činnosti na monitorovaných
místech,“ uvedla náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková (ČSSD)
a dodala, že systém, který byl vybudován
v letech 2000 až 2018, v současnosti čítá
šestadvacet kamer na stejném počtu míst
a navíc mají strážníci městské policie
k dispozici čtyři mobilní kamery. Kamerový systém v Prostějově je kromě toho
rok od roku modernizován. „V roce 2003
bylo realizováno propojení městského
kamerového systému na Policii České



původní
zpravodajství

republiky, které bylo v roce 2018 za podpory Olomouckého kraje zmodernizováno. Prostřednictvím operačního střediska
městské policie je pak zajištěno částečné
propojení i na ostatní složky integrovaného záchranného systému,“ potvrzuje
Rašková.
Podle slov exprimátorkyně je velmi
důležitou součástí prevence páchání
kriminality všeho druhu v Prostějově
zavedení takzvaných „okrskářů“ městské policie. „Současných deset strážníků
se denně pohybuje ve svých okrscích
a díky tomu má osobní i místní znalost a již
jen svojí přítomností působí preventivně.
Již pět let provádí Městská policie Prostějov kontroly bytových domů a domů na
sídlištích v nočních hodinách zejména
v období letních prázdnin. Pěší hlídka
vždy zkontroluje uzamčení vchodů a na
vchodové dveře umístí preventivní leták,
který upozorňuje na ochranu majetku uzavřením vchodu. Kontroly bývají postupné,
někdy opakované a na všech sídlištích,
provádějí je pěší hlídky, které projdou celá
sídliště a mohou tak případně řešit i jiné

míní náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková



PROSTĚJOV Letos se Česká republika jako člen Evropské sítě prevence kriminality připojuje dnem 19. června k evropským dnům zaměřeným proti určitému druhu kriminality. Premiérový projekt bude zaměřen na prevenci proti vloupání a Evropská síť prevence kriminality se
nechala inspirovat v Belgii, kde má„den proti vloupání“ dlouholetou
tradici a celkem logicky bývá využíván k intenzivnímu preventivnímu
působení na veřejnost. Den proti vloupání si vedení města připomene i v Prostějově, kde počet těchto trestných činů naštěstí klesá.



Prostějov (mik) – Jak Večerník informoval již v předchozích vydáních,
páteřní komunikace v Žešově je již
dva měsíce uzavřena kvůli její generální rekonstrukci. Zatímco během
stavebních prací investor tu a tam
přimhouřil oči a povolil příjezd majitelům vozidel k jejich domům, nyní
budou mít všichni dva dny naprosté
„utrum“. Silnice totiž bude uzavřena
pro všechny! „V pondělí desátého
a v úterý jedenáctého června zde
budou prováděny práce na pokládce
asfaltobetonové směsi. Po tuto dobu
nebude umožněn nikomu vjezd na
stavbu. Navíc bude zapotřebí, aby
byla odstraněna všechna zaparkovaná vozidla z dané lokality,“ vyzývá
Žešovany Antonín Zajíček, vedoucí
odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.



Dvoudenní asfaltování

POČET
VLOUPÁNÍ DO DOMŮ A BYTŮ V PROSTĚJOVĚ
„Pomohl k tomu i kamerový systém a okrskáři městské policie,“



RYCHLÝ
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trestech, ale mnohem víc v příkladu v rodině. Arogantní blb většinou vychová jen dalšího arogantního
blba, přestože jej bude třískat, jak chce...
Když se pak podívám na některé z nás, říkám si, že by
to s mladými klidně mohlo být ještě mnohem horší.
Stačí například porovnat prostějovské středoškoláky,
kteří s energií sobě vlastní nicméně zcela spořádaně
poslední dubnový den oslavovali na náměstí Majáles, zatímco se prostějovští zastupitelé na radnici naprosto nesmyslně handrkovali o hloupostech.
Pokud by studenti napodobovali některé zvolené
konšely, nikdy by se žádný Majáles nekonal. Všichni
by se porafali už u lázní a pak by šli domů trucovat.
Až tedy zase budeme kritizovat chování mladých,
mysleme hlavně na to, jaký jim my sami dáváme
příklad. Často bychom totiž těch pár facek zasloužili
hlavně my sami...

H

R

Problémy s dodržováním předpisů
měli motoristé také v Brněnské ulici.
I tam ale zaznamenaly měřiče výrazný pokles počtu přestupků, v květnu
tam překročilo povolenou rychlost
přes dva tisíce řidičů, v červnu pouze
588. Řidiči také méně často projížděli křižovatkami na červenou. Na
dodržování pravidel dohlíželo v Prostějově celkem šest stacionárních
radarů.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROðE
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Cenu poroty a Cenu míru za pásmo
z díla J. Ortena „Ortel“ a prostějovská
rodačka Alena Helekalová dostala
Vysokoškolskou cenu. Prostějov se
dočkal i čističky odpadních vod, která
byla otevřena v Kralickém Háji.
erven 1989 byl z hlediska
místní kultury velmi zajímavý, jelikož na Wolkrově Prostějově
mohl vystoupit Jaromír Nohavica,
tehdy režimem spíše nevítaný zpěvák. Sami komunisté ale také nelenili
a vypucovali si navzájem žaludky na
zasedání OV KSČ, kde byla otevřeně kritizována neschopnost udržet
kvalitní fungování obchodní sféry
a další aktuální nedostatky. Občanské
sdružení sociální pomoci Prostějov
– azylové centrum v Určické ulici
v Prostějově – zahájilo 1. června 2009
provoz další sociální služby – azylového domu a noclehárny pro ženy.
Zatímco muži „azylák“ dům využívali
již několik let, pro ženy podobné zařízení v Prostějově dosud chybělo.
e čtvrtek 4. června téhož roku
přijala místostarostka Alena
Rašková na prostějovské radnici
zástupce téměř všech křesťanských
církví, které působily v Prostějově.

Proè to nejde s Havlíèkovou?
Dočetl jsem se, že se bude opravovat Trávnická ulice a městu vůbec nevadí, že ze silnice zmizí kostky, takzvané kočičí hlavy. Tak proč se proboha nepostupuje stejně v případě Havlíčkovy ulice? Tady jsou kostky už vymleté, vypadávají z povrchu vozovky a na mnoha místech se tvoří výmoly, dokonce
propadliny. Proč se město bojí sáhnout do této komunikace? Havlíčkova je nejhorší ulicí v Prostějově - nachází u centra města, je to tedy naprostá ostuda!
Jiří Dosoudil, Prostějov

Odklad mì nepøekvapil
Stavba severního obchvatu Prostějova se už odkládá tak dlouho, že mě ani nepřekvapil článek ve Večerníku, v němž Olomoucký kraj vysvětluje další,
tentokrát tříměsíční odklad. Prosím vás, jaký geofyzikální výzkum předmětné lokality? Copak tento výzkum nemohl být už mnohem dřív součástí připraveného projektu? To se všechno potřebné dělá vždycky až potom? Vůbec bych se nedivil, kdybychom se o prázdninách dozvěděli, že severní obchvat
se znovu odkládá, tentokrát kvůli protestům ochránců přírody, kteří budou tvrdit, že se na pozemcích pohybují žáby...
Petr Winkler, Prostějov
Pøíliš velká konkurence
6PORXY\VHPDMÉGRGUzRYDW
V sobotu 18. května se v Prostějově uskutečnily dvě velké zábavné akce. Já osob- Patřím mezi hodně staré lidi a rád vzpomínám na zlaté dobré časy – k janě jsem byla navštívit pivní slavnosti, ale překvapilo mě, že na nich byl poměr- kékoliv dohodě stačil chlapský stisk rukou a bylo vymalováno. Pokud jde
ně nízký počet lidí. Když jsem se pídila po důvodech, organizátoři si posteskli, o letitý spor mezi městem Prostějov a developerskou společností Manže se současně koná soutěž ve vaření kotlíkových gulášů v Kolářových sadech, thellan, vůbec se nedivím tomu, že tento developer se cítí poškozen a chce
a navíc je tam ještě další celodenní zábavná akce. Šla jsem se tedy vpodvečer do po městu náhradu. Ano, soud zrušil platnost veškerých smluv, ale to až po
parku u hvězdárny s kamarádkami také podívat a spatřila jsem asi tisícovku lidí, deseti letech po jejich podpisu! Do té doby byly ale platné a tak dost dobře
která se rovněž dobře bavila. Hrály tam kvalitní kapely, všude spousta stánků nechápu, proč se jednak nezačalo U Špalíčku už dávno stavět a proč se obě
i zábavy pro děti. Tak jsem si ale v duchu říkala, to se nemohli organizátoři těch- strany těmito smlouvami neřídily. Byly platné, takže se měly dodržet! Neto dvou akcí domluvit a jednu uspořádat v pátek a druhou v sobotu? Jedna akce vím, proč se nyní město staví na zadní a dělá, že se vůbec na ničem s nikým
byla té druhé až příliš velkou konkurencí.
Monika Nováková, Prostějov nedohodlo. To není seriózní jednání...
Milan Brauner, Prostějov

S

ned ta první zpráva z roku
1949 se týká školství. V Prostějově byla zrušena odborná škola
pro ženská povolání, a to s koncem
školního roku, aby pak v září na
stejné adrese Vápenice 3 zahájila
svou činnost škola sociálně zdravotní. V září budeme tedy slavit 70
let zdravotnického školství. V červnu
1959 se konala okresní spartakiáda,
na které vystoupilo 6 725 cvičenců a některé skladby vytvořily naše
spoluobčanky Mojžíšová, Perrová
a Rejnohová.
mutný byl červen 1969, když
místní komunisté podpořili celostátní normalizační trend, do jejich
řad se vrátili zpátečníci kritizování za
průběh pražského jara 1968, naopak
reformní komunisté byli při čistkách
z KSČ vyhazováni a následně se to
projevilo i v jejich osobním či pracovním životě. Jedinou radostí tehdy
bylo snad jen to, že soubor prostějovské LŠU získal Cenu poroty a Cenu
diváka na XI. Wolkrově Prostějově.
Podobného úspěchu bylo dosaženo
i o deset let později, tedy v červnu
1979, když divadlo „Na dlani“, patřící
opět pod LŠU získalo Cenu diváka,

Setkání bylo úvodní schůzkou, která
naznačila další možnost spolupráce
především v sociální sféře. V pondělí
15. června byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný vnitroblok Libušinka.
Po I. etapě rekonstrukce zpevněných
ploch, která proběhla v roce 2008,
byla ukončena II. etapa prací. Celá
lokalita dostala novou podobu a současně se tam podařilo zvýšit kapacitu
parkovacích míst z původních zhruba
90 na 112 stání pro osobní vozidla.
Nová parkovací místa byla vytvořena
jako kolmá stání členěná nástupními
ostrůvky navazujícími na vstupy do
domů. Souběžně s rekonstrukcí povrchu vozovek byla provedena rekonstrukce chodníků.
adary na území města úspěšně
plnily svou preventivní funkci
– řidiči v Prostějově jezdili v červnu
výrazně pomaleji, přestupky klesly
o 60 %. Celkem na území města vyfotily 3 379 řidičů, kteří porušili pravidla silničního provozu. V květnu
bylo 8 335 přestupků) Tradičně nejhorší byla situace v Kojetínské ulici.
Rychleji, než povoluje zákon, těmi
místy jelo 1 430 motoristů, o měsíc
dříve jich ale bylo přes 3 500. Ubylo
také řidičů, kteří překročili rychlost
80 km/h (v květnu 177, v červnu 92,
tedy o 44 % méně). Rekordmanem
byl muž, který se 21. června před
pátou odpoledne řítil Kojetínskou ulicí rychlostí 165 km/h.
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Máme tady poslední pasáž probíhajícího školního roku
2018/2019 a všichni již větří prázdniny či dovolené, hlavně
pak léto. Pojďme tak i v tomto měsíci očekávání zalistovat kronikami a podívat se, co šestý měsíc v roce přinesl zajímavého
našemu městu v dějinách.

aneb

vnímají jinak. Jelikož zatím žádné pořádné překážky překonávat nemuseli, domáhají se svého
práva na vlastní štěstí za všech okolností a bez
ohledu na ostatní.
Něco na tom určitě bude. Dnešní dospívající jsou
nepochybně sebevědomější, než bývaly předchozí
generace. Nejenže jsou přesvědčeny, že jim patří svět,
oni se podle toho také každou minutu svého života
chovají. Nepochybně se mezi nimi najdou tací, kteří všechny lidi nad třicet považují za póvl, který umí
pouze klevetit, stěžovat si a nakupovat v Kauflandu.
Pomohlo by jim všem pár facek? Spíš ne. Za zkoušku
to sice určitě stojí, nicméně myslím, že to zabere jen
v několika málo případech. Každý, kdo nadává na
dnešní „zkaženou mládež“, by si totiž měl uvědomit
jednu zásadní věc: To, jak se mladí chovají, je hlavně
vizitkou nás starších. Celý problém není v tělesných

ÈERVNOVÉ LISTOVÁNÍ KRONIKAMI

Určitě už vám to taky někdo říkal. Dnešní kluci
kromě obsluhy mobilních telefonů nezvládnou
rukama udělat absolutně nic. S děvčaty je to prý
ještě horší. Nejenže nic neumí, navíc se ve vztahu
ke klukům chovají jako levné šlapky, čemuž odpovídá i jejich slovník.
Chyba je prý v dnešní výchově. Tam, kde „husákovo
dítě“ dostalo pár facek, tam se nyní s dětmi diskutuje, domlouvá se jim a občas se i prosí. Vždyť tu školu
dodělat musí... Rodiče stejně jako učitelé mají strach.
Bojí se dětem jednu vrazit, protože by zpoza rohu
mohl vyběhnout někdo, kdo je obviní z týrání.
Dalším důvodem „zpovykanosti“ mladých je pak
fakt, že mají všechno, hned a bez většího úsilí. Přestože mít všechno, hned a bez většího úsilí bychom si
zcela jistě přáli i my starší, díky svým zkušenostem
už tušíme, že to tak snadné nebude. Mladí to však
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Nikola
FILIPENSKÁ

Milí čtenáři a čtenářky,
čas nám běží rychlostí blesku. Ani jsem se nenadála a uteklo dalších čtrnáct dní. Výzvu máme z poloviny za sebou, nohy mě poslouchají více než při prvním vyběhnutí
a já se tak nějak celkově cítím líp. Připomeňme si, že už v pěti číslech (vždy se jedná o liché vydání) tohoto roku jsem vás z pozice redaktorky vyzvala ke společnému běhu,
který vyvrcholí o prázdninách hromadným závodem. Termín ještě ladíme na naší faceookové skupině ´Běhám s Večerníkem´, neboť spousta z vás mi psala, že posledního
července se jim to až tak nehodí. Ale nebojte, něco vymyslíme tak, aby se nás sešlo co nejvíce.
Veškeré novinky a informace můžete i nadále sledovat také na www.vecernikpv.cz a facebookové skupině Běhám s Večerníkem, do níž se můžete kdykoliv zdarma připojit. V tomhle předposledním díle si řekneme pojďme si říct co je nového, a jaké jsou mé poslední dojmy.
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Když se tak těsně před cílem našeho
seriálu rozhlédnu a celé si to zrekapituluji, ušla jsem velký kus cesty,
hlavně pak překonala svoji obvykle
slabou vůli. Začala jsem jako úplný
neběžec, který sotva „dal“ pět set
metrů a končím jako „běžec“, který
uběhne i sedm kilometrů.
Abych to tedy celé zrekapitulovala...
Dole mám 10 kilogramů, které jsem
shodila nejen během. V předchozích
dílech jste mohli číst, jak moc práce
a sil mě to stálo, že jsem při prvním
kilometru myslela, že zkolabuji, poté
jsem „nadávala“ na třicetidenní výzvu
a když už jsem se dostala do fáze, že
do toho skočím po hlavě, počasí mě
uzemnilo. Ale chmurné dny už přešly
a já začala skoro od začátku, ale na
bruslích. Sem tam jsem si šla zaplavat,
někdy trochu cvičení doma a pak tu
máme samozřejmě ten běh.
Co se týče stravy, ta mi dala, ale i vzala. V prvním případě především to,
že jsem se naučila pravidelně jíst i pít.
Ukázala mi, že i s normálními porcemi a pětkrát denně se dá zhubnout,
nemusím držet žádnou hladovku! Co

PROSTĚJOV Romana Smrčková
byla v naší facebookové skupině
Běhám s Večerníkem mezi prvními. Její nadšení pro běh zaujalo
i mě osobně a tak jsem se zajímala.
Se členy skupiny jsme si již blíže,
a jak jsem tedy zjistili, pravidelná
běžkyně se zapojila i díky nemocnému dítěti...

s dcerou. U ní je totiž těžké najít
sport s jejím zdravotním postižením
– dětskou mozkovou obrnou. Ne
každý člověk pochopí, že i nemoc-

Nikola FILIPENSKÁ
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mi vzala? No přece těch pár kil, které
už nevlastním a se kterými jsem se
snad zase na nějakou chvíli rozloučila.
Moc už se na vás těším na společném
vyběhnutí a ještě jednou bych vás chtěla pozvat do naší facebookové skupiny,
ať vám neuniknou žádné informace.
Můžete se s námi společně domluvit na

společném vyběhnutí. Ještě v příštích
dnech budu na skupině podávat různé
informace a můžeme zkusit před oním
vrcholem taky nějaký trénink.
Nezbývá mi než vám zase popřát
mnoho zdaru. Na poslední díl před
startem se můžete těšit ještě před
prázdninami.

yy Jak často chodíte běhat a plánujete vyběhnout v červenci s Večerníkem?
„Snažím se chodit běhat alespoň
třikrát týdně. S Večerníkem určitě
vyběhnu, a to i s dcerou.“
yy Na co jste v rámci běhu na sebe
nejvíce pyšná?
„Hlavně právě na svoji dceru Marcelu. Ta mě znovu dokopala ke sportu
– běhu. Já jsem jako mladá sportovala hodně. Gymnastika, tenis, běhala
jsem za školu dlouhé tratě a skákala
do výšky. Odzávoděno mám docela dost. Teď si to užívám zase jinak
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né děti mohou normálně sportovat.
Lidé i děti dokáží být někdy dost zlí...
Není ale nad ten pocit spokojeného
a šťastného dítka, když ho vidíte proběhnout cílem.“
yy Plánujete tento rok nějaké další běžecké akce a připravujete se
na ně?
„Plánuji běžet s dcerou Run tour
v Olomouci, NN night run v Olomouci, Runex Race Olomouc a samozřejmě výběh s Večerníkem.
Určitě nějaké závody ještě přibydou. Samozřejmě se na ně s dcerou
připravujeme pravidelným během
nebo jízdou na koloběžce.“
yy Co vás k běhu nejvíce motivuje?
„Běhání je zábava, ze které mám
dobrý pocit, cítím se po ní lépe fyzicky a více sebejistá, nabitá energií.
Sice doběhnu často unavená, zpocená, ale tento čas je jeden z nejlepších
momentů z celého dne. Po něm si
můžete říct, dala jsem to, jsem dobrá.
Dobrý běh!“

Pondělí 10. června 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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ESTAKÁDU HANÁ
Estakáda Haná v Prostějově
patří k nejdelším dálničním
přemostěním v České republice a svojí délkou 794
metrů se řadí i mezi evropské
rarity. Stavěla se pět let a plně zprovozněna byla v roce
1989. Možná je to náhoda,
ale právě při jejím třicetiletém jubileu se Ředitelství
silnic a dálnic Olomouckého
kraje rozhodlo ji rekonstruovat. Estakáda byla během
provozu velebena i proklínána. V její historii tam došlo
k mnoha závažným nehodám, při té největší tragédii v srpnu 2006 zahynulo
po srážce s odstaveným
nákladním automobilem
pět Poláků v jediném osobním vozidle. Estakáda však
za poslední roky nadělala
spoustu problémů nejen
řidičům. Vedení prostějovského magistrátu už dlouhá
léta poukazuje na fakt, že
právě estakáda a hustý dopravní provoz na ní jsou největším zdrojem znečištění
ovzduší ve městě. Jaký tedy
bude další osud estakády
Haná a pomůže jí skutečně
naplánovaná generální rekonstrukce?

ČEKAJÍ NEJVĚTŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE V HISTORII
Původní zpravodajství pro Večerník Michal SOBECKÝ a Michal KADLEC

5HNRQVWUXNFHVHEOtætGiOQLÿQtPRVWSURNRXNQH
PROSTĚJOV Jen malý provoz, kamiony nezatížená vozovka. A tím
pádem i povrch v solidním stavu. To
byla dálnice D46 před nějakými dvaceti až pětadvaceti lety. Dnes v roce
2019 je situace jiná. Hustý provoz,
obrovské množství kamionů tvořících kolony. A také dálniční mosty
pamatující i lepší časy. Zatímco však
ten v Brodku u Prostějova už za sebou velkou opravu má, prostějovské
přicházejí na řadu letos.
Důvod je prostý: o dobrém stavu se
tady dá stěží hovořit. „Bude celoplošně sanována nosná konstrukce, pilíře s novými ložisky a odvodněním.
Oprava bude rozložena minimálně
na dva roky,“ prozrazuje Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD). Při letmém pohledu člověk
vidí na mostech korodující železo
a opadávající římsy. Jeden úlomek už
loni v květnu přistál na skle jedoucího
auta, jež rozbil.

*CP¾EM¾GUVCM¾FCUGO¾WRTCXQXCVĄGFKVGNUVXÊUKNPKECF¾NPKELK
EJEG\OQFGTPK\QXCVC\XÚwKVDG\RGéPQUV Foto: Michal Sobecký

První část prací, i když ne přímo
na dálnici, už nyní Prostějovany
trápí. Kralická ulice je totiž v úseku od Dolní po rondel u železáren
uzavřená. A i když jen ve směru
z centra, způsobuje omezení kolony aut v přilehlých ulicích a také ve
Vrahovické ulici. Důvod uzavírky?
Výstavba odvodňovacích žlabů. Řidiče může nyní těšit jen skutečnost,
že místem znovu projedou již 19.
června.

,GFPQW\JNCXPÊEJKPXGUVKED[O÷ND¾VGZKV2TQU
V÷LQX%GPVTWO2Q×RTCX¾EJD[O÷N[DÚVFGNwÊ
VąGDCPCRQLQXCEÊRTWJ[ Foto: Michal Sobecký

Dálnice však má i další nedostatky, které
objevují denně řidiči. Příkladem mohou
být nájezdy. Ty jsou v Prostějově jen velmi krátké, připojovací pruhy zejména na
exitu Prostějov – střed nedostatečné. Své
o tom ví Oldřich Vitásek mající s hanáckou dálnicí bohaté zkušenosti. „Problém
je s nájezdem u Mechaniky, snad po
rekonstrukci bude situace lepší,“ míní například. „Nebylo by ale ani špatné, kdyby
došlo k odbočce u pivovaru,“ dodal také.
Své ke stavu dálnice a hlavně tomu, jak
dokáže potrápit řidiče, ví také Miroslav
Charouz. Ten je koordinátorem útvaru
BESIP pro Olomoucký kraj. „Sjezd do
centra, to je úplná katastrofa. Naprosto
tam chybí odbočovací pruh a auta musí
přímo na dálnici výrazně zpomalit. Směrem na Olomouc jsou pak připojovací
pruhy zase strašně krátké,“ poznamenal
pro Večerník. Dokáže si ale představit
i jiná opatření pro zvýšení bezpečnosti.
„Například proměnné značení, které by
v případě problémů informovalo řidiče.

Estakáda Haná se stavìla pìt let,
do provozu byla uvedena v roce 1989
PROSTĚJOV Současná dálnice D46
se začala v úseku od Vyškova přes
Prostějov až do Olomouce budovat
na začátku sedmdesátých let minulého století. Dálnice D46 je dnes podle
současné koncepce dálniční sítě dokončena v celé její délce. Její součástí
je i na evropské poměry zcela ojedinělá stavba estakády Haná v Prostějově,
která patří k nejdelším dálničním přemostěním v České republice.
První úvahy o dálnici D46 se objevují už
na začátku šedesátých let 20. století, tehdy však ještě jako o rychlostní silnici. Součástí sítě dálnic a rychlostních silnic se

stala v roce 1963 přijetím koncepce dlouhodobého rozvoje silniční sítě a místních
komunikací. Již od počátku byla plánována jako čtyřpruhová rychlostní silnice
v úseku Vyškov – Prostějov – Olomouc.
Výstavba dnešní dálnice D46 byla zahájena v roce 1972 stavbou necelé tři
kilometry dlouhého úseku z Olomouce
po hranici okresu Prostějov. V průběhu
sedmdesátých let 20. století byly postupně zahájeny stavby všech úseků mezi
Prostějovem a Olomoucí a s výjimkou
úseku okolo želečské pískovny i všech
úseků mezi Drysicemi a Žešovem.
V roce 1975 následovalo zprovoznění
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zpravodajství

KAUZA VEČERNÍKU

navazujícího úseku tvořícího obchvat
Olšan u Prostějova a v roce 1977 dalšího
navazujícího úseku od Olšan u Prostějova po Držovice. Mezitím v roce 1976
byly dány veřejnosti do užívání úseky
mezi Kelčicemi a mimoúrovňovou křižovatkou Prostějov-jih, na které navázaly
úseky od Kelčic po želečskou pískovnu
zprovozněné postupně do roku 1979.
Do roku 1980 tak byly zprovozněny dva
souvislé, avšak navzájem nepropojené
úseky, a to první mezi obcí Želeč a mimoúrovňovou křižovatkou Prostějov-jih
a druhý mezi Držovicemi a Olomoucí.
Stavba zbývajících úseků dálnice, tedy
úsek od Vyškova po želečskou pískovnu
a průtah Prostějovem, byly po jednotlivých dílčích úsecích postupně zahájeny
v průběhu 80. let 20. století. Zprovoznění
těchto úseků dálnice probíhalo rovněž
postupně. Od dokončení byla dálnice
předmětem dvou větších stavebních
úprav. Dálnice D46 je zcela dokončená
dálnice vedoucí z Vyškova přes Prostějov
do Olomouce. Je dlouhá 38 kilometrů
a je v celé délce čtyřpruhová. Dálnice
v Prostějově prochází skrz jeho předměstí západně od středu města. Průtah

začíná ostřejší pravotočivou zatáčkou na
jižním předměstí, která přechází ve 180
metrů dlouhý most přes železniční trať
Nezamyslice – Olomouc. Poté se dálnice stáčí na sever, kde severovýchodně od
středu města vede po 794 metrů dlouhé estakádě Haná, po které překonává
podruhé železniční trať Nezamyslice –
Olomouc a říčku Hloučelu. Na estakádu
Haná navazuje východní obchvat Držovic, přičemž dálnice současně přechází
přes říčku Romže. Severovýchodně od
Držovic se dálnice opět přiblíží k bývalé
silnici na Olomouc a v její těsné blízkosti
vede až k Olomouci. Použití dálnice D46
je zpoplatněno od 1. ledna 1995, tedy od
zavedení poplatků za užívání dálnic a silnic dálničního typu. Na 26. kilometru
dálnice se nachází estakáda Haná v Prostějově, která se délkou 794 metrů řadí
mezi nejdelší dálniční mosty v České republice. Estakáda začíná na východním
předměstí Prostějova v průmyslovém
areálu. Postupně přemosťuje několik
železničních vleček, ulic, železniční trať
Nezamyslice – Olomouc a říčku Hloučelu. Její stavba byla zahájena v roce 1984
a zprovozněna byla v roce 1989.

Takové, co dokáže reagovat na aktuální
dopravní situaci,“ dodal.
Právě třeba exity budou pak jednou
z důležitých částí oprav dálnice, která
bude navíc nově vybavena v dalších
místech také protihlukovými stěnami. „Při sjezdu ve směru od Olomouce
se uvažuje o napojení na ulici Kralickou,
které je situováno na mostě nad železniční tratí a kde jsou nevyhovující rozhledové poměry s přikázaným odbočením
vpravo do průmyslové zóny,“ prozradila
náměstkyně primátora Prostějova pro
oblast dopravy Alena Rašková k chystaným úpravám dálnice. Jako bonus pak
ŘSD přidá v Prostějově další do sbírky
rondelů. Ten má zlepšit dopravu u hypermarketu TESCO.
Stavební práce mají začít už letos. Celkové náklady na rekonstrukci jsou
počítány v řádu stovek milionů korun.
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KOMENTÁì VEĠERNÌKU
Martin ZAORAL

Hanácký tobogán:

lepšínežopravabybylademolice
V Prostějově máme skutečný unikát! Dálnice jsou sice všude možně
po světě, ale žádná z nich nevede
sídlištěm. Těžko byste na této planetě hledali místo, kde by silnice,
po níž projedou i tisíce aut za hodinu, vedla zhruba deset metrů od
paneláku.
Je naprosto neuvěřitelné, že někdo
mohl v bezprostředním sousedství
hustě obydlené zóny nechat postavit brutální dálniční průtah. Dnes
už by se zřejmě nic takového nestalo. Například v Kuřimi lidé aktuálně protestují kvůli tomu, že má
dálnice vést zhruba 100 metrů od
nejbližšího rodinného domu. Co
by tito lidé říkali tomu, pokud by
přijeli do Prostějova?
Původně nikdo nepočítal s tím,
že se navrhovaná silnice promění
v dálnici a že na ní takovým způsobem vzroste provoz, jasně. To je

ovšem jen marná obhajoba něčeho
natolik absurdního, že se to snad
nikde jinde nevidí.
Díky estakádě dálnice připomíná hanácký tobogán. Navíc
celé město pravidelně zásobuje
prachem, hlukem a zplodinami
z výfukových plynů. Dlouhý most
je kromě toho dlouhodobě v havarijním stavu a můžeme být rádi,
že zatím nikomu nespadl na hlavu. Stačí jeden, byť laický pohled
a je jasné, že potřebuje opravu.
Mnohem více by však celá dálnice
vedoucí přes Prostějov potřebovala zbořit a posunout směrem na
východ. A to minimálně v okolí
sídliště Šárka.
Jednalo by se nepochybně o převelice drahé a náročné, nicméně naprosto logické a smysluplné řešení.
Jenže toho se bohužel asi nikdy
nedočkáme.

Å3ŐHVXQÿLYëVWDYEDQRYëFKQiMH]GŢVHQHSOiQXMH´WYUGtPOXYÿtŏ6'
Opravy estakády mají začít už letos. Dostavba exitu v Žešově nebude
PRAHA, PROSTĚJOV Těžké
časy tento i příští rok nastanou řidičům v Prostějově. Proč? V plánu
je hned několik objížděk na důležitých komunikacích. Jednou z nich
je také estakáda Haná, most, který
na východní straně města pomáhá
dálnici D 46 překlenout Prostějov.
Právě dálniční most se dostal pod
drobnohled Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). A vlastně celé veřejnosti.
Loni totiž řidiče pod ním chránily
sítě, začala opadávat římsa z mostní
konstrukce. Tomu by do budoucna

měl být konec – ŘSD plánuje rozsáhlou opravu. Řidiči tak budou
muset zapnout trpělivost na nejvyšší úroveň. Na otázky Večerníku odpovídal mluvčí ŘSD Jan Studecký
(na snímku).
yy V čem při dnešních normách
a provozu dálnice estakáda Haná, respektive exity na ní nevyhovují?
„Dnešním normám nevyhovují právě
délky odbočovacích a připojovacích
pruhů exitů, které jsou součástí estakády
Haná. V přípravě je přestavba mimoúrovňové křižovatky Prostějov-střed

a mimoúrovňové křižovatky Držovice.
Druhou akcí je oprava mostů estakády
Haná.“
yy Kdy začne a jak dlouho bude trvat rekonstrukce estakády? Jak moc
omezí řidiče a bude uzavřená jako
celek nebo bude doprava svedená do
méně pruhů?
„Estakáda Haná v Prostějově bude rekonstruována po etapách. Výběrové
řízení by mohlo proběhnout v dohledné době a práce bychom chtěli zahájit
již v letošním roce. Nejdříve jeden a pak
druhý most, provoz bude převeden vždy

na neopravovanou část přes středové
dělicí pásy bezprostředně za mostem.
Rekonstrukce bude spočívat ve výměně
mostního svršku včetně izolace, nové
římsy s bezpečnostním zařízením, přibydou nové protihlukové stěny provedené z materiálů se schopností pohltit
hluk a budou také částečně průhledné.
Dále bude celoplošně sanována nosná
konstrukce, pilíře s novými ložisky a odvodněním. Oprava bude rozložena minimálně na dva roky, přičemž některé práce mohou probíhat i v zimním období.“
yy Uvažuje se o přesunu některého

z exitů (Prostějov – střed) či vytvoření
nového nájezdu na dálnici (Prostějov
– jih, směr Olomouc)? A je v plánu
prodloužení připojovacích pruhů na
nájezdech na dálnici?
„Přesun či výstavba nových nájezdů se
neplánuje. V rámci stavebních akcí na
mimoúrovňové křižovatce se provede
prodloužení připojovacích pruhů.
yy Jak často ŘSD kontroluje technický stav dálnice, zejména mám na
mysli římsy?
„Mosty na dálnicích, včetně římsy jsou
kontrolovány minimálně jednou ročně

(QVQKPVGTPGV

v rámci běžných prohlídek, hlavní prohlídky se provádí dle stavebního stavu
mostu, tedy maximálně jedenkrát za šest
let a minimálně jednou za dva roky.“
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ty se potom posílají přímo na Cambridge univerzitu, kde je zkušený tým
profesionálů vyhodnotí a pošle zpět,“
objasnila postup šéfka Angličtiny pro
děti Prostějov Eva Šmídová.
Tento rok prostějovská Helen Doron testovala úrovně nejen pro děti,
ale i pro teenagery a dospělé, tedy
od úrovní Starters, Movers a Flyers
až po úroveň B2, to je FCE (First
Cambridge Exam). Jazyková úroveň FCE je přitom plně dostačující
pro přijetí studentů na zahraničních
školách. „Výhoda přímé spolupráce
s Cambridgskou univerzitou zajišťuje nejen vynikající přípravu studentů
Helen Doron na všech zkoušených
úrovních, tedy poslech, čtení, psaní
a mluvení, ale i to, že studenti jsou testováni examinátory a lektory Helen
Doron. Tato fakta bezesporu přispí-

Studenti SOŠPO

Kü@QU<GDI<M<?ID>D
H<OPMDOIÁQTNQî?à@IÁ
PROSTĚJOV Čtvrtek 6. červen byl
pro studenty maturitního ročníku
Střední odborné školy podnikání
a obchodu v Prostějově slavnostním dnem. V obřadní síni radnice obdrželi maturitní vysvědčení
a symbolicky se tak rozloučili se
svojí školou, na které čtyři roky studovali.
Slavnostního odpoledne se mimo
vedení školy a pedagogického sboru
zúčastnili náměstci primátora statutárního města Prostějov Alena Rašková a Jan Krchňavý. „Studium úspěšně ukončilo pětačtyřicet studentů,
z nichž dvanáct prospělo s vyznamenáním,“ prozradil Marek moudrý, ředitel SOŠPO Prostějov.
Studenti této školy měli možnost rozšířit si vzdělání o profesní
zkoušky Specialista marketingu
a Průvodce cestovního ruchu.
„Všichni přihlášení tuto zkoušku
úspěšně zvládli, doklad na úrovni

vyššího vzdělání získalo osmatřicet
absolventů z obou tříd. Dvě děvčata si tento den také odnesla nejvyšší možný doklad k průvodcovské zkoušce,“ sdělil s uspokojením
Moudrý.
SOŠPO je autorizovanou osobou
oprávněnou realizovat tyto zkoušky,

Foto: HDDE

Škola v Kollárovì ulici

získá nové sociálky
PROSTĚJOV Téměř jeden milion korun si pravděpodobně vyžádá v rozpočtu města Prostějova
schválená investiční akce týkající
se opravy sociálního zařízení v mateřince ZŠ a MŠ Kollárova.
„Prvním krokem na cestě k novému
sociálnímu zázemí je třeba, v rámci
této stavební akce, zpracovat projektovou dokumentaci pro prove-

dení stavby. Ta následně ukáže, jaké
konkrétní finance si oprava vyžádá,“
uvedl František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějov.
Práce, které se tam budou provádět,
se budou dotýkat sociálního zařízení
celé budovy. „V novém bude čtvero
umýváren a čtvero toalet. Pustíme
se také do celkové obnovy rozvodů,

které již nejsou v takové kondici, jakou si představujeme. Ruku v ruce
s těmito činnostmi vybudujeme také
nové elektro,“ představil stavební
práce v hrubých rysech náměstek
primátora Jiří Rozehnal (ANO
2011).
Termíny i přesné finance ukáže zmiňovaná projektová dokumentace.
(mik)

které rozšiřují odbornou způsobilost
v dané oblasti. Kromě maturitního
vysvědčení obdrželi absolventi školy
také tzv. Europass. Tento doklad má
význam pro vyšší uplatnitelnost absolventa školy na trhu práce a usnadňuje
uznání jeho odborné kvalifikace v zahraničí.
(pk)
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PROSTĚJOV Prostějovská Helen Doron Angličtina předávala
v obřadní síni prostějovské radnice již pošesté svým studentům
certifikáty zkoušek Cambridge,
tentokrát za účasti náměstkyně
primátora Milady Svobodové.
Hned pětasedmdesát studentů či
studentek, kteří skládali zkoušku
začátkem dubna, konečně obdrželo certifikáty s poštovní známkou Cambridge a úspěšnost byla
STOPROCENTNÍ!
„Proces skládání zkoušek Cambridge je komplikovaný. Každým rokem
skládá ve stejném termínu, jen v různých částech světa, zkoušky jazykové
úrovně Cambridge statisíce studentů.
Testy se pro každou zkoušku mění,
takže objektivita posouzení jazykové
úrovně studenta je velmi vysoká. Tes-

vají k dosažení vynikajících výsledků a zvyšujícímu se počtu studentů,
kteří zkoušky skládají právě s Helen
Doron,“ uvedla Dana Šlézarová, manažerka centra Helen Doron English
Prostějov.
Za zmínku rozhodně stojí, že s vyznamenáním prospělo 93 % studentů a 54 % dosáhlo mimořádného výkonu. „Fantastické je zjištění,
že studenti Helen Doron, kteří pravidelně vysoce skórují v kategorii
mluvení, tento rok dosáhli nejvyšší
možný počet bodů ve všech částech
zkoušky, přidala s uspokojením Eva
Šmídová.
Předávání certifikátů z rukou náměstkyně bylo poctou a poděkováním za celoroční náročnou přípravu
studentům, rodičům a lektorům
Helen Doron. Helen Doron a Cambridge sdílí společné cíle v poskytování excelentního vzdělávání mladých angličtinářů po celém světě.
Více informací a přihláška na ukázkovou hodinu zdarma na www.helendoron.cz/branch Prostějov nebo
na tel. 604 792 446. Like us on Facebook: Anglictina-pro-deti-Prostejov.
(pk)
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TRIO OBCÍ ŽIJE SOUTĚŽÍ VESNICE ROKU

RYCHLÝ
9(ÿ(RNÍK

Co ukázali komisařům v Tištíně, Dobrochově a Vrchoslavicích?

PROSTĚJOVSKO Kde to žije, tam nemusí být nutně Mattoni.
Kde to skutečně žije, tam se bojuje o titul Vesnice roku. Soutěže
se každoročně účastní obce, které se mají čím pochlubit a nebojí se to ukázat. Z Prostějovska se letos do tradičního klání zapojil Tištín, Dobrochov a premiérově také Vrchoslavice. V rámci Olomouckého kraje se obce poměřují už popětadvacáté.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
V průběhu uplynulého týdne objížděla hodnoticí komise soutěže Vesnice roku obce v prostějovském regionu regionu. Například v Tištíně je
hned na úvod pozdravila slaměná rodinka i s historickým kolem. Ta bude
vítat návštěvníky obce po celou letní
sezónu. Tištín se soutěže účastní již
po čtvrté, poprvé to bylo před deseti lety, kdy získal oranžovou stuhu.
„Jsme soutěživí, rádi slavíme různá
výročí a chceme ukázat dokončené
projekty, novou zeleň i to, jak nám
skvěle funguje zapojení občanů do

života na vesnici,“ reagovala starostka Tištína Alena Vágnerová na otázku, proč se obec do soutěže zapojila.
Podobně tomu bylo i v Dobrochově,
který loni komise ocenila za pospolitost místních i dobrou spolupráci se
sousedními obcemi. „Asi nejlépe to
vystihl jeden náš zhruba dvacetiletý
občan, který řekl, že chceme ukázat
to, jak se staráme o obec a jak se nám
tu dobře žije,“ řekl starosta Dobrochova Miroslav Kříž s tím, že ve srovnání
s loňským rokem se v Dobrochově
více zaměřili na prezentaci celkového
prostředí.
Úplným nováčkem v soutěži jsou
Vrchoslavice, které svoji prezentaci
zakončily originálně. Členové komise nově získané informace o této
vesnici využili během vědomostního kvízu Labyrint. Ten zde pro vlast-

.ORERXNGROĎSĆHGSROLFLVW\

ní občany pořádají již šestou sezónu.
„Účast v soutěži bereme mimo jiné
jako generálku před Srazem rodáků
a přátel obce, který se u nás bude konat v sobotu sedméhio září. To samé,
co jsme měli připraveno pro komisi,
ukážeme i jim,“ vyjádřil se starosta
Vrchoslavic Dušan Svozílek.
V Olomouckém kraji se do klání
„O vesnici roku 2019“ zapojilo celkem 13 obcí. Kromě tří regionálních
zástupců navštívila hodnotitelská komise v uplynulém týdnu také Babice,
Bělotín, Býškovice, Grymov, Partutovice, Radvanice, Svésedlice, Štíty,
Troubky a Veselíčko.
„Přihlášené obce spolu soupeří v oblastech, jako je společenský život, aktivity obyvatel, péče o stavební fond
a celkový obraz vesnice. Komise se
zajímala také o občanskou vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií,
péči o veřejná prostranství, přírodní
prvky a zeleň,“ prozradil náměstek
hejtmana pro regionální rozvoj Pavel
Šoltys.
„Olomoucký kraj soutěž o vesnici
roku dlouhodobě podporuje a její

PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník informoval o dvou policistech, kteří včasným a neohroženým zásahem zachránili život
bezdomovci, který bezvládně ležel v hořícím objektu za hlavním
nádražím v Prostějově. Nyní se Večerník exkluzivně dozvěděl o další
záchraně lidského života, za kterou vděčí dvěma plumlovským policistům cyklistka!
Případ se stal podle anonymního upozornění čtenáře Večerníku v závěru
května tohoto roku na jedné silniční komunikaci v centru Plumlova. V tomto případě už ale mluvčí prostějovských strážců zákona tak sdílný nebyl.
„Mohu potvrdit, že ve středu 29. května v nočních hodinách policisté z obvodního oddělení v Plumlově poskytovali první pomoc ženě v bezprostředním ohrožení života. S ohledem na okolnosti případu však v tuto chvíli
žádné další podrobnosti sdělovat nebudeme, děkujeme za pochopení,“
odpověděl na dotaz Večerníku František Kořínek. Večerník se z jiných
zdrojů dozvěděl, že starší žena zkolabovala při jízdě na kole a upadla do
bezvědomí. Naštěstí okolo jeli policejní zachránci!
(mik)

Pøípravy cyklostezky
vrcholí
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Foto: Martin Zaoral

účastníky také odměňuje. V letošním
roce jsme uvolnili z krajského rozpočtu 850 tisíc korun. O šest set tisíc
korun se podělí vesnice na prvním,
druhém a třetím místě. Zbytek si mezi
sebe rozdělí další úspěšní soutěžící,“
sdělil hejtman Okleštěk.
Vítěze vyhlásí hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk příští
pondělí 17. června na tiskové konferenci v kongresovém sále Krajského

úřadu Olomouckého kraje. Slavnostní ocenění vítězů proběhne v pátek 19.
července ve vítězné obci. Do celostátního kola soutěže postoupí za každý kraj
jedna vesnice. Vyhlášení celorepublikových výsledků se odehraje 14. září
na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
Loni se krajskou vesnicí roku stal
Šumvald ležící nedaleko Uničova.
Bude to tentokrát někdo z Prostějovska?

OPÌT JEDNIÈKA aneb
MOSTKOVICE, PLUMLOV
Hygiena má pro plavce další
dobrou zprávu. Strach z vody
v plumlovské přehradě mít
nemusí ani po letošním druhém měření. I nadále platí
pro vodu hodnocení číslem
jedna, tedy nejvyšší možné.
Měření provedla Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci minulé pondělí 3. června.
Výsledky pak uveřejnila na
svém webu během čtvrtečního odpoledne.
Podle provozovatele pláže
U Vrbiček Radka Kocourka se
ale o překvapení nejedná. „Jsme

&K\VWDMÉQRYÙ
biokoridor
Doloplazy (sob) – Zvelebit potok
mezi Doloplazy a Želčí. To je aktuálně cíl těchto obcí. Pomoci by
k tomu měl biokoridor. Obec Doloplazy na ploše 7000 metrů čtverečních bude ve velkém sázet. Touto novinkou chce zlepšit prostředí
obce uprostřed polí a zároveň také
stav ovzduší. V těchto dnech probíhají konzultace s odborníky.

Zachránili kolabující cyklistku pøehrada je pro plavce bez rizika
zjistili jsme
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jen na začátku, je to taková očekávaná jednička,“ uvedl. Pláž
už po víkendu funguje. „Zprovoznili jsme areál, i když ještě ne
na sto procent. Uvidíme, zda se
vyplní předpověď na tento týden, hlášené jsou třicítky,“ uvedl
Radek Kocourek.
Vodní nádrž Plumlov je pod
drobnohledem hygieniků od
opětovného napuštění v roce
2014. Od té doby vyšel pouze jednou zákaz koupání, a to
v roce 2017 v srpnu. Loni hlavní koupací sezóna skončila opět
v srpnu, kdy voda dostala hned
zkraje druhé nejhorší možné
hodnocení.
(sob)

Kralice na Hané (sob) – Další
jednání s vlastníky pozemků tento
týden proběhnou v Kralicích na
Hané a v Bedihošti. Důvodem je
stavba cyklostezky mezi těmito obcemi, na kterou už Kralice získaly
dotaci dva miliony korun od kraje.
Starosta věří, že po jednáních bude
moci dojít k podepsání smluv a zahájení příprav.

Kraj podpoøil hasièe
Protivanov (sob) – Příjemnou
zprávu pro protivanovské hasiče
má Olomoucký kraj. Ten poslal
místním hasičům peníze na nový
zásahový oblek. Dotaci schválili
na svém posledním zasedání také
zastupitelé Protivanova. Ti každoročně přispívají jednotce zhruba
částkou půl milionu korun.

Foto: Michal Kadlec

POZOR STAVBA! Redaktor se podíval do Bezruèova domku
Budova přivítá první návštěvníky za necelý rok

EXKLUZI

VNĚ

KOSTELEC NA HANÉ Vyhnout
se kolečkám, dát pozor na schůdek. A už jsme vevnitř. Krátká
exkurze Večerníku do Červeného
domku Petra Bezruče v Kostelci
na Hané u příležitosti kontrolního dne na stavbě může začít.

Michal SOBECKÝ

A hned na úvod nás čeká několik
překvapení. Dobře si pamatuji na
svou návštěvu v budově, někdy kolem roku 2000 to bylo. Expozice se
mi tehdy zdály coby dítěti pěkné,
vlastní prostory pak obrovské. Nyní
vidím, že je to malinkatý domek
s chodbou a dvěma místnostmi
v přízemí. A samozřejmě kromě zed-

nického náčiní prakticky prázdný.
U vchodu mě vítá ředitelka Muzea
a galerie Prostějov Soňa Provazová.
Právě s ní minulé úterý maličký areál
procházím.
Ředitelku tam totiž čekal kontrolní
den na stavbě. Dělníci mají za úkol
opravit, co se dá. I když některé věci
musí udělat nanovo. „Tak sedmdesát procent jsou původní materiály.
Zbytek je úplně nový,“ prozrazuje
Aleš Hanák, který dělá na stavbě dozor. Stěna u dvorního traktu dokonce spadla a je prakticky nová.
V každém místě je vidět, že se tam
intenzivně pracuje. „Hrubé práce
jsou téměř hotové. I elektřina je zde
už zavedená. Teď nás čeká interiér,“
prozradil Hanák. I uvnitř už ale proběhla řada změn. Například zmizelo
ztrouchnivělé schodiště.
Po chvíli prohlížení budovy se ocitáme na zahradě. Ta k domku neodmyslitelně patří. Vždyť v ní stával
altánek, kde básník Bezruč trávil
mnoho krásných chvil. „Ještě něja-

kou dobu a můžu tu vysázet tulipány,“ prohlašuje ředitelka energicky.
Dozvídám se záhy, že zahrada by
měla být stupňovitá.
Nyní to ale vypadá jak po bombardování. Trávník je posetý krátery
a také materiálem. Altánek je fuč.
„Zde by mělo být odpočinkové,
volně přístupné místo pro turisty,“
poznamenala Soňa Provazová. Ptám
se, jak to bude vypadat s expozicí.
„Nevypadá to, že zde bude někdo na
celý den. Spíše na částečný úvazek.
Co se týká patra, to nejspíš přístupné
nebude,“ prozradila Večerníku.
Po dvaceti minutách se loučíme
a odcházím pomalu k parkovišti
s myšlenkami. „Bude domek navštěvovaný?“ a „Jak bude vypadat
zahrada?“ jsou jen některé z nich.
Zároveň si také vzpomínám na příslib Olomouckého kraje, že domek
po letech chátrání opraví. „Tohle si
můžou odškrtnout,“ říkám si spokojeně, když míjím sochu. Jak jinak než
Petra Bezruče.
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Foto: Michal Sobecký
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Uplynulou sobotu 8. června o půl
druhé v noci v Mostkovicích zastavila policejní hlídka ke kontrole
čtyřiapadesátiletého cyklistu. Policisté jej vyzvali k předložení dokladu totožnosti a také k podrobení
se dechové zkoušce, která ukázala,
že na jízdní kolo usedl po předchozím požití alkoholu. Při dechových
zkouškách mu byly naměřeny hodnoty 1,30 a 1,23 promile alkoholu
v dechu. Muž s naměřenými hodnotami souhlasil a dodal, že v době od
včerejší 22. hodiny vypil dva půllitry dvanáctistupňového piva.

Na kolo po dvou pivech

Přes noc ze středy 5. na čtvrtek 6. červnasedosudnezjištěnýpachatelvloupal
do prodejny v Nezamyslicích. Po násilném vniknutí pachatel v prodejně
z příruční pokladny odcizil drobné
mince v hodnotě 522 korun. S účtem
za poškozené vstupní dveře tak způsobil škodu celkem za 972 korun.

Vloupáním si nepomohl

V přesně nezjištěné době v období
od října 2018 do současnosti odcizil
dosud nezjištěný pachatel elektroměr z volně přístupného neužívaného komerčního objektu určeného
k demolici v Mostkovicích. Odcizením elektroměru měla distribuční
společnosti dodávající energii vzniknout škoda vyčíslená na 4 500 korun. Policisté věc šetří pro podezření
z přestupku proti majetku.

Elektroměr zmizel

V úterý 4. června během dopoledních hodin zahlédla hlídka plumlovských policistů v Plumlově cyklistu,
jehož styl jízdy zřetelně ukazoval na
jeho ovlivnění. Díky osobní znalosti
se podezření policistů po přiblížení
k cyklistovi ještě zvýšilo. Osmačtyřicetiletého muže totiž dobře znají,
protože jej při řízení jízdního kola
pod vlivem alkoholu v uplynulém
roce přistihli již třikrát. V červnu
minulého roku při kontrole nadýchal 2,12 promile, v listopadu 1,58
promile a v únoru tohoto roku pak
1,55 promile alkoholu v dechu. Místo toho, aby se muž poučil, posunul
pomyslnou laťku ještě výš. Při úterní
kontrole totiž nadýchal 2,64 promile alkoholu v dechu. K této metě se
dopracoval vypitím neupřesněného
množství piva, vína a destilátů.

Nepoučitelný cyklista

Minulé úterý 4. června před patnáctou hodinou využil dosud nezjištěný
pachatel neopatrnosti pětašedesátiletého muže, který v Hrubčicích svůj
automobil značky Kia ponechal bez
dohledu s pootevřeným okénkem.
Pouhých asi pět minut pak stačilo
k tomu, aby si vozidla všiml neznámý pachatel a okénkem z něj odcizil
látkovou tašku. S taškou muž přišel
i o peněženku s doklady osobními
a od dvou vozidel, třemi platebními
kartami a finanční hotovostí 7 100
korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Pět minut zloději stačilo

.521,.$
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Dvanáctimetrová „břichatka“ vytvořená Pavlem Šínem
a jeho přáteli by měla být největší na světě

jakýý byyl konnickký denn řem
messel...

Veselejší škola. Ta v Čechách

PLUMLOV Tohle se učí žáci autoškoly už na začátku procesu při získávání řidičského oprávnění.
Po zaparkování je nutné auto zajistit, v kopci automaticky ruční brzdou. Jenže třicetiletý chlapík na
tato základní pravidla jaksi zapomněl a v Plumlově
jeho nezajištěná dodávka způsobila stotisícovou
škodu. Nezabrzděný automobil se rozjel a narazil
do domu!
„V pondělí třetího června po šestnácté hodině zaparkoval třicetiletý muž dodávku značky Volkswagen
u základní školy v Dukelské ulici v Plumlově a odešel.
Protože vozidlo nedostatečně zabrzdil, došlo k jeho
samovolnému rozjetí z kopce. Dodávka směrem dozadu přejela křižovatku s ulicí Rudé armády a v ulici
Podzámčí levou zadní částí bočně narazila do domu,
o který se zastavila. Při samovolné jízdě došlo také
k vyvrácení dopravní značky,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo a výše
způsobené hmotné škody na automobilu byla předběžně vyčíslena na 100 000 korun. „Alkohol u řidiče po
jeho příchodu na místo policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Jeho přestupek pak vyřešili uložením pokuty na místě,“ podotknul Kořínek.
(mik)

0G\CDT\F÷P¾FQF¾XMCPGLFąÊXGUTC\KNCFQRTCXPÊ\PCéMWCRQVÆPCEQW
XCNCFQFQOWĄKFKéFQUVCNQFRQNKEKUVčRQMWVW ZHQVQ2QNKEKGè4
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ČECHY POD KOSÍŘEM Jako na staveništi si musí připadat žáci a učitelé v Čechách
pod Kosířem. Tamní škola, více než stoletá
budova, prochází hned dvěma etapami rekonstrukce.
„Už loni jsme dělali na inženýrských sítích. Teď
probíhají práce na zateplení a omítce,“ uvedla
před pár dny ředitelka školy Iveta Slámová. Podrobnosti ke stavebnímu ruchu pak připojil starosta Milan Kiebel. Právě z rozpočtu obce větší
část prostředků na úpravy pocházela, dalšími
penězi přispěl kraj. „Dokončili jsme přístavbu
jedné učebny, na které již proběhla kolaudace.
Celkem úpravy přišly na osm a půl milionu korun. Na zateplení za čtyři a půl milionu se bude
pracovat do půlky června,“ sdělil starosta.
Škola v Čechách pod Kosířem je vesnickou
„malotřídkou“ s necelou stovkou žáků. Opravy
interiérů tam proběhly už loni a předloni. (sob)

!J?µQF<I<KµGDG<?J?JHPdostává nový kabát

Nezabrzdil vozidlo, to se rozjelo...
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KONICE„Lepší než almužna, lepší než lup, je pila dvojmužná,
ostrý má zub,“ zpívá se ve známé písničce z pohádky Lotrando
a Zubejda. Největší takovou pilu na světě najdete od soboty
8. května v Konici, kde byla v pravé poledne odhalena. Stejně
jako největší sekera světa nacházející se v její bezprostřední
blízkosti by se i pila v dohledné době měla dočkat zápisu do
světové Guinnessovy knihy rekordů. Místní Muzeum řemesel
Konicka tak stylově oslavilo deset let od svého založení. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

Pavla Šína a party lidí kolem něj. Nejinak tomu je i v případě obří ruční
„dvojmužné“ pily čily „břichatky“.
Obě díla mimo jiné spojuje i magie
„dokonalého“ čísla 12. „Pracovní část
pily je dlouhá dvanáct metrů, vysoká
je 1,2 metru. Byla vytvořena v roce
2019. Pokud sečteme všechny cifry
v tomto letopočtu, dojdeme opět
k číslu dvanáct. Nelze se tedy divit, že
její odhalení jsme si nechali přesně na
Před čtyřmi lety byla před zámkem ale na první pohled i krásou. Vznik- dvanáct hodin,“ osvětlil Pavel Šín, jenž
v Konici odhalena největší sekera na la díky zápalu kastelána konického shodou okolností letos oslaví své 66.
světě vynikající nejen svou velikostí, zámku a vedoucího Muzea řemesel narozeniny.

První dvě letošní diskotéky se na pláži
U Lázničků konaly již v květnu, v červnu jsou v plánu každý pátek. Již řadu let
se přitom těší neutuchajícímu zájmu ze
strany mladých „pařmenů“. To s sebou
ovšem přináší i jisté komplikace. „Když
vám taková opilá partie projde ve dvě
v noci po obci, vyřvává a převrací popelnice, tak to není nic příjemného. Pokud nebudete moci v pátek po půlnoci
spát, přijďte si k nám sednout na lavičku
a něco uvidíte,“ navrhl redaktorovi Ve-

Martin ZAORAL

PLUMLOV, MOSTKOVICE Pro
jedny skvělá zábava, pro druhé
otravný zdroj virválu. Diskotéky na
pláži U Lázničků patří spoustu let
k létu v regionu stejně neodmyslitelně jako tobogány k aquaparku, či sinice k nedaleké plumlovské přehradě. Letos se hojně diskutovalo tom,
zdali se jejich počet neomezí. Vše
nasvědčuje tomu, že to tak nebude.

zjistili jsme

kromě požární bezpečnosti také několik společenských akcí, například ples nebo sportovní soutěž hasičů z regionu O hodový pohár. Zahrádkáři pořádají
tradiční soutěž o nejlepší slivovici Vranovská štamprla
nebo stavění a následné kácení máje s divadelním vystoupením. Skaláci se starají o areál zatopeného lomu,
do kterého zvou místní například na soutěž ve vaření
guláše Skalácká vařečka i na akce pro děti a celé rodiny. Jako poděkování těmto organizacím jim obec
nechala zhotovit také samostatná loga.
Znak, který pro Vranovice-Kelčice vytvořil v roce
2011 heraldik Miroslav Pavlů, bude obec nadále využívat hlavně při oficiálních příležitostech. Nové logo
naopak využije v neformální komunikaci, například
v obecním zpravodaji, který chce letos začít vydávat.
(red)

LIPOVÁ V sobotu 8. června krátce po
třiadvacáté hodině došlo na Prostějovsku k tragické nehodě. U obce Buková
zemřel muž, který nepřežil nehodu ve
směru na Lipovou. Hasiči z jej vozidla
vyprostili a předali do péče záchranářů
řidiče osobního auta, leč veškerá záchrana byla už na místě marná...
„Přijali jsme oznámení o nehodě,
kdy z prozatím přesně nezjištěných příčin při jízdě ve směru na
Lipovou havaroval s vozem Škoda
Octavia šestatřicetiletý řidič, který
zůstal ve vozidle zaklíněn. Bohužel
i přes veškerou snahu přítomných
záchranářů řidič svým zraněním na
místě podlehl,“ potvrdila tragickou
událost Jiřina Vybíhalová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.

➢ z titulní strany

Podle mluvčího krajských hasičů dalo
záchranářům hodně práce řidiče z totálně zdemolovaného auta dostat ven
a pokusit se mu tak ještě pomoci. „Hasiči muže z vozidla nakonec vyprostili
a předali do péče zdravotnické záchranné služby. Dále pak asistovali při
resuscitaci, která však nakonec byla
marná,“ přidal Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
Během víkendu nebyla ještě policie
schopna vědět, co se před strašnou
tragédií stalo a proč muž za volantem
škodovky selhal, vyjel ze silnice a převrátil se. „Veškeré příčiny, okolnosti
a souvislosti, za kterých k této smrtelné havárii došlo, policisté nadále
prověřují,“ konstatovala Vybíhalová.
Z důvodu šetření byla silnice v místě
tragické nehody na téměř tři hodiny
uzavřena.
(mik)

ve škodovce ZAHYNUL
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EXKLU
ZIVNĚ

„Jelikož se mi za poslední dva roky dostalo nových exponátů, rozhodl jsem se sbírku upravit. S větším množstvím totiž přišla nepřehlednost a chaos a kompletnost
sbírky byla najednou v ústraní,“ uvedl Jiří Charvát.
Muzeum již obsahuje přes čtyři sta exponátů. Jedná se o rádia, včetně originálů
z třicátých let, gramofony ale také rané notebooky a počítače. Řada z nich je plně
funkční. Lidé se také něco nového dozvědí o vysílači, který se nad Dobrochovem
tyčí. Majitel exponátů navíc postupně jejich množství zvětšuje. „Aktuální rekonstrukce bude dokončena pravděpodobně do měsíce. Poté slavnostně otevřu,“
prozradil exkluzivně Večerníku Jiří Charvát.

Michal SOBECKÝ

8PQXÆO/NCFÚPCFwGPGE
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V pátek 31. května po čtrnácté hodině došlo na 32. kilometru dálnice D46 ve směru
na Olomouc k dopravní nehodě motocyklu s osobním automobilem. Co na to Policie ČR? „Podle dosavadního šetření měl třiačtyřicetiletý řidič na motocyklu značky Honda jet po středové podélné přerušované čáře mezi pravým a levým jízdním
pruhem. V obou jízdních pruzích pojížděly automobily v koloně, která se vytvořila
před svedením provozu do pravého jízdního pruhu. Z dosud přesně nezjištěných
příčin došlo ke střetu motocyklu s pravou přední částí automobilu značky Volvo,
který přejížděl z levého do pravého jízdního pruhu. Po střetu s vozidlem motocyklista upadl na komunikaci a způsobil si zranění. S tím byl převezen k ošetření do
Fakultní nemocnice Olomouc,“ popsal karambol František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na šedesát tisíc korun. Alkohol u obou řidičů policisté na místě vyloučili
provedenými dechovými zkouškami,“ doplnil mluvčí prostějovské policie. (mik)
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Pište na predplatne@vecernikpv.cz
Nebo volejte na 608 960 042
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PROSTĚJOVSKO Na vlastní bezohlednost doplatil motorkář, který na
dálnici mezi Prostějovem a Olomoucí projížděl kolonou vozidel po středové čáře. Zřejmě spěchal, to se mu však vymstilo. V úseku, kdy se provoz
0QXÆNQIQPCLFGUXÆWRNCVP÷PÊPCRąÊMNCFXQDGEPÊO\RTCXQFCLKMVGTÚEJEGQDGENGVQU\CéÊVX[F¾XCV (QVQCTEJKX1·8TCPQXKEG-GNéKEG svádí do jediného pruhu, došlo ke srážce mezi ním a osobním vozidlem.

VRANOVICE-KELČICE Obec Vranovice-Kelčice
má nové logo. Symbolizuje sounáležitost místní
mateřské školy, dobrovolných hasičů, zahrádkářů
a Skaláků, tedy čtyř organizací, které spojují obyvatele dvou dříve samostatných vesnic.
Ke sloučení Vranovic a Kelčic došlo v roce 1964. Nové
logo mělo původně vystihovat propojení obou částí,
nakonec ale obec zvolila ikony symbolizující čtyři místní organizace. „Dnes už otázku spojení nebo rozdělení
lidé neřeší. Proto jsme chtěli vyzdvihnout školku a tři
naše spolky, které slouží a pořádají akce pro všechny občany vesnice, bez rozdílu toho, na které straně dálnice
kdo bydlí,“ objasnila starostka obce Irena Blažková.
V novém obecním logu mají svou ikonku kromě školky, jejíž poslání je zřejmé, také tři spolky, ve kterých
působí místní nadšenci. Dobrovolní hasiči zajišťují

Odkazuje na čtyři aktivní spolky, které tam působí
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Muž rozdrcený

Pondělí 10. června 2019
www.vecernikpv.cz

zátory všech těchto akcí a poprosím je,
aby hluk nepřesahoval únosnou mez,“
vyjádřila se starostka Plumlova Gabriela
Jančíková.
Problém v Mostkovicích by pak mohlo pomoci řešit využívání svozů. „Stejně jako loni budou na všechny naše akce
svozy zcela zdarma. Dokonce budou
dva. Jeden z nich pojede do Prostějova
a druhý do řady sousedních obcí. Věřte,
že to stojí poměrně dost peněz a nebylo
vůbec snadné sehnat řidiče, kteří by to
chtěli dělat,“ prohlásil v této souvislosti
DOBROCHOV Nadšení a duch sběratele. Obojí má třiadvacetiletý Jiří
provozovatel pláže Miloš Láznička.
Charvát na rozdávání. Díky tomu existuje v Dobrochově, jeho rodné vsi,
více než dva roky Old Radiomuseum. Nyní se rozhodl svou expozici nacházející se v budově obecního úřadu rekonstruovat.

0CFKUMQVÆM¾EJPCRN¾åK7.¾\PKéMčDÚX¾RNPQ

černíku starosta Mostkovic Jaroslav Peška, který se zajímal o případné snížení
počtu těchto akcí.
Jak se nám podařilo zjistit, oblíbené
diskotéky se po celé léto budou konat
minimálně jednou do týdne. „My jsme
výjimku z nočního klidu povolili asi
pouze pro tři diskotéky. Jenže jde o to, že
pokud dáme stejnou výjimku například
pro akci v kempu Žralok, jako je třeba
Keltská noc, pak platí pro celý katastr
města a může ji využívat i pláž U Lázničků. A jiný nástroj pro omezení nemáme.
Nicméně jsem slíbila, že obejdu organi-

na lavičku do Mostkovic!
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FOTOGALERIE
Zatímco rekordní sekera váží 610
klikni na
kilogramů, pila je ještě o 140 kilo
www.vecernikpv.cz
těžší. Bezprostředně po odhalení ji
změřili komisaři Agentury Dobrý
den z Pelhřimova. Díky tomu bude
moci být sekera v budoucnu zapsána
do Guinnessovy knihy rekordů. „Vytvářeli jsme ji přímo tady na místě po
BYLI JSME
U TOHO
zhruba dva měsíce. Nejtěžší na tom
bylo zřejmě svařit pečlivě všechny
2CXGNiÊPCMQOKUCąKCIGPVWT[&QDTÚFGPURQNGéP÷\O÷ąKNKRKNWUVQLÊEÊRąGFMQPKEMÚO
kovové díly dohromady. S tím mi \¾OMGO&ÊM[VQOWD[NQQHKEK¾NP÷RQVXT\GPQåGX÷VwÊXèGUMÆTGRWDNKEGC\ąGLO÷CPK
pomáhal Tonda Navrátil, jemuž bych PCUX÷V÷PGPCLFGVG
Foto: Martin Zaoral
za to moc rád poděkoval. Stejně jako
paní Obrusníkové, která si stejně jako v případě sekery vzala na starost zápis a zároveň tímto způsobem přispět
do světové Guinnessovy knihy re- na stavbu dětského hřiště. To ale
kordů, a mnohým dalším,“ zdůraznil rozhodně nebylo vše. Konický den
saa
3x foto: Martin Zaoral
Pavel Šín, jenž by v Konici ještě rád řemesel mimo rekordní pily přineviděl řadu novinek. „Název našeho sl také stánky s ukázkami tradičních
města vznikl od slova konírny, proto řemesel, pro děti pak možnost svézt
bychom u nás rádi vytvořili kovovou se na koni či vyrazit na skákací hrad.
sochu koně. To je zatím ovšem jen ná- Program si připravili i místní skauti
vrh. Navíc bychom na průčelí zdejšího či Mateřské centrum Srdíčko. Velkou
domu rádi umístili sluneční hodiny. pozornost pak vzbudila šermířská
Buď je přeneseme z budovy, která se skupina Rosáci z Velkých Losin, jež
bude bourat, nebo je vytvoříme sami,“ předvedla rytířský souboj Pražáka,
nastínil své další plány Pavel Šín.
Moraváka a Slováka, ve kterém ten*[DCVGNGO RTQLGMVW LG XGFQWEÊ /W\GC ąGOGUGN 2CXGN 0CCMEKFQTC\KNCURQWUVCF÷VÊOPQJÆ\PKEJUGUEJWVÊ &÷PÊ PC RTQUVTCPUVXÊ RąGF \¾OMGO RQ QFJCNGPÊ RKN[
Po
slavnostním odhalení pily mohli tokrát nemohl zvítězit nikdo jiný než
iÊPLGOWåRQO¾J¾RCTVCMCOCT¾Fč
RWUVKN[FQPGLTč\P÷LwÊEJUVCTÚEJąGOGUGN
QåKXKNCwGTOÊąUM¾UMWRKPC4QU¾EK\8GNMÚEJ.QUKP
lidé za tři stovky nechat své jméno Moravák. Celým dnem pak provázala
zvěčnit na některém z jejích zubů kapela Kreyn.

Martin ZAORAL

pro Večerník
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Bývalý kandidát na prezidenta Jiří Drahoš navštívil Prostějov

PROSTĚJOV Současný senátor, bývalý kandidát na prezidenta a exředitel Akademie věd
ČR. Takových i mnoha dalších
rolí už se ve svém životě ujal Jiří
Drahoš (na snímku). Aktuálně je
také tento vědec a zároveň politik
představitelem spolku Společně
pro Česko. A ač to někteří prorokovali, z veřejného dění po prezidentských volbách nezmizel. Ba
právě naopak. Jiří Drahoš je trvalým pozorovatelem společenského a politického dění. Jak ho
nyní hodnotí? Hodlá znovu kandidovat na prezidenta? A jaký je
jeho postoj k Evropské unii a její
případné změně? I na tyto otázky odpovídal při své nedávné
návštěvě Prostějova, o níž Večerník informoval v jednom
z květnových čísel.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Ve středu 22. května jste se na
pozvání Mladých konzervativců
objevil v Prostějově. Co bylo účelem návštěvy?
„Prostějov mám odjakživa spojený
s dvojitým W, tedy Jiřím Wolkerem
a Ottou Wichterlem. (úsměv) Rád
jsem tedy přijal pozvání podívat se
sem osobně. Začal jsem debatou se
studenty na gymnáziu, později se
setkal s radními města Prostějova,
návštěva pokračovala prohlídkou
radnice a zavítal jsem i do muzea, kde mě nejvíce zají-

mala právě expozici Otty Wichterleho, s jehož rodinou se znám.“
yy Co vás ve městě nejvíce zaujalo?
„V Prostějově je hodně mladých lidí.
Byl jsem zde celkem na třech školách
a potvrdilo se mi, že zdejší mladí lidé
mají zájem o diskusi. Abych nezapomněl, líbilo se mi také upravené
náměstí.“

yy Jak hodnotíte aktuální politickou situaci v České republice?
Zlepšuje se, zhoršuje?
„Podle mě se nezlepšuje. Byl jsem
před pár dny na Václavském náměstí na demonstraci. Myslím si totiž,
že když má někdo názor, měl by ho
vyjádřit veřejně. Na jednu stranu mě
potěšilo, kolik dorazilo lidí, a že se
jednalo o protest kultivovaný a nebyl například podle vzoru ‚žlutých
vest‘ ve Francii. Demonstrace svědčí o tom, že lidé mají zájem
o věci veřejné. Na dru-

V Prostějově je hodně mladých lidí.
Byl jsem zde celkem na třech školách
a potvrdilo se mi, že zdejší mladí lidé
mají zájem o diskusi. Abych nezapomněl,
líbilo se mi také upravené náměstí....

hou stranu je špatně, že
je situace nutí protestovat.
Z mého pohledu není katastrofální, ale signály, co přichází z Hradu a z vlády, nejsou šťastné.“
yy Co konkrétně vám vadí více?
Způsob reprezentování země od
prezidenta Zemana nebo trestní
stíhání či střet zájmů premiéra
Babiše?
„Nelíbí se mi, kam Miloš Zeman
tuto republiku táhne. A nelíbilo se
mi to už v době, kdy jsem si rozmýšlel kandidaturu. Tohle taky nakonec rozhodlo. Vadí mi, že zatímco
Miloš Zeman navštěvuje země, kde
je totalitní nebo autoritářský režim,
v demokratických zemích ani

říct, že jsem byl výroky pohoršen.
Takto by se předseda Senátu neměl
vyjadřovat. Už není ‚pouze‘ primátorem Teplic, ale jedním z vrcholných
politiků.“
yy V minulosti jste prohlásil, že
nevstoupíte do žádné strany ani
žádnou nezaložíte. Stále to platí?
„Ano, tohle rozhodnutí trvá. Založil
jsem spolek Společně pro Česko,
který se zabývá projekty okolo vzdělávání. S politikou to ale nemá nic
společného.“
yy Zvážil jste už do budoucna
opětovnou kandidaturu na prezidenta?
„Šance tady je. Zkušenosti, co jsem
během kampaně nasbíral, jsou k nezaplacení. Shodl jsem se na tom
i s manželkou. I proto budu kandidaturu seriózně zvažovat. Pavel Fischer
už ji oznámil, mě to ale nepřijde
správné takto dopředu. Ano, cítím
se fyzicky dobře, ale uvidíme, jak si
budou věci stát, až to bude aktuální.
Hodně lidí se mě na to ale ptá a cítím podporu, zdaleka ne pouze v Praze. Část veřejnosti
očekává, že nesložím po
prohře ruce do klína.“

151204111262

Foto: Michal Sobecký

netuší, kdo je u nás prezidentem.
Stejně tak mi vadí, že zpochybňuje práci českých tajných služeb
a podrývá tak jejich autoritu. To
bych od prezidenta nečekal. Andrej
Babiš pak vyvolal pochyby tím, že ve
chvíli, kdy se kauza Čapí hnízdo má
dostat k soudu, najednou rezignoval
ministr spravedlnosti a po něm byla
jmenována Marie Benešová, která se
netajila pochybností ke kauze. Může
to samozřejmě být náhoda, nedivím se ale řadě lidí, kteří mají obavy
o českou justici.“
yy Na oficiální akci v někdejším
koncentračním táboře Terezín
varoval předseda Senátu Jaroslav
Kubera před zeměmi s totalitou. Ovšem ve spojení s ekologií
a multikulturalismem. Jak tento
výrok vnímáte?
„Část senátorů se podepsala pod
kritiku tohoto výroku. Pan Kubera
nebyl na akci sám za sebe ale jako
představitel Senátu. Musím za sebe

yy Máme za sebou volby do Evropského parlamentu, které se
trvale potýkají s nízkou účastí
českých voličů. Dá se s tím do budoucna něco udělat?
„Během kampaně jsem se zúčastnil
stovek debat. Snad na každé padla
otázka našeho setrvání v Unii. Snažil
jsem se vysvětlit, že alternativa k EU
i NATO není a naše členství v těchto
organizacích je životně důležité. Ano,
můžeme k nim mít výhrady, ale musí
být podložené fakty a argumenty.
A když už máme výhrady, musíme
s nimi být slyšet. Dnes se hodně věcí
točí okolo peněz, takže příkladem
mohou být léčiva. Na jejich testování nemáme kapacity a odborníky, ti
jsou na evropské úrovni. V případě
vystoupení by tak hrozily dražší léky
a taky méně kvalitní. Evropská unie
je živý organismus, který se vyvíjí.
Pokud se vyvíjet přestane, zahyne.
Změnit ji ale nemůžeme ignorancí
nebo vystoupením. To by měli lidé
vnímat, o tom je musíme přesvědčit.
V opačném případě budou i ty další
volby znovu probíhat za malého zájmu.“
yy Vrátím se na závěr k demonstracím proti premiéru Babišovi
a jmenování ministryně spravedlnosti Benešové. Co byste
vzkázal lidem tvrdícím, že jde
o placenou kampaň? Jedním
z nich je i mluvčí prezidenta Jiří
Ovčáček.
„Komentovat Jiřího Ovčáčka je
skoro pod úroveň... Nevím, kde
se takový nesmysl s placením demonstrantů vzal. Mě by opravdu
něco takového nenapadlo. Nicméně setkal jsem se už s tvrzením, že
jednu dřívější protestní akci měla
organizovat má vnučka a být placená Georgem Sorosem. Překvapilo mě to, jelikož vnučku nemám.
A když jsem se zeptal pana poslance Foldyny, který to šířil, odkud to má, tak prý to někde psali.
Tento současný nesmysl vznikl asi
podobně.“„Rozhodně ano! A jsem
přesvědčen, že bude i nadále.“

vizitka
JIŘÍ DRAHOŠ
✓narodil se 20. února 1949 v Jablunkově
✓ vyrůstal na Těšínsku
✓ chodil na základní školu do Jablunkova,
později Střední všeobecnou vzdělávací
školu
✓ studoval na Vysoké škole chemicko-technologické, vystudoval zde Obor fyzikální chemie
✓ aktuálně je držitelem titulů „kandidát
věd“ i „profesor“
✓ od roku 1976 působil jako vědecký pracovník
Československé akademie věd
✓ od roku 2009 do roku 2017 byl předsedou České akademie věd
✓ v roce 2012 dostal Medaili Za zásluhy pro stát v oblasti vědy
✓ v roce 2018 kandidoval neúspěšně na prezidenta, prohrál
ve druhém kole volby s Milošem Zemanem
✓ v témže roce se naopak už v prvním kole stal Senátorem
za pražský obvod
✓ je zakladatelem spolku Společně pro Česko
✓ je ženatý s Evou Drahošovou, má dvě dospělé dcery
zajímavost: nikdy nebyl členem žádné politické strany, i přesto má
na Facebooku řadu sledovatelů - aktuálně jejich počet přesáhl 150 000
a průběžně roste
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Šéf prostějovské policie

má svého zástupce

PROSTĚJOV Letos byl první dubnový den jmenován do funkce nový
vedoucí Policie ČR – Územního odboru Prostějov Tomáš Adam, který
nahradil Miroslava Spurného. A jak
se Večerník minulý týden dozvěděl,
podplukovník Adam má již nyní
také svého zástupce. Je jím dlouholetý kriminalista Leoš Klučka.
Zpráva o novém zástupci vedoucího Policie ČR – Územního odboru
Prostějov přišla Večerníku z krajského ředitelství na začátku uplynulé.GQw -NWéMC LG PQXÚO \¾UVWREGO
ho týdne. „Na základě úspěšného
XGFQWEÊJQ 2QNKEKG è4  ·\GOPÊJQ
absolvování výběrového řízení byl
QFDQTW2TQUV÷LQX(QVQ2QNKEKGè4
k prvnímu červnu 2019 ustanoven do funkce zástupce vedoucího podplukovník Mgr. Leoš Klučka,“
prostějovského územního odboru prozradila Jitka Dolejšová, tisková

mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Jak se Večerník dále dozvěděl z úst
tiskového mluvčího prostějovských
strážců zákona, Leoš Klučka je ve
služebním poměru od roku 1993.
„Začínal jako řadový policista na
obvodním oddělení policie ve Velké
Bystřici. V letech 2000 až 2011 působil jako kriminalista specializující
se na hospodářskou trestnou činnost
u útvarů s okresní, krajskou i celorepublikovou působností. V letech
2011 až 2019 zastával na územním
odboru v Prostějově pozici vrchního
komisaře pro službu kriminální policie a vyšetřování,“ informoval František Kořínek.
(mik)

„Připravili mi šok i medaili,“
prozradil Večerníku oslavenec
PROSTĚJOV Čerstvý držitel
Ceny města Prostějova byl hlavní
postavou dýchánku, na kterém mu
k osmdesátým narozeninám gratulovali politici i kamarádi z běžného
života. Potřást pravicí mu přišel
nejen současný primátor František
Jura, náměstkyně Alena Rašková
a Milada Sokolová a náměstkové
Jiří Rozehnal, Jiří Pospíšil a Jan Krchňavý, ale také Pišťákovi někdejší
i současní spolupracovníci.
„Už před časem jsem avizoval, že
s mým ústupem z veřejného života
přestávám své narozeniny jakkoliv
slavit. Nicméně jsem přijal pozvání
pana primátora Jury, i když se původně
týkalo jen údajného posezení u kávy
v zámecké kavárně. Prý u toho bude
jen pár lidí... Jenže nakonec tam na
mě čekalo několik desítek lidí, kteří mi
začali blahopřát k narozeninám. Byl to
pro mě šok,“ přiznal Večerníku s úsměvem Miroslav Pišťák. „Vůbec jsem to
netušil, byl jsem opravdu překvapený,
oslavu přede mnou dokonale utajili.
A ještě větší překvapení bylo, když mi
předali pamětní medaili. Chtěl bych
všem poděkovat, udělali mi obrovskou
radost, že si na mě vzpomněli,“ uvedl
dojatý exprimátor Prostějova Miroslav
Pišťák.
(mik)

19053170622

➢ ZE STRANY 3
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„Estakáda také negativně ovlivňuje ovzduší v Prostějově,“
míní náměstkyně primátora pro životní prostředí M. Sokolová
➢ ZE STRANY 9

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Životní prostředí v Prostějově dlouhodobě není
v příliš dobré kondici. Uvedené
skutečnosti samozřejmě nahrává
fakt, že město leží v kotlině, ve které se drží různé nečistoty a prach,
v zimních měsících pak především
smog. Zdrojem znečištění je podle
náměstkyně primátora Prostějova
pro životní prostředí Milady Sokolové (na snímku) i estakáda Haná

a hustý dopravní provoz na ní.
yy Dlouhodobě se ví, že hustý dopravní provoz na estakádě Haná má
negativní dopady na životní prostředí v Prostějově. V čem přesně?
„Prostějov, jak víme, leží v oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší. Ta je způsobena prachovými částicemi PM 10,
a to navzdory skutečnosti, že město
nemá příliš mnoho velkých výrobních
podniků, které jsou klasifikovány jako
velké zdroje znečištění. Hlavním zdrojem znečištění ovzduší je u nás doprava.
I estakáda Haná, která leží nad zastavěnou částí Prostějova, tak bohužel negativně ovlivňuje kvalitu ovzduší.“

yy Dá se za současného technického
stavu estakády vůbec omezit prašnost
akouřzvýfukůautsnášejícísena Prostějov? Co proti tomu dělat?
„Možnosti jsou omezené. Například
snížení četnosti dopravy bude reálné
v době, kdy bude dobudovaná dálnice
z Brna do Ostravy. Dále usilujeme o výsadbu zeleně podél dálnice D46 a v celém městě. Snižovat prašnost se snažíme
i úklidem komunikací, čímž se omezí
takzvaná druhotná prašnost. Ke zlepšení
kvality ovzduší by dále přispělo například
odklonění automobilové dopravy z centra města, avšak pro město Prostějov
není tento scénář reálný, neboť nejsou

dobudovány adekvátní obchvaty kolem
města, po kterých by mohla být převedena doprava vozidel.“
yy Aktuálně začíná rozsáhlá rekonstrukce estakády Haná. Věříte, že tato
generální oprava bude mít příznivý
dopad na omezení prašnosti či snad
hluku?
„Každá kvalitativní změna k lepšímu, dle
mého názoru, prospěje.“
yy Jaký je vůbec podle vás současný
stav životního prostředí v Prostějově?
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
„Prostějov nedisponuje žádnými
měřitelnými daty, podle kterých by Jediným zdrojem dat, a to pouze v kvase dalo přesně říci, jak je na tom Pro- litě ovzduší, je měřicí stanice Českého
stějov z pohledu životního prostředí. hydrometeorologického ústavu. Město

nemá vzhledem ke kvalitě ovzduší příliš dobrou geografickou polohu, a tak
v případě zhoršených rozptylových
podmínek a inverzní situace leží nad
Prostějovem ‚poklička‘. Ke zlepšení
stavu ovzduší dochází až v případě
zlepšení rozptylových podmínek, tedy
zvýšení rychlosti větru, a jejich propuštění do vyšších vrstev atmosféry. Dále
zde historicky chybí zeleň, neboť jsme
na úrodné Hané, kde se vždy na polích
pěstovalo obilí, a tak nám chybí lesy kolem města, které by zvlhčovaly ovzduší.
Nicméně snažíme se zachovat zeleň ve
městě v maximální míře regenerací sídlišť, parků a zeleně podél komunikací.“
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DEN OTCŮ S VEČERNÍKEM

Když emancipace, tak se vším všudy! V českých kotlinách zatím nepříliš známý svátek Den otců se u nás slaví vždy třetí červnovou
neděli. Slavit ho bude premiérově také PROSTĚJOVSKÝ Večerník! A všichni tatínci společně se svými dětmi můžete být u toho,
protože redakce si pro vás připravila velké TVOŘIVÉ ODPOLEDNE!
Tvořivé odpoledne pro děti ke Dni otců se uskuteční v sobotu 15. června od 14.00 do 17.00 hodin v zasedací místnosti redakce Večerníku v Průmyslové ulici 20 v Prostějově (vjezd do areálu fy. Laser Technology.
„Děti si během tohoto odpoledne mohou vyrobit dárek pro své tatínky, pobavit se a získat také drobné odměny
v soutěžích, které jsme pro ně připravili. A je jasné, že k dispozici bude dětem i jejich tatínkům drobné občerstvení,“
zve na akci Aneta Straškrabová, marketingová manažerka PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. A jak dodala, lákadlem
pro dospělý doprovod by měla být i skutečnost, že pro všechny účastníky je připraveno pivo či limo a také malování na obličej zdarma.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pořádá při příležitosti DNE OTCŮ
KDY:
KDE:

soutěže pro děti
tvořivá dílnička
malování na obličej

ÍDKA
L
H
O
PR ZÍNY
LIMU

Tvorive
Ǽ ´ odpoledne pro deti
Ǽ

sobota 15. ÈERVNA 2019,
14:00 – 17:00 hodin
zasedací místnost PROSTÌJOVSKÉHO
Veèerníku, Prùmyslová 20, Prostìjov

Program akce:

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
+ PIVO A LIMO
ZDARMA

vstup volny´

Ǽ
obcervstveni
zdarma - lakave´ ceny
prohlídky svatební limuzíny
drobné občerstvení pro rodiče i děti
Změna vyhrazena

PRO

SOUTĚŽ MALÉ
KREATIVCE
Prvního června všechny
děti oslavily svůj den,
a proto i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník věnuje další soutěž právě jim.
Milé děti, jelikož se blíží konec školy, namalujte,
vyrobte nebo jakýmkoliv jiným způsobem
ztvárněte, co budete nebo byste chtěly
dělat o prázdninách.
Tři nejšikovnější tvořitelé budou
odměněni dárkovými balíčky,
které ukrývají poklad v podobě
krásných věcí pro další rozvíjení
vašich dovedností. Dárek získají
i rodiče, a sice formou předplatného PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

^ŽƵƚĢǎƉƌŽŵĂůĠŬƌĞĂƚŝǀĐĞƉƌŽďşŚĄ
ǀƚĞƌŵşŶƵŽĚϯ͘ēĞƌǀŶĂϮϬϭϵĚŽϮϯ͘ēĞƌǀŶĂϮϬϭϵ͘
^ŽƵƚĢǎĞƐĞŵƽǎĞǌƷēĂƐƚŶŝƚƉŽƵǌĞĨǇǌŝĐŬĄŽƐŽďĂŵůĂĚƓşϭϱůĞƚ͕
ƐƚƌǀĂůǉŵƉŽďǇƚĞŵĂĚŽƌƵēŽǀĂĐşĂĚƌĞƐŽƵŶĂƷǌĞŵşZ͕
ũĞũşǎǀǉƚǀŽƌďƵĚĞǀƚŽŵƚŽƚĞƌŵşŶƵĚŽƌƵēĞŶWZK^d :Ks^<Dh
sĞēĞƌŶşŬƵ͕ĂƚŽƉŽƓƚŽƵ͕ĞͲŵĂŝůĞŵēŝƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐşƚş
ŶĞďŽŽƐŽďŶĢ͘
sǉŚĞƌĐŝďƵĚŽƵǀǇďƌĄŶŝƉŽƵŬŽŶēĞŶşĂŬĐĞ͘
^ŽƵƚĢǎşĐşŵƵƐşƵǀĠƐƚēŝƚĞůŶĢƐǀĠũŵĠŶŽ͕ƉƎşũŵĞŶş͕ďǇĚůŝƓƚĢ͕
ǀĢŬĂēşƐůŽƚĞůĞĨŽŶƵƉƌŽŵŽǎŶŽƐƚŬŽŶƚĂŬƚŽǀĄŶşǀƉƎşƉĂĚĢǀǉŚƌǇ͘
ŽƐŽƵƚĢǎĞŶĞďƵĚŽƵǌĂƎĂǌĞŶǇĂŶŽŶǇŵŶşēŝƉŽǌĚĢĚŽĚĂŶĠ
ǀǉƚǀŽƌǇ͘

Vyhrát můžete jednu ze tří cen, které věnovala společnost Zažeň nudu:
1. cena:
Dárkový balíček v hodnotě 600 Kč + ROČNÍ předplatné PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
2. cena:
Dárkový balíček v hodnotě 400 Kč + PŮLROČNÍ předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
3. cena:
Dárkový balíček v hodnotě 200 Kč + ČTVRTLETNÍ předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
Výherci (či jejich zástupci) budou kontaktováni telefonicky a jejich jména a fotografie
budou zveřejněny v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, na webovém
portálu www.vecernikpv.cz a na sociálních sítích spravovaných pořadatelem akce
(Facebook, Twitter a Instagram).
Z účasti na akci jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, včetně jejich rodinných příslušníků.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže, GDPR a zavazuje se
je plně dodržovat. V případě výhry soutěžící souhlasí s uveřejněním svého výtvoru
a vlastní fotografie s výhrou.
Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

^ũĂŬǉŵŝŬŽůŝĚŽƚĂǌǇƐĞŽďƌĂƛƚĞŶĂŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽǀŽƵŵĂŶĂǎĞƌŬƵŶĞƚƵ^ƚƌĂƓŬƌĂďŽǀŽƵ
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3URVWĚMRY]QRYX]tVNDO1(-9<ããÌ5$7,1*
PROSTĚJOV Výborná finanční kondice Prostějova
je potvrzena! Nejvyšší představitelé české pobočky renomované nadnárodní agentury
Moody’s Investors Service přijeli minulé úterý na
radnici předat prostějovskému primátorovi certifikát potvrzující nejvyšší rating. Už poněkolikáté
v řadě. Prostějov je za rok 2018 hodnocen na úrovni A1, což je mezinárodní označení, a Aa1.cz, které
prezentuje národní rating. Podobné nejvyšší hodnocení ekonomického hospodaření obdržela už
jen Česká republika a další tři města v této zemi.
Prostějov tak celkově patří do pětice nejlépe hospodařících subjektů!
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Město Prostějov pokračuje ve svých
úspěších. Po získání ocenění, jako bylo
například první místo v republice
v soutěži Město pro byznys, první místo v Olomouckém kraji v hodnocení
magistrátu Přívětivý úřad, celostátní
ocenění v soutěži statutárních měst
Hejbni s elektrem pro lepší život, nebo
třeba třetí místo za třídění odpadu
v kraji Keramická popelnice, přichází
hodnocení ratingu, kde stojíme opět
na špici. Jde o dlouhodobý obraz řízení
města, ve kterém budeme pokračovat,“
uvedl spokojený František Jura, primátor statutárního města Prostějov.
„Kreditní profil města Prostějova
A1/Aa1.cz pozitivně zohledňuje
zejména dosavadní konzervativní
řízení rozpočtu, nulové zadlužení
města a jeho podřízených organizací, která přetrvávají i v roce 2019.
Dále je pak zohledněna střední
pravděpodobnost, že vláda České
republiky poskytne mimořádnou
pomoc za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity. Provozní
hospodaření Prostějova navíc dlouhodobě vykazuje výrazné přebytky,
které slouží jako zdroj kapitálových
výdajů. Díky vysoké schopnosti
samofinancování si město udržuje
značné hotovostní rezervy a výbornou likviditu,“ vysvětlil udělení
nejvyššího ratingu Prostějovu Igor

“

Jde o dlouhodobý obraz
řízení města

Ovčačík, viceprezident nadnárodní
agentury Moody’s Investors Service.
Ekonomický analytik agentury Vojtěch Železný však zároveň upozornil na fakt, že ratingové hodnocení
města se může v příštích letech změnit. „Skutečně omezujícím faktorem
ratingu pro příští roky v Prostějově
jsou rozsáhlé plánované investiční projekty, které mohou v budoucnosti vést
k dluhovému financování. Nicméně
výše případné zadluženosti a její vliv na

Vojtěch Železný však zmínil ještě jednu podstatnou záležitost, jak by se
magistrát mohl vyhnout ekonomickým potížím a zajistit si dostatečné příjmy na pokrytí bezproblémového splácení možných úvěrů. „Prostějov jako
jedno z mála měst už dlouhá léta
nezvýšil daň z nemovitostí, která je

dlouhodobě na velmi nízké úrovni
oproti jiným městům. To samé se
týká i poplatků za odvoz komunálního odpadu. V obou případech by
zdejší magistrát mohlo sáhnout až
ke dvojnásobnému zvýšení,“ uvedl
finanční analytik. „To by byl ideální
stav pro městskou pokladnu, ale zá-

roveň také naše politická smrt,“ okomentoval tuto možnost s úsměvem
Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
Prostějova. „Já věřím, že i v dalších letech nejvyšší rating udržíme, přestože
náš rozpočet skutečně mohou zatížit
investiční úvěry,“ zopakoval primátor
Jura.

Ekonomické hospodaøení Prostìjova
'MQPQOKEMQWUÊNW2TQUV÷LQXCRąKLGNKX×VGTÚ\JQFPQVKVXKEGRTG\KFGPVPCFP¾TQFPÊCIGP
VWT[/QQF[pU+PXGUVQTU5GTXKEG+IQT1XéCéÊM XNGXQ CHKPCPéPÊCPCN[VKM8QLV÷EJäG
NG\PÚ
Foto: Michal Kadlec

rozpočet města nelze blíže specifikovat
či předvídat,“ uvedl.
„V příštích letech se skutečně chceme
pustit do velice významných, ale zároveň nákladných stavebních investic.
Čeká nás revitalizace historické části
města včetně rekonstrukce Společenského domu, výstavby podzemních garáží, rekonstrukce tržnice, dále zimního
stadionu, výstavba krytého plaveckého
bazénu a spousta dalších investic. To

PROSTĚJOV Na magistrátu se
dají očekávat výrazné změny ve
vedoucích pozicích. Na svůj post
podle slov primátora Františka Jury (na snímku) rezignovala
dlouholetá vedoucí odboru kanceláře primátora Jaroslava Tatarkovičová. A k tomu všemu radní
vyhlásili konkurz na obsazení dalších dvou postů, které mají posílit
kvalitu práce magistrátu.
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

yy Dlouholetá vedoucí odboru
kanceláře primátora končí ve své
funkci. Z jakého důvodu a proč?
„Dosavadní vedoucí odboru byla
delší dobu v pracovní neschopnosti,
která vyústila v její rozhodnutí rezignovat na svou funkci. Nic víc v tom
není. A protože vedoucího kanceláře
primátora město potřebuje, logicky
hledáme, kdo její práci převezme.“
yy Zároveň radnice poptává
nového pracovníka do funkce

tik
varuje ekonomický analy

8KEGRTG\KFGPV +IQT 1XéCéÊM RąGFCN EGTVKHKM¾V U PGLX[wwÊO
OQåPÚOTCVKPIGORTKO¾VQTQXK2TQUV÷LQXC(TCPVKwMW,WTQXK
Foto: Michal Kadlec

vše může stát až půl miliardy korun bez
toho, že bychom chtěli ohrozit další stavební investice, se kterými počítá každoroční městský rozpočet a které jsou
v objemu okolo tří stovek milionů korun. Ty bychom v žádném případě nechtěli seškrtat. Zcela jistě se tak nevyhneme úvěrům, ale nevěřím tomu,
že bychom si se splácením nevěděli
rady,“ zareagoval primátor Prostějova
František Jura.

ujišťuje primátor Jura při změnách na radnici

Michal
KADLEC

“

usmíval se primátor Fran
tišek Jura

„O žádnou čistku nejde,“

pro Večerník

Změna může nastat
cemi
s naplánovanými investi

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

vedoucího organizačního oddělení na odboru kanceláře primátora. Na první pohled jde o stejnou funkci jako vedoucí odboru
kanceláře primátora. V čem je
rozdíl?
„Vedoucí organizačního oddělení
bude mít zcela jinou náplň práce
než vedoucí kanceláře primátora. Organizační oddělení bude
pod sebou sdružovat sekretariáty uvolněných členů rady města
a bude mít za úkol také vlastní
radu a zastupitelstvo. Ač se to
tak zvenčí nemusí zdát, příprava

schůzí rady a zasedání zastupitelstva je spojena se spoustou specifické agendy. Analogicky funguje
například organizační oddělení
Krajského úřadu Olomouckého
kraje.“
yy Poptáváte rovněž vedoucího
oddělení vnějších vztahů. Končí
tak ve své funkci Jana Gáborová,
nebo jde o jinou pozici? Co bude
mít tento vedoucí na starost?
„Úkolem oddělení vnějších vztahů
bude primárně práce v oblasti cestovního ruchu, nikoliv komunikace
s médii. Podpora turistiky patří k našim prioritám. Chceme být v této
oblasti mnohem aktivnější než dosud. Pozici mluvčí města Jany Gáborové toto zvýšení důrazu na cestovní
ruch nijak neohrozí.“
yy Abychom předešli možným
spekulacím, nejde o nějakou „čistku“ na radnici?
„Z odpovědí na předchozí otázky
je jasné, že nikoliv. Z úřadu odchází jediný člověk, který již má nějakou dobu nárok na důchod a končí
z vlastního rozhodnutí. Zbývající
změny jsou spíše posílením úřadu
v oblastech, které považujeme za
klíčové.“

podle agentury Moody’s Investors Service
Silné stránky

y Nárůst v daňových příjmech je hlavním faktorem
zlepšení provozního hospodaření
y Pokračující silná likvidita
y Nulová zadluženost města a jeho organizací

Co by mohlo rating
VQÉzLW"

Pokles ratingu státu, případně trvalý propad provozních
výsledků města a deficitní hospodaření vedoucí k vyššímu
nárůstu zadluženosti a poklesu hotovostních rezerv by
měly negativní dopad na rating.

Slabé stránky

y Finanční výkon je díky vysoké spotřebě investic pod tlakem
5DWLQJRYÙYÙKOHG

Výhled ratingu je pozitivní, zohledňuje pozitivní výhled
ratingu státních dluhopisů České republiky.

Co by mohlo rating
]YÙvLW"

Zvýšení ratingu České republiky za předpokladu
udržení stabilních výsledků hospodaření při velmi nízké
zadluženosti a dobré likviditě.

Z tělocvikáře ředitelem!

PROSTĚJOV Rošáda ve vedoucím křesle ředitelny na Základní
škole Jana Železného na Sídlišti
Svobody v Prostějově je dokončena. Ve chvíli, kdy v říjnu loňského
roku odešel dlouholetý ředitel Jan Krchňavý na pozici
náměstka primátora,
nahradila jej na vedoucím postu školy Ivana
Liznová. Ta však na svoji funkci na jaře tohoto
roku rezignovala a prostějovský magistrát tak byl nucen
vypsat výběrové řízení. Z něj jako
vítěz vyšel Dalibor Ovečka, dosavadní učitel tělesné výchovy.

(PéVéčko), náměstek primátora
pro školství v Prostějově.
Večerník byl také jediným médiem, pro které si nový ředitel nej-
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Michal KADLEC
„Rada města potvrdila ve funkci
nového ředitele Základní školy
Jana Železného Dalibora Ovečku,
který zvítězil ve vyhlášeném výběrovém řízení. Jde o současného
tělocvikáře, jenž byl zároveň kdysi
i žákem této školy a je pro něj tedy
i skutečnou srdeční záležitostí,“
sdělil na nedávné tiskové konferenci rady města Jan Krchňavý

větší základní školy v Prostějově
udělal pár minut čas. „Sdělení
radních, že jsem obstál v konkurzu a mohu vést tuto školu, jsem
samozřejmě přijal s obrovskou
radostí. A chci ji řídit tak, jak ji
bývalý ředitel a současný náměstek primátora pan Krchňavý stvořil,“ sdělil s úsměvem nový ředitel
Základní školy Jana Železného.
„Kromě toho, že dlouhá léta tady
pracuji jako tělocvikář jsem ještě
vedoucím trenérem našich sportovních tříd,“ představil se Dalibor
Ovečka, který podle vlastních slov
chce zachovat stávající trend, kdy

&CNKDQT1XGéMCDWFGQFéGTXGPEG
ąÊFKV<¾MNCFPÊwMQNW,CPCäGNG\PÆJQ
Foto: Michal Kadlec

zdejší škola je mezi rodiči a jejich
dětmi tou nejvyhledávanější a nejprestižnější.
Do své funkce nastoupí nový ředitel školy k 1. červenci tohoto roku,
takže letní prázdniny zřejmě stráví
více pracovně. „Po náročném školním roce si nějaké volno asi udělám, prázdniny ale pro mě budou
určitě kratší,“ připustil Ovečka.
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PPůjde o velice časově náročný týden plný schůzek či nutných návštěv
na úřadech. Prostějovany bude drtit stres a spěch, takže na víc než pracovní či úřední záležitosti nezbyde čas. U rodinných krbů tak zavládne
nepříliš pohodová nálada.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Zkoušíte
nalézt alespoň nějaký druh zábavy,
moc se vám to ale dařit nebude. Vaše
nálada bude totiž neustále pod bodem mrazu a jen tak něco vás nerozesměje. Možná až během víkendu
vaši potomci.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Podaří se
vám velice dobře načasovat pracovní
povinnosti, takže je hravě dokážete
skloubit se soukromím. Těsně před
víkendem ale obdržíte úřední vyrozumění, které vás příliš nepotěší.
Pokazí vám náladu.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Zkuste
si na pár dní vydechnout, poslední
dobou je toho na vás moc. Nějaké
válení v posteli vás samozřejmě neuspokojí, takže si zvolte aktivní odpočinek. Máte přátele, kteří chtějí
s vámi sportovat.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Nenechte na
sobě štípat dříví, nemusíte si přece
nechat líbit všechno. Nadřízení na vás
zkoušejí, co vydržíte, ale že by vám za
náročnou práci dobře zaplatili, to v žádném případě. Ozvěte se konečně.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Navštívíte poměrně hodně společenských akcí
a nebude proto divu, že rodinu budete
zanedbávat. Pokud hodláte flámovat,
vezměte alespoň na jeden mejdan svého partnera. Ukažte mu, že o něj stojíte.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Na začátku týdne se dostanete do sporu se
sousedy, kterým vadí vaše chování
a hlavně časté noční večírky. To ale
nebude všechno, dokážete se kvůli
naprosté prkotině pohádat i s kolegy
na pracovišti.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Nenechte
se ovlivnit svými negativními emocemi, s těmi to rozhodně nevyhrajete. Pokud vás čeká nějaké důležité
rozhodování, hoďte se do naprostého klidu a pak teprve se vší rozvážností konejte.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Klid ve
vaší rodině se bude otřásat v samých
základech. Jeden z blízkých příbuzných spadne do dluhové pasti a pomoc nebude jednoduchá. Budete
se hodně trápit, než vymyslíte, jak jej
dostat z maléru.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
V tuto chvíli nejste příliš oblíbeni
v pracovním kolektivu, takže se nedivte, že nikdo z okolí s vámi nepočítá při jedné z oslav. Skutečnost, že
vás nikdo nepozve, vás bude trápit,
ale zařídíte se podle toho.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Stále máte v zásobě plno plánů, kterými byste měli oslnit své nadřízené.
Problém je v tom, že trpíte nízkým
sebevědomím a podceňujete se. Rozhodně ale máte na to, abyste všem
o sobě dali vědět.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Dejte si
pozor na svoji tělesnou schránku a už
vůbec nedělejte prudké pohyby. Vaše
tělo bude v těchto dnech velice křehké
a každou újmu na něm budete bolestivě cítit. Raději nevylézejte ani z postele.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Najednou
přestanete věřit svému partnerovi,
a budete k tomu mít logický důvod.
Váš protějšek se totiž v poslední době
chová úplně jinak, než jste zvyklí.
Jakmile přijdete na to, že lže, ukončete to s ním.

nákupní servis
pro vás
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev

Cukrovkáři se na ten pravý nemohou ani podívat, v domácnostech je ale sladkým rádcem i pomocníkem. Proto je tuze dobré vědět, že ten moučkový koupíte nejlevněji v Albertu, pro krupicový a krystalový si zajděte do Kauflandu.
Třtinový nabízí za nejvýhodnější cenu Penny market, tradiční kostky jsme objevili za stejnou cenu hned na čtyřech místech, naopak kokosový má v nabídce
pouze Tesco.
Ať máte co nejladší život!
Průzkum byl proveden ve středu 5. června

08=(8035267ö-296.$32
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OD 10. DO 16. 6. 2019
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze
pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým
dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme
mnohem dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí
přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh. Vstupné děti 20 Kč, dospělí 40 Kč.
Ɣ Výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech akcí.

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH
úterý 11. června: Žešov křižovatka 0462 - směr palírna k mostu 1/46, křižovatka 0462 - směr přes obec křižovatka II/433, odbočka v centru obce, točna
čtvrtek 13. června: Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, nám.
Spojenců, Divišova, Slovenská, Milíčova, Al. Krále, Lužická, Budovcova, Budovcova parkoviště, vnitroblok Olomoucká – Budovcova, Olomoucká komunikace SSOK křižovatka Vojáčkovo nám. - Barákova pravá strana směr
železniční přejezd
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Hospodářská komora České republiky oceňuje, že se vláda rozhodla navýšením roční kvóty pro
příjem žádostí o kvalifikované zaměstnance v Režimu Ukrajina na
40 tis. řešit akutní nedostatek pracovních sil v českých podnicích,
kvůli kterému tuzemské podniky

musejí odmítat zakázky a který se
významně podílí na zpomalování
českého hospodářství.
Zavedením nového mzdového
kritéria 1,2násobku zaručené
mzdy v dané profesi, jak požadovaly odbory a ministryně práce
a sociálních věcí Jana Maláčová,

ale vláda zaměstnavatelům nařizuje, aby ukrajinské zaměstnance za
stejnou práci mzdově zvýhodňovali před českými. Kvůli takovému
mzdovému kritériu vláda ztíží vstup
do Režimu hlavně malým podnikům, na kterých česká ekonomika stojí.
TZ HK ČR

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Čelechovice na Hané - Kaple
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 24. 6. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ob- Dne: 26. 6. 2019 od 7:30 do 11:00 hodin. Vypnutá oblast: oboustranně od č. 34 a 30 po konec obce s č. 56 last: lokalita Vilapark.
a K/744, dále č. 46-49 a č. 41, 58.
Obec: Prostějov
Obec: Otinoves
Dne: 28. 6. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá obDne: 24. 6. 2019 od 8:00 do 11:00 hodin. Vypnutá ob- last: ul. Bulharská č. 28 - 40, ul. Waitova č. 7 - 21, oboulast: areál ZD za Dolním otinoveským rybníkem.
stranně Dr. Horáka č. 11 - 17 a č. 16 - 22, ul. Okružní s č.
Obec: Držovice
189, 191, 193.
Dne: 25. 6. 2019 od 7:30 do 11:30 hodin. Vypnutá ob- Obec: Kralice na Hané
last: ČS PHM Benzina, Olomoucká ul.
Dne: 26. 6. 2019 od 11:00 do 14:30 hodin. Vypnutá
Obec: Jesenec
oblast: celá lokalita Na Výsluní. Odběratelská TS KraDne: 26. 6. 2019 od 7:00 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- lice statek (č. 300707).
last: lokalita novostaveb za domovem pro seniory s č. Obec: Prostějov - Vrahovice
134, 138, parc. č. K/430/25-32.
Dne: 27. 6. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá obObec: Ohrozim
last: část obce Vrahovice s ulicemi: Čs. arm. sboru od
Dne: 26. 6. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ob- č. 34 a K. Světlé po č. 104, K. Světlé mimo areálu Polilast: oboustranně od č. 83 a 102 po konec obce s č. 115 cie, Celé ulice: Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská,
a 180 (ul. Ve zmolách) dále celá „Kozí ulička“. Obou- Prešovská, Košická. Ulice M. Alše od ul. Prešovská po č.
stranně od č. 10 a 44 po č. 1 - 4.
domu 843/56.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Z NEMOCNICE ...
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PROSTĚJOV (Lucie Drahošová, tisková mluvčí
společnosti Agel) Nemocnice Prostějov, člen skupiny AGEL, začala v rámci zvyšování kvality péče
pořádat pro pacienty, jenž čeká náhrada kyčelního
či kolenního kloubu, speciální edukační setkání.
Účastníci se během kurzu dozvědí vše o zákroku,
který je čeká, i o průběhu hospitalizace, pooperační
péče a následné rekonvalescence. Prvního setkání,
pořádaného 30. dubna, se zúčastnilo 16 pacientů,
kteří si jeho průběh pochvalovali.
„Operace znamená pro pacienty velkou psychickou
zátěž, která často pramení jen z nedostatku informací.
Pacient neví, co ho čeká, a často trpí obavami, úzkostí a nejistotou. Lékaři i sestry sice při kontrolách vždy
pacientům vysvětlují, co je v rámci zákroku čeká. Jedná
se o však o obrovské množství informací, nad kterými
lidé často hlouběji přemýšlejí až v klidu domova. A na
dodatečné otázky už nemá pacientům, kdo odpovědět,“
uvádí vrchní sestra ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Prostějov Jolana Závodná s tím, že
cílem nových předoperačních kurzů je pacienty nejen
informovat, ale zodpovězením všech jejich dotazů tak
zároveň zmírnit jejich obavy ze zákroku.
Edukační setkání pro pacienty se koná vždy jednou měsíčně a trvá zhruba hodinu. Obsah školení připravuje
celý tým zdravotníků, který pečuje o pacienty po totálních endoprotézách. V úvodu kurzu informuje účastníky všeobecná sestra-specialistka z ortopedicko-traumatologického oddělení o tom, co je čeká před operací
samotnou. „Lékař pak vysvětlí, jak probíhá zákrok. A na
závěr k účastníkům hovoří i vedoucí z Centra léčebné
rehabilitace o průběhu rekonvalescence. Lidé se mohou samozřejmě na cokoliv zeptat všech přítomných
odborníků,“ popisuje Jolana Závodná a doplňuje, že
kromě prezentací a rozhovorů mají příchozí možnost
se na místě prakticky seznámit také s různými pomůckami, které jsou po zákroku využívány.
Pacienti by měli kurz absolvovat zhruba čtyři týdny před
plánovaným zákrokem. „Může se stát, že při rozhovoru
s pacientem narazíme na nějaký další zdravotní problém.
Může být potřeba doplnit podrobnější vyšetření, a proto
je důležité mít dostatečný časový prostor. Takový problém by byl jinak odhalen až po přijetí do nemocnice
den před zákrokem a pravděpodobně by vedl k odlo-

ZHQVQCTEJÊX0GOQEPKEG2TQUV÷LQX

žení termínu operace,“ vysvětluje vrchní sestra s tím, že
každému, koho totální endoprotéza kyčle nebo kolene
čeká, proto kurz doporučuje. Jeho absolvování však není
podmínkou pro podstoupení operace. Termín setkání
se pacient dozví vždy na ambulanci, kde je mu přidělen
termín operace.
Ortopedicko-traumatologické oddělení je akreditovaným pracovištěm Nemocnice Prostějov. Od roku
1981 zde implantují TEP (totální endoprotézu) kyčelního kloubu a od roku 1996 TEP kolenního kloubu. V roce 2018 bylo v Nemocnici Prostějov provedeno celkem 482 operací TEP, přičemž po zákroku jsou
pacienti v nemocnici hospitalizováni v průměru pět až
sedm dní.
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REALITY

ZVÍŘATA
Kdo daruje pejska do bytu s výbavou?
Čivavu, pudla, šitzu. Tel.: 606 425 313

Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Čtyřčlenná rodina s dětmi hledá ke kouVýr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
pi dům v PV. 605 913 563
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz,
KOUPÍM byt v OV. 605 011 594
Tel.: 604 820 358
Usilovně hledám ke koupi CHATU. Tel.
Stavební práce Ščuka & Bureš,
i SMS 737 530 368
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
Pronajmu byt 2+kk. Druhé nadpodlaží. e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Kauce. Tel.: 608 718 813
Hledáme byt 2+1 (1+1) i pův. stav, plat- Sekání trávy, čištění pozemků.
www.seceni-kaceni.cz, tel.: 605 86 41 40
ba ihned. Tel.: 774 409 430

Dne 13. června 2019
vzpomeneme 22. výročí
úmrtí naší milované
dcery Andrejky PROCHÁZKOVÉ
z Ohrozimi.
Děkujeme všem, kdo s námi
vzpomenou. S bolestí a láskou
v srdci vzpomínají rodiče.

Dne 11. června 2019
uplyne 15 let od úmrtí
paní Pavly STÍSKALOVÉ

OZNÁMENÍ
Koupíme chatu nebo menší RD v okolí Nabízím kosmetické služby – Gabriela
Klaudyová. Studio BELLEZA.
do 25 km od PV. Tel.: 774 409 430
Tel.: 727 933 649
V pondělí 25. března se z Partyzánské
ulice ztratil bíločerný, angorský kocouFINANCE
rek Aramis. Pokud ho někde zahlédnete,
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
volejte prosím na číslo 605 188 953. Za
přebroušení přímo na místě.
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
informaci, která povede k jeho nalezení,
Tel.: 721 817 009
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
nabízíme 1000 Kč. Děkujeme.
Tel.: 603 218 330

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

a 12. července 2019
uplyne 10 let od úmrtí
pana Antonína STÍSKALA.
S láskou stále vzpomínají dcery
Hana a Dagmar s rodinami.

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86

Dne 15. června 2019
uplyne 10 let od úmrtí
paní Ludmily VŠETIČKOVÉ
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Zdeněk.

Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

KOUPÍM

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční,
starou pračku JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

Hledám mladou rodinu s malým dítětem, kde bych byla tetou.
Tel.: 774 399 550

GRATULACE

Koupím střešní vlnitý pozinkovaný plech.
I použitý. 20 m2. Tel.: 737 907 200
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Nalaď si život v C dur, tam nejsou
žádné křížky. Jsem profesionální
muzikant, ale ne stále ve světě. Je mi
75 let, ml. vzhledu. Hledám ženu
mého věku, hodnou a usměvavou.
Mám zařízený byt, na který finančně sám nestačím. Stěhovat se nechci. Samota je moc zlá. Jirka, Pv.
Tel.: 608 541 609

16011421482

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele
i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
ZDRAVOTNÍ PRODEJNA IVKA,
PLUMLOVSKÁ ULICE, nabízí zákazníkům krásné botičky (vyměkčené,
kožené nebo paměťová pěna) letní i
celoroční (i na velmi problémové nohy
– kostky, vysoké nárty, ostruhy). MYSLÍME I NA PÁNY. Zboží i ve velkých
velikostech. Tel.: 603 445 601
AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic
nabízí k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 388 101
NABÍZÍM K PRODEJI bývalou trafiku u Lázní z důvodu ukončení prodeje
a rekonstrukce parku (zatím se nekonala). Můžete využít na jiné účely. Rozvod elektřiny a vyteplená. Objekt se dá
přemístit. Cena dohodou, levně.
Tel.: 603 445 601

Dne 4. června 2019
jsme vzpomenuli 3. smutné
výročí, co nás navždy opustil
pan František HANÁK
z Prostějova.
Stále vzpomínáme.

71letá vdova hledá kamarádky.
Tel.: 774 399 550

Dne 14. června 2019
oslaví 80. narozeniny naše drahá
maminka a babička,
paní Ludmila JANOŠOVÁ.
Přejeme hodně zdraví a štěstí
do dalších let a děkujeme
za vše, co pro nás děláš.
Dcery Dáša a Hanka,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 5. června 2019
uplynul 1 rok od úmrtí
pana Miroslava MACALÍKA.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 14. června 2019
tomu bude 50 let od svatby
Marie a Františka ZACPALOVÝCH.
Spoustu další společných
let přeje rodina.

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích svých si věčnou
vzpomínku na mne zachovejte.

Dne 8. června 2019
jsme vzpomenuli 1. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila
paní Drahomíra ŠOCOVÁ
z Kelčič.
S láskou stále vzpomíná
manžel Josef, syn Josef
s rodinou, dcera Radmila
s rodinou a Rostislav
s rodinou.

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

právě takovou slevu
můžete nyní získat při
zadání řádkové inzerce
v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku

Dne 11. června 2019
vzpomeneme 5. výročí,
co nás navždy opustila
paní Žofie SEDLÁČKOVÁ
ze Smržic (Držovic).
S láskou stále vzpomíná
dcera Dana s rodinou.

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

Dne 12. června 2019
vzpomeneme 10. výročí,
co nás navždy opustil
pan Slavomír PAGÁČ
z Kralic na Hané.
S láskou
vzpomínají maminka
a sourozenci.

UZÁVÌRKA INZERCE

30
PRODÁM

Dne 9. června 2019
jsme vzpomenuli 1. smutné
výročí úmrtí mého
manžela a našeho milovaného
tatínka,dědečka a pradědečka,
pana Vladislava JANEČKA
z Přemyslovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkují a stále
s láskou vzpomínají manželka
Josefa, dcery Marcela a Alena,
vnoučata a pravnouček.

SEZNÁMENÍ
71letá vdova hledá přítele.
Tel.: 774 399 550

15021020132

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
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Rok utekl jak voda, zdá se to být
jako dnes, v uších zní ta bolestivá
slova, že jsi odešel a nevrátíš se
zpět. Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

1906050629

Pronajmu letní občerstveni s grilem v atraktivní lokalitě v blízkosti
centra
Prostějov.
Informace:
731 525 155

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

řádková inzerce /vzpomínky

JE V PÁTEK 14. ÈERVNA
V 10.00 HODIN

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový

POZOR
AKCE
Při zadání řádkové inzerce v rubrice REALITY
y
nad 300 Kč, jedna sloupcová inzerce zdarma!
Narozeninová akce! Slavíte narozeniny v červnu?
y
Jako dárek od nás dostanete slevu 30 % na řádkovou
a sloupcovou inzerci.
Hledáte zaměstnání či brigádu na léto? Uveřejnění
y
inzerátu v rubrice PRÁCI HLEDÁ nyní za pouhých 30 Kč.
Při zadání sloupcové inzerce využijte akce 2+1 zdarma!
y

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Vladislav Titz 1938
Otaslavice
Ing. Vlastimil Altmann 1952 Prostějov
Josef Buček 1935 Klenovice na Hané
Marie Vystavělová 1967
Prostějov
Jaroslav Přehnal 1940
Plumlov
Jana Kohoutková 1943
Vrahovice
Karel Stehlík 1940
Prostějov
Karla Voráčová 1934
Baldovec

Poslední rozlouèení

Pondělí 10. června 2019
Drahomíra Praskačová 1937 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ivo Smékal 1957 Tvorovice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Opatřilová 1940 Protivanov 15.00 kostel Protivanov
Čtvrtek 13. června 2019
Vlastimil Dostál 1948 Služín 11.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Jarmila Krčmařová 1935
Prostějov Pondělí 10. června 2019
Drahomíra Kocourková 1942 Plumlov Miloslava Nejezchlebová 1938 Niva 13.15 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Stör 1925
Prostějov Středa 12. června 2019
Augustin Jiříček 1942 Krasice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Alenka Soukalová 1928 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Vladimír Dvorský 1956 Hluchov 12.30 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
Poslední rozlouèení
Pátek 14. června 2019
Jan Černý 1936 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

PRÁCI NABÍZÍ
Do našeho kolektivu přijmeme manažera/ Přijmu řidiče sk. C+E, praxe na sklápěč
ku autoservisu/pneuservisu. Praxe v oboru podmínkou. Práce v okolí Olomouce.
automotive výhodou. Nástup možný ihned. Tel.: 776 638 977
Platové ohodnocení 25000 – 35000 Kč.
Strukturovaný životopis zasílejte na Firma HANAKOV přijme:
- do HPP ELEKTRIKÁŘE pro
e-mail: info@pneufloryk.cz.
údržbu strojního zařízení, požadujeme
platnou vyhlášku č.50 § 6-7. Nabízíme
Přijmeme pracovníka k udírně a k roštu
jednosměnný provoz, mzdu 24 000 –
na letní zahrádku, dále brigádníky na
31 000 Kč, nadstandartní benefity.
obsluhu a kuchaře na občasnou výpo- ŘIDIČE, ZÁSOBOVAČE – na
moc i z řad důchodců. Tel.: 775 780 046
záskok, možno i na DPP, tzv. na zavoPřijmeme automechanika nebo pracov- lání na dohodnutou hodinu, nabízíme
níka do pneuservisu v Prostějově. Nást- velmi výhodné podmínky, mzdu
up možný ihned, praxe výhodou. Pla- ekvivalentní k měsíční mzdě 25 000
tové ohodnocení až 25 000 Kč. Pro info. Kč, požadujeme řidičský průkaz B,C,
platný profesní průkaz.
volejte 777 870 729.
Životopisy zasílejte na mail:
www.vecernikpv.cz
hanakov@hanakov.cz

Úklidová firma přijme pracovnice
na provádění úklidu.
Dopolední, odpolední úklidy.
Vhodné i pro ženy na MD
a důchodkyně.
Tel. kontakt: 725 703 685
Přijmeme servírku a uklízečku na PP
plný. Nástup ihned. Pružná pracovní
doba. Osobní kontakt po tel. domluvě
paní Trundová tel.: 731 528 333,
email: trunda@pohostinstvialfa.cz
Nabízím brigádu – DPP. Jedná se
o úklidové práce. Vhodné zejména
pro ZTP. Vyžaduji spolehlivost, pouze
vážní zájemci z Pv a blízkého okolí.
Tel.: 723 919 119

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
8[FCXCVGNUVXÊ*#024'55UTQ

-é
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19060710640

Pondělí 10. června 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

HLEDÁTE PRÁCI?

NEPROPÁSNħTE SVOJI ðANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kuchař/ka
26 000 Kč
Vedoucí odboru finančního
19 760-29 740 Kč
Nutriční terapeut/ka
21 040-31 630 Kč
Obchodní zástupci
– prodejci bižuterie
17 500 Kč
Kuchař/ka
30 000 Kč
Vedoucíodborukancelářprimátora 21 480 Kč
Pekaři
25 000 Kč
Prodejci – skladníci
18 000- 22 000 Kč
Vedoucí organizačního oddělení
na odboru kancelář primátora 18 230-27 420 Kč
Vedoucí oddělení vnějších vztahů 21 480-32 290 Kč
Stavěči pecí
17 000 Kč
Technici – referenti stavěcího úřadu 19 760-29 740 Kč

Kvalifikace

Firma

turnusový
střední odborné
pružná prac. doba vyšší odborné
jednosměnný
ÚSO s maturitou

Motorest U Kola, Prostějov
Město Němčice nad Hanou
Domov seniorů Prostějov

jednosměnný
turnusový
pružná prac. doba
noční
jednosměnný

střední odborné
základní+praktické
bakalářské
základní+praktické
střední odborné

Stanislav Píchal, Mostkovice
Pension Mánes, Čechy pod Kosířem
Statutární město Prostějov
MOPS, Němčice nad Hanou
Dřevocentrum, Prostějov

pružná prac. doba
pružná prac. doba
jednosměnný
pružná prac. doba

vysokoškolské
vysokoškolské
střední odborné
vyšší odborné

Statutární město Prostějov
Statutární město Prostějov
KITTEC, Kelčice
Statutární město Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Číšníci/servírky

97-100 Kč/hod.

turnusový

základní+praktická

Pension Mánes, Čechy p. K

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.

19042410493

nabídka pracovních míst

19050210516
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Také třiadvacáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany,
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya 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 Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 13. června 2019, 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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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Lidická ulice
Kamil BENEŠ, Kralice na Hané
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 430 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Roman Chlouba
Jana TRAJEROVÁ, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 860 Kč na akci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
SORTIMENTU
Anna NESPĚCHALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZv hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
3, 2, 7, 8
Lenka VEČEŘOVÁ, Konice
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč do salonu
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Největší party v Prostějově to je DCM.
Jakub ZEMÁNEK, Bedihošť
Výherce získává:VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na disco.
19053060608

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.

Výherce získá VSTUPNÉ

YKRGQRWČ.þQDDNFL

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19050360521

190524605902

CO VISÍ NAD STOLEM VÁCLAVA SPITZNERA VE
VÝSTAVĚ BAREVNÝ SVĚT PŘIRODY? OZUBENÁ...

AUTA, SENÍKY, HUSA, AKTÉR, KRUL, ŠARM, STRBOUL, TRSY,
DRAKY, TRUS, ROBA, AMBICE, HEJL, LYRICI, SBĚŘ, AKÁT,
TRIBUNA, SPOR, BAČKORA, RUMUNKA, FOTBAL, TRIUMF, ARIE,
TRESA, ALDA
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BÁDEJTE, KDO SE
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili zpěváka, který je hlavní
hvězdou červnového programu Prostějovského léta...
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Výherce získá JEDNU VSTUPENKU
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\IRWRNRXWNX

Výherce získá RODINNÉ VSTUPNÉ
YKRGQRWČ.þQDSURKOtGNX

Výherce získává VSTUPNÉ
YKRGQRWČ.þQDGLVFR
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WOLKRŮV PROSTĚJOV
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Tento týden proběhne v Prostějově
již 62. ročník celostátní přehlídky
uměleckého přednesu a divadel poezie. Také tentokrát nabídne pestrý
program čítající kromě recitace a divadel i hudební vystoupení nebo semináře. Následujících pět dnů bude
nabito kulturními zážitky, které si
přeci nenecháte ujít!
Celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie Wolkrův Prostějov má neuvěřitelnou tradici, v níž
organizátoři z Kulturního klubu DUHA
pokračují i letos. Pětidenní program zahájí toto úterý 11. června v 11:00 hodin
semináře, které potrvají až do 16:00
hodin. Jejich tématy jsou Psaní jako
nutnost a hra (v Městské knihovně),

Fyzické básnictví (na prostějovském
zámku) a Od tématu k divadlu poezie
(v Městské knihovně). V 16:30 hodin
proběhne v Duze oficiální zahájení spojené s předáním symbolického klíče od
městských bran a od 21:00 hodin bude
„Wolkráku“ předán prostějovský zámek,
k čemuž bude hrát kapela Zrní. Od
středy již započne přehlídka recitátorů,
večery budou patřit koncertům a divadelním představením. Závěrečný večer
s předáním cen festivalu je na programu
tradičně tuto sobotu od 19:00 hodin.
„Určitě bych doporučila všem Prostějovanům, aby se Wolkrova Prostějova zúčastnili. Jistě budou příjemně překvapeni, že
recitace a přednes celkově už dávno nejsou o deklamaci básní z povinné četby a

že zde můžou slyšet moderní a často velmi
originální a vtipné texty. Letos se urodilo
i velké množství povedených divadel, také
bych doporučila noční představení Poem
macht frei s tematikou holocaustu a velmi
sugestivním divadelním zpracováním. Z
doprovodného programu bych ráda pozvala třeba na koncerty kapel Zrní a Jananas,“ láká diváky Pavla Vašková, vedoucí
Kulturního klubu Duha.
Podrobný program jednotlivých
akcí na každý den naleznete na www.
vecernikpv.cz a také na facebookových stránkách Wolkrova Prostějova.
Vstupné pro veřejnost činí 20 korun,
a to na celý večerní program na prostějovském zámku. V ostatních případech je vstup volný.
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 10. června
14:00 PSÍ DOMOV
rodinný film USA
17:30 X-MEN: DARK PHOENIX
americké sci-fi
20:00 POSLEDNÍ VEČERY NA ZEMI
čínské drama
úterý 11. června
14:00 PSÍ DOMOV
17:30 FREE SOLO
dokument USA
20:00 X-MEN: DARK PHOENIX
středa 12. června
17:30 UNIVERZITY A SVOBODA
český dokument
20:00 GODZILLA II KRÁL MONSTER
sci-fiUSA
čtvrtek 13. června
17:30 RODIČE NA TAHU
americká komedie
20:00 MUŽI V ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ HROZBA
akčníkomedieUSA
pátek 14. června
15:30 PSÍ POSLÁNÍ 2
americký rodinný film
17:30 POKÉMON:
DETEKTIV PIKACHU
dobrodružný film USA/Japonsko
20:00 MUŽI V ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ HROZBA
sobota 15. června
15:00 ALADIN
rodinný film USA
17:30 MUŽI V ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ HROZBA
20:00 X-MEN: DARK PHOENIX
neděle 16. června
10:30 POKÉMON:
DETEKTIV PIKACHU
15:30 PSÍ POSLÁNÍ 2
17:30 MUŽI V ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ HROZBA
20:00 RODIČE NA TAHU

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 28. srpna
FOTBAL TO JE HRA!
výstava k 115. výročí založení fotbalového
klubu SK Prostějov

Pondělí 10. června 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

zveme vás ...

aneb, co se
kde děje…

Kulturní klub

Zámek Prostìjov

Školní 4, Prostějov
do 28. června
INTERIÉR!
Výstava klauzurních a závěrečných prací studentů Designu interiéru SŠDAM
prezentuje práce studentů posledního
ročníku oboru Užitá malba a design interiéru bytu v panelovém domě, ale i návrh
veřejného prostoru ve formě hotelového
pokoje, a to formou vizualizací, ale i kreseb nebo akvarelů

Pernštýnské nám. 8 (průčelí zámku)
10. června
17:00 OLGA MĚSÍCOVÁ
vernisáž prodejní výstavy obrazů
(Café Zámek)
do 25. června
RITUÁL
výstava maturitních prací studentů SŠDaM
do 30. června
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH
DĚL MĚSTA PROSTĚJOVA
výstava obrazů ze sbírky galerie

Knihovna

Zámek Plumlov

Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 10. června
17:00 MARTIN TABERY:
MŮJ PŘÍBĚH
vyprávění studenta Cyrilometodějského
gymnázia nejen o jeho pobytu v jihoamerickém Perú
(podkrovní sál)
středa 12. června
16:00 ČTENÍ Z TVORBY
MARCELY PRÁZDNÉ
poezie regionální autorky, která se musí
potýkat s velkým zdravotním handicapem,
přičemž verše uslyšíte v podání členů divadla Point
(podkrovní sál)
čtvrtek 13. června
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
se obrátit? Odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace s Vámi
budou řešit konkrétní problém.
17:00 ČESKOSLOVENŠTÍ
LETCI V RAF
přednáška historika a badatele Daniela
Švece, který se dlouhodobě zabývá osudy československých letců bojujících za
2. světové války pod vlajkou britského
Královského letectva kromě jiného připomene i konkrétní životní příběhy a
osudy letců Františka Fajtla, Františka
Peřiny, Karla Janouška a Františka Truhláře
(podkrovní sál)

do 30. června
OUT WEST, IAIN PATTERSON
výstava skotského pedagoga a umělce

DUHA

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 23. června
BAREVNÝ SVĚT PŘÍRODY
výstava nejen o Klubu přírodovědeckém
založeném v Prostějově před 120 lety

Zámek Konice
do 23. června
VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ KONICE
výstava žáků

QRKHMEDORY½OLJDPXzÕ¤5

TJ Sokol I

Prostějov

vs.

České
Budějovice

Sobota 15. června 14:00

dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

akce v regionu...
Indiánské odpoledne v Ivani
Občanské sdružení Eywan 2010 ve spolupráci se skautským oddílem Dakota – Severka pořádá akci s názvem Indiánské odpoledne, která se bude konat tuto sobotu 15. června od 13:00 hodin na fotbalovém hřišti
v Ivani. Připravena bude indiánská stezka zdatnosti, která všestranně prověří malé
bojovníky. Od 14:00 hodin bude připravena jízda na koňském povozu, bubnování na
indiánské bubínky a jiné etnické nástroje, ukázka výcviku dravých ptáků, slavnostní zapálení ohně či indiánská vesnice s totemem a možností přespání v týpí s hořícím ohněm.

100 let sokola v Čelechovicích

Setkání u Mokroše

TJ Sokol Čelechovice na Hané zve na oslavy
100 let od svého založení. Akce se bude konat v sobotu 15. června od 15:00 hodin. Po
nástupu před sokolovnou dojde na vztyčení
vlajky a zasazení sokolské lípy. Připravena
bude komentovaná prohlídka sokolovny
s výstavou o historii místní TJ a řada dalších.

Vycházku do okolí Němčic nad Hanou
chystá na sobotu 15. června prostějovské
Ekocentrum Iris. Sraz je v 7:45 hodin na
hlavním vlakovém nádraží v Prostějově,
následovat bude společný odjezd do Nezamyslic. Z Nezamyslic se účastníci vydají
k malebnému mokřadu Mokroš u Mořic
a prohlédnou si naučnou stezku i ptačí
pozorovatelnu uprostřed vodní plochy.
Odtud budou pokračovat do Němčic nad
Hanou, kde v rámci dne otevřených dveří
navštíví záchrannou stanici pro zraněné
živočichy. Návrat vlakem do 15 hodin.
Délka trasy 7 km.

Výstava bonsají v Konici
Bonsai klub Haná při ZO ČZS Prostějov
pořádá ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Konice na nádvoří zámku
v Konici ve dnech 15. a 16. června výstavu
bonsají. Otevřeno bude v sobotu od 9:00
do 17:00 hodin a v neděli od 9:00 do 16:00
hodin. Během výstavy probíhá poradenská
služba k pěstování bonsají a v neděli budou
připraveny ukázky tvarování bonsají včetně
stromů přinesených návštěvníky.
čtvrtek 13. června
náměstí T. G. Masaryka
8:30 PROSTĚJOVSKÁ
KOLOBĚŽKA
pro základní školy
14:00 PROSTĚJOVSKÁ
KOLOBĚŽKA
pro veřejnost
pátek 14. června
20:30 BLADE NIGHTS
vyjížďka na kolečkových bruslích
a koloběžkách
(dětské dopravní centrum)
sobota 15. června
vlakové nádraží v Prostějově
7:45 SETKÁNÍ SE ZÁCHRANNOU
STANICÍ
vycházka k mokřadu Mokroš u Mořic,
odtud pokračujeme do Němčic nad Hanou, kde navštívíme záchrannou stanici

12. kolo
KORFBAL:
neděle 16. června:
10:00 FINÁLE SUPERLIGY
(klání smíšených týmů nejvyšší české
soutěže včetně prostějovského, sportovní
hala RG a ZŠ Prostějov)

HASIÈI:
pátek 14. června:
21.30 VRCHOSLAVSKÁ POHÁROVKA (3. ročník nočního závodu požárního
sportu, hřiště Vrchoslavice)

www.

vecernikpv.cz

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

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
úterý 11. června
17:00 REBELKY
ženy, které dokázaly v životě víc, než by
kdokoli čekal nebo chtěl. Inspirativní etudy
v podání žákyň ze třídy Petra Theodora
Pidrmana
(sál Zámku Prostějov)
do 28. června
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
výstava absolventů výtvarného oboru
(Galerie Linka)

Galerie Umìní
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
do 28. července
MALÍŘSKÁ TVORBA
výstava prostějovského malíře a projektanta Mojmíra Švarce

3ċ('3/$71e
/(91ă-,
608 960 042

&2.'<.'(aneb informace
a události z vašeho okolí…
0XOWLNXOWXUQÉFHQWUXP0R]DLND
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 11. června od 17:00 hodin se
koná seminář „PODPOŘTE ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI DÍTĚTE!“
* ve čtvrtek 13. června od 17:00 hodin se
pořádá cestovatelská přednáška „TAJEMSTVÍ AMAZONIE“

0&&LSÉVHN
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* kurz šití na stroji pro začátečnice a pokročilé švadlenky povedou opět L. Křenková a S.
Wantulová. Dle rozpisu obou skupin vždy v
pondělí 17:30-20:30 hodin.
* individuální právní poradenství s A. Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči o dítě s I.
Halouzkovou dle objednání
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - zdravý pohyb, správný vývoj dětí, odstranění bolesti
a špatného držení těla cvičením, aromaterapie, podpora zdraví přírodními prostředky
apod. s H. Peterkovou dle objednání
* v úterý 11. června od 18:00 hodin se koná
beseda pro muže „OTCOVÉ A DĚTI
ANEB SPRÁVNÝ TÁTA“

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 10. června od 16:00 hodin je na
programu tvůrčí dílna „KERAMIKA“
* v úterý 11. června od 10:00 hodinse uskuteční „SETKÁNÍ V ZAHRADĚ“
* v sobotu 15. června od 10:00 hodin se
koná „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V
ZÁCHRANNÉ STANICI V NEMČICÍCH NAD HANOU“
* v sobotu 15. června od 7:45 hodin se pořádá „SETKÁNÍ SE ZÁCHRANOU STA621635267¨-29
NICÍ A BIOCENTREM MOKROŠ“
* v pondělí 10. června od 14:00 hodin
se koná „KNIŽNÍ KLUB“
&(1758035252',18
* ve středu 12. června od 14:00 hodin se
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
pořádá „POSEZENÍ V CUKRÁRNĚ
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin SLADKÁ TEČKA“
se koná dopolední program pro ma- * ve čtvrtek 13. června od 9:00 hodin se
minky s dětmi
uskuteční „PLETENÍ Z PEDIGU“
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin
se uskuteční první školička - dopolední
5µ=1¥
kroužek typu miniškolky
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je mouc v Prostějově nadále poskytuje služna programu první školička - dopolední by nevidomým a slabozrakým občanům
kroužek typu miniškolky
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Akademie seniorů pořádá
v úterý 11. června od 14:00 hodin
akci „CVIČENÍ S PAVLÍNKOU“.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel.
775 549 777
oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má
změněnou provozní dobu: úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
hodin, čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a
nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. V
Prostějově, Kostelecká 17, pořádá ve
středu 26. června 2019 zájezd Rožnov
pod Radhoštěm – skanzen a Valašské
Meziříčí – gobelínka. Info na tel.: 588
008 095, 724 706 773.
Základní organizace Českého svazu chovatelů Plumov vás zve na TRADIČNÍ
HODOVOU VÝSTAVU DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA A KRÁLÍČKŮ A BERÁNKŮ TEDDY pořádanou ve dnech
15. a 16. června v chovatelském areálu ZO
ČSCH Plumlov, Tyršovo nám. 179. Výstava bude otevřena veřejnosti v sobotu od
13:00 do 18:00 hodin a v neděli od 8:00 do
16:00 hodin. Občerstvení zajištěno.
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NA PŘEHRADĚ
SE PODÁVALY

DOBROTY

LASKAVÝ
MEDART

ƔƔ V Prostějově bavil diváky od
úterý do pátku další ročník populárního divadelního festivalu
strana 28

Foto: Pavel Lebeda

Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV I když má Radek Štěpánek za sebou dokonalé rozloučení s kariérou v pražské O2
Areně, to, co zažil v sobotu na prostějovském centrkurtu, ho určitě vzalo více u srdce. Vždyť právě
z Prostějova se vydal za svou kariérou! Poděkovat mu přišli ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Robert Plaga, primátor statutárního města Prostějov František Jura a Miroslav Černošek.
A kdo nabízel na centrálním dvorci tenisovou radost? Radek Štěpánek, Ctislav Doseděl nastoupili
proti Petru Pálovi a Pavlovi Víznerovi. Štěpánek s Dosedělem v uvolněné atmosféře zvítězili, duel
zakončil symbolicky právě Štěpánek esem. Definitivně se tak rozloučil s prostějovskými tenisovými fanoušky, kteří v sezonách 2003, 2004 a 2013 tleskali jeho vítězstvím v challengeru.
To letošní pro sebe uzmul Španěl Pablo Andújar, domácím borcům se nedařilo.

ZPRAVODAJSTVÍ Z 26. ROČNÍKU MONETA CZECH OPEN
NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 42-43

strana 29

Josefkol se bude pídit po tom, FRMHVNXWHÿQĚYODVW JEDNOU
ČECHY POD KOSÍŘEM Vlastenectví neznamená nenávist vůči jiným,
ani to není věc, ke které se uchylují darebáci, aby ospravedlnili pocit vlastní
nadřazenosti. Co ovšem toto slovo ve
skutečnosti znamená? Právě na to se
pokusí najít odpověď letošní Josefkol.
Akce roku s obzvláště bohatým programem se letos bude v Čechách pod
Kosířem konat v sobotu 20. a neděli
21. července.
Mezinárodní sraz mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí ve
zdejším zámeckém parku vypukne již
po dvanácté. Bude to přesně 10 let od
otevření tamního jedinečného Muzea
kočárů a 25 let od chvíle, kdy jeho majitel Václav Obr vůbec začal s rekonstrukcí
starých vozů. Letošní motto vzniklo na
motivy jedné z rozhlasových úvah Alfreda Strejčka. „Když umíral otec vlasti Karel IV., měl se údajně zeptat svých synů
Václava a Zikmunda, co je dle nich vlast.

2é0+1
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Foto: Martin Zaoral

Ani jeden z nich to nedokázal přesně říct.
Umírající král jim odpověděl, že je to láska
k historii,“ vysvětlil podtitul letošního Josefkolu majitel Muzea kočárů Václav Obr.
O tom, že bez poučení z historie, nemůže
být lepší budoucnosti, není určitě pochyb. Právě i k tomu by tedy chtěl Josefkol
svým dílem přispět. „Věříme, že tato akce
dokáže zejména v dětech zasít touhu po
poznání věcí, které byly pro naše předky

něčím naprosto samozřejmým, jako je
například smysluplný vztah k řemeslům
a práci jako takové,“ dodal Obr.
Aby se to skutečně zdařilo, připravil
si Josefkol nebývale bohatý program,
o kterém vás bude PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto mediální partner,
v následujících vydáních i na www.
vecernikpv.cz podrobně informovat.
A chystáme i soutěž o vstupenky! (mls)

ƔƔ V boji o postup do I.A třídy
se jiskřilo nejen od kopaček, nad
„Turky“ z Pivína se smály Klenovice
strana 35

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL
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PROSTĚJOV Deset týmů, nespočet zajímavých účastníků i hvězd evropského
formátu. To slibuje druhý ročník Hořava
Cupu. Turnaj v malé kopané určený převážně pro hokejisty přivedl loni na Hanou například Petra Čáslavu nebo Radka
Faksu. I letos by se diváci pak mohli těšit
na zajímavé tváře. Přijet má například reprezentační brankář Šimon Hrubec!
V jedné věci se ale turnaj mění. Tentokrát
se totiž neodehraje v Kostelci na Hané ale
v Prostějově. Organizátoři vysvětlili, že
takto chtějí být blíže fanouškům. Ti tedy
nebudou muset na fotbalové hřiště Kosteleckých, stačí, když zavítají do
areálu u prostějovského Sportcentra.
„I letos by měla přijet zajímavá jména. Zatím máme potvrzenou účast
legend v čele s Antonínem Panenkou, baviče Romana Skamene a řady
hokejistů z extraligy či první ligy. Znovu přijede také ženský fotbalový tým pražské Sparty, který obhájil mistrovský titul,“ láká pořadatel
turnaje Zdeněk Hořava. Už nyní se dá předpokládat, že pro sběratele
podpisů slavných lidí to bude přímo ráj na zemi. „Většina účastníků ale
dává vědět až pár dnů před vypuknutím turnaje,“ upozorňují organizátoři.
Z původně malé akce je nakonec obří podnik lákající nejen sportovce,
ale také fanoušky. Vedle již zmíněných dam v kopačkách postaví svůj
výběr také primátor města a šéf fotbalového klubu 1.SK František Jura,
hokejisté SK 1913, firma Laser Technology a přijedou celky z Havířova
a Frýdku-Místku, chybět nebude ani věčný rival z Přerova.
Turnaj se odehraje podle pravidel a na hřišti velikosti odpovídající
malé kopané. Jeho zakladateli jsou právě Zdeněk Hořava a také bývalý
hokejista Lukáš Duba.
Hořava Cup započne v sobotu od 10:00 hodin. Připravený je také bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Šťastlivci si pak mohou
přijít i na nějakou tu cenu, lístky na akci, které budou stát padesát korun, jsou totiž slosovatelné.
(sob)

ƔƔ Prostějovsko bude mít letos
jen jednoho zástupce v Poháru
České pojišťovny, jednom z největších florbalových turnajů
v ČR. Letos se do klání přihlásil pouze klub SK K2 Prostějov.
Oproti tomu florbalový tým FBC
Playmakers, taktéž z Prostějova,
tentokrát přihlášku nepodal. Již
tradičně se neúčastní klub z Kostelce na Hané.
ƔƔOrion znovu rozhýbal Němčice. Festival Na pohodu lákal uplynulý pátek na pestrý program,
pódium ovládly mažoretky, tanečnice i mimozemšťani. 5HSRUWiå
þWČWHYSĜtãWtPY\GiQt
ƔƔ Skvělý dojem zanechal v neděli 2. června oddíl Vzpírání
Haná v Brně. Dařilo se zejména
Julii Švecové, která překonala národní rekordy, ale také zvítězila
v bodování. Ženský tým Vzpírání
Haná z Náměště na Hané je i díky
svému povedenému představení
v Brně na třetím místě v devítičlenné tabulce.
ƔƔ Uplynulý čtvrtek odpoledne,
krátce po 14:45 hodin, došlo ve
Svatoplukově ulici v Prostějově ke
střetu dodávky s malou dívkou. Ta
skončila v nemocnici, naštěstí jen
s lehkým zraněním.
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TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 15. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 15. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 15. KOLO

SOKOL KONICE
FK BOHDÍKOV
SOBOTA 15.6. 10:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

SK LIPOVÁ
TJ SOKOL PROTIVANOV
NEDĚLE 16.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
SOBOTA 15.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

FOTBAL
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

NROR

LLWRYHO  KUDOLFH Q.H.

1: :

%UDQN\  %DUiQHN 5R]KRGÿt 0DFKDOD ±
+DEHUPDQQ%Ui]GLOåOXWpNDUW\âURP±
1ČPþtN'LYiNĥ
.UDOLFH QD +DQp +XĖND ± %ODKRXãHN +ODþtN
1ČPþtN 1RYRWQê 2 ± /H[D 3URNRS 9LQFRXUHN
'UDþND±1HþDV %DOiN )UêERUW
7UHQpU-DQ1HþDV

Å9VDGLOLMVPHQDGHIHQ]LYX´

 3HWU*277:$/'DVLVWHQWWUHQpUD.UDOLF
VWUDQD 

NROR åHODWRYLFH²'RODQ\  .XEHþHN
9iFODY3RNRUQê.U\ãWRI0RKHOQLFH²/XWtQ  
.RåHOD-DURVODY±[âRXSDO9RMWČFK6FK|Q0DUWLQ
/LWRYHO².UDOLFHQ+  %DUiQHN-DQ+).
2ORPRXFÅ%´ãWHUQEHUN  %XþHN2QGĜHM
±3HWUtN-DQ+ODYiþHN7RPiã9ON$GDP YO =iEĝHK
²9HONp/RVLQ\  3.0DLVWU\]VLQ-LĜt±
,QGUD 7RPiã 9äHFKRYLFH ² 2SDWRYLFH   
3OHãHN3HWU±['XUþiN6DPXHO6HKQiOHN-DURVODY
0HGORY²-HVHQtN  [1RYiN)LOLS5\ED
'DQLHO±=UQtN-DQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9ãHFKRYLFH       
 /XWtQ
      
 0HGORY
      
 âWHUQEHUN
      
 -HVHQtN
      
 0RKHOQLFH
      
 9HONp/RVLQ\       
 =iEĜHK
      
 /LWRYHO
      
2SDWRYLFH
      
.UDOLFHQ+      
äHODWRYLFH
      
ýHUQRYtU
      
'RODQ\
      
+).2ORPRXFÄ%³      
)*3678',2,$7ĜÌ'$6.$
NROR5DSRWtQ²3DVHND  [%ĜH]LQD
0DUWLQ0DWXãtN7RPiã/HäWLQD²1iPčäģQ+
  +REOHU-LĜt±[)LãDUD0LURVODY0OOHU
-DQ ĜHWč]iUQD ² %RKGtNRY    3. 
6UQČQVNê 'RPLQLN ± 5HLFKO /XNiã %čONRYLFH
² 0DOHWtQ    -XUHþND -LĜt 9ROI =GHQČN
6NOHQiĜ 'RPLQLN 9LQNOHU 0DUHN ± [ )L]HU <XULL
&KYiONRYLFH ² %RKXėRYLFH    3. 
9DOLã-DNXE±âPLUMiN-DQ+DėRYLFH²7URXEHOLFH
   .RUKRĖ 5RVWLVODY ± [ 3XU -LĜt +RUiN
0DUWLQ /ROHN 0LFKDO 2ãĢiGDO -DNXE 3DYOtN
2OGĜLFK 3OXVNDO -LĜt .RQLFH ² +OXERÿN\ 
 )UDQF-DQ.QROO/XGČN3Dã0DUWLQ.DPHQê
5RPDQ.UiVD-DURPtU.RĜHQRYVNê-DNXE'UHãU
)LOLS±1JX\HQ0LFKDO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %RKXĖRYLFH       
 .RQLFH
      
 &KYiONRYLFH       
 +OXERþN\
      
 %RKGtNRY       
 5DSRWtQ
      
 %ČONRYLFH       
 0DOHWtQ
      
 ěHWČ]iUQD       
3DVHND
      
1iPČãĢQ+       
7URXEHOLFH       
+DĖRYLFH       
/HãWLQD
      
$/($632576:($5,$7ĜÌ'$6.%
NROR8UÿLFH².RMHWtQ3./LSQtNQ%
%HėRY  [.RYDĜtN/XNiã.XELFD0DWČM
=HOHQD\7RPiã±[1DYUiWLO'DQLHO0DFKDþ)LOLS
.RVWHOHFQ+3OXPORY  *UXOLFK/XNiã
+UXEDQ 'RPLQLN /XåQê 0LFKDO ± 6SiþLO 0LFKDO
/LSRYi²'XEQ0  1RYiN3HWU9\EtKDO
0DWČM 3HNDĜ 'DYLG +RUiN -DQ ± =XEDO 5DGHN
6ODYRQtQ²3URWLYDQRY  $O.XKDO\.DULP
0LNXã=GHQČN9OþHN5RPDQ*DVKL3DMWLP±0LODU
2QGĜHM 6HGOiN 'DOLERU 6HGOiN 5DGHN %čORWtQ ²
&KRPRXWRY    3HFKD 5REHUW 1RYRVDG
$QWRQtQ/KRWVNê0DUHN±)XNDQ/XNiã%URGHNX
3ĝHURYD ² þHFKRYLFH    3.  %DćXUD
-DNXE±0X]LNDQW5DGLP
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /LSRYi
      
 /LSQtNQ%       
 %URGHNX3Ĝ       
 þHFKRYLFH       
 %ČORWtQ
      
 %HĖRY
      
 .RMHWtQ
      
 3URWLYDQRY       
 .RVWHOHFQ+      
8UÿLFH
      
3OXPORY
      
6ODYRQtQ
      
&KRPRXWRY       
'XEQ0       
60226,%7ĜÌ'$6.$
 NROR 0RVWNRYLFH ² 7RYDÿRY    [
+DWOH0DWČM±.RĜLQHN-DQ7URXEN\²ÓVWtÅ%´
  6WRNOiVND/XPtU.ROOHU0DUWLQ.DPH
ODQGU-DQ±âHUê'DQLHO.DORXV5DGLPåHODWR
YLFH Å%´  ÓMH]GHF    =HKQiOHN 5RELQ
'ORXKê /XNiã =OiPDO 0LURVODY ± âtGOR 7RPiã
)DELiQ 0DUHN .RYDORYLFH ² 5DGVODYLFH 
  3.  (UQVW 3HWU ± -DUPHU7RPiã YO 
-H]HUQLFH²+DQi3Y  6LPRQ-DNXE±[
*iERU3DWULN3LYtQ².OHQRYLFHQ+  
âYpGD5DGHN3RVStãLO0DUWLQ±=DSOHWDO/XNiã
&pVDU0DUWLQ3RSHOND-RVHI
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .OHQRYLFHQ+       
 7URXEN\
      
 3LYtQ
      
 ÒVWtÄ%³
      
 -H]HUQLFH
     
 ÒMH]GHF
     
 0RVWNRYLFH
     
 .RYDORYLFH
     
 2WDVODYLFH
     
+DQi3Y
     
7RYDþRY
     
5DGVODYLFH
     
äHODWRYLFHÄ%³      
1čPÿLFHQ+      

/,*$08åĤþ5².2/2

PARAŠUTISMUS

/,21633257,%7ĜÌ'$6.%
NROR2OHäQLFH²/RäWLFH  [.RYiþ
0DUWLQ±[0RUiYHN5RPDQ0LNHã-RVHI.QHLIHO
9RMWČFK-HVHQHF²ãWHUQEHUNÅ%´  [
7LFKê3HWU%XUJHW-DQ±)HUHQF0DWRXã7ĝHäWLQD
²1RYp6DG\Å%´  3.*HUHã7RPiã
±+ROXE'DYLG=YROH²'RORSOD]\  3.
 3OKiN /XNiã ± 'RþNDO -DURVODY 6PUæLFH ²
6ODWLQLFH  .DODQGĜtN-LĜt$XJXVWLQ/XNiã
±['DQLVâWHIDQ3OXKiþHN-LĜtâHPUR=GHQČN
'RVWiO 0LFKDO .RæXäDQ\ ² 9HONi %\VWĝLFH 
 [7KRPDV0DUWLQěHKiN7RPiã5R]HKQDO
0DUHN6WXFKOtN9iFODY±[/RãĢiN'DYLG1RYRWQê
3HWU/RãĢiN,YR
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OHãQLFH
      
 1RYp6DG\Ä%³       
 .RåXãDQ\
      
 /RãWLFH
      
 7ĜHãWLQD
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 0RU%HURXQ       
 6ODWLQLFH
      
 âWHUQEHUNÄ%³       
-HVHQHF
      
'RORSOD]\
      
=YROH
      
6PUæLFH
      
3Ĝ(%252)635267Č-29²,,7ĜÌ'$

NROR

DREURPLOLFH  VĄñRYLFH

2: 1:

%UDQN\  )LDOND  $EHOHV 5R]KRGÿt
1ČPHF±+RUiN'XGDåOXWpNDUW\9iFODYtN
'LYiFL
'REURPLOLFH1RVHN±âRF %DNR 5RFKOD
5\ãND.XEtþHN±âHQN\ĜtN5LFKWHU9iFODYtN
$EHOHV  6YR]tOHN  ± )LDOND .UDWRFKYtO 
/RQF 
7UHQpU0LFKDO5RFKOD
9ëäRYLFH âNRS ± 2EUXþQtN .UDMtþHN 2KOHãWČ
.R]GDV  'XGtN  ± 6PLþND  3\FKRUD 
0UĖND SHOLNiQ âNXOWpW\ ± )LOGiQ .UþPiĜ 
2NOHãWČN 
+UDMtFtYHGRXFt0LFKDO'XGtN

Å)RWEDOGQHVNDSODNDO´
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VWUDQD 

NROR'UæRYLFH²%URGHNX.RQLFH  
['RNRXSLO-DNXEěHKXOND0DUWLQ±*UHSO3DYHO
.ROiĜ'DYLGþHFKRYLFHÅ%´+RUQtãWčSiQRY
   ätGHN 0DUHN )RUHW 3DYHO -DQþtN
-LĜt %DãQê 5RPDQ YO   1ČPHF /LERU 7LäWtQ
² %URGHN X 3Y    +êVHN 3DYHO 1iYUDW
5RELQ6LSČQD0LODQ8UÿLFHÅ%´9UFKRVODYLFH
   3.  [ .RXĜLO -DURVODY ± /LãND
0DUWLQ 7UiYQtþHN -RVHI 'REURPLOLFH ²
9ëäRYLFH    )LDOND 3HWU$EHOHV 2QGĜHM
9tFRY ² 6NDOND     3OLVND 3DYHO
± 3LQNDYD 5RPDQ 1H]DP\VOLFH  9UDKRYLFH
QHKUiQR KRVWpQHSĜLMHOL
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9UFKRVODYLFH      
 +RUQtâWČSiQRY      
 'REURPLOLFH      
 'UåRYLFH
     
 7LãWtQ
     
 9UDKRYLFH
     
 %URGHNX.      
 9tFRY
     
 8UþLFHÄ%³
     
%URGHNX3Y      
6NDOND
     
9êãRYLFH
     
1H]DP\VOLFH      
ýHFKRYLFHÄ%³      
,,,7ĜÌ'$6.83,1$$
NROR%URGHNX3YÅ%´%HGLKRäģ  
[6HOXFNê/XNiã.ORERXN3HWU2WDVODYLFHÅ%´
 3DYORYLFH    [ 5DNiã 3DWULN [ +RQ
7RPiã3UDXV-LĜt=iYDGVNê3HWU&KYRMND-DNXE
±7RPHN7RPiãåHOHÿ²%LVNXSLFH  [
2WUXED /DGLVODY 0DWRXãHN 2QGĜHM ± 'RþNDO -LĜt
1H]DP\VOLFHÅ%´1čPÿLFHQ+Å%´  
3DYHOND 0DUHN ± .RSĜLYD$GDP 7RPHN 2QGĜHM
0DOþtN3HWU.UDOLFHQ+Å%´2OäDQ\  
)UêERUW-DURVODY7DNiþ0LURVODY1HRUDO0DUWLQ±
.ROHĖiN7RPiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .UDOLFHQ+Ä%³      
 %URGHNX3YÄ%³      
 %LVNXSLFH
     
 1ČPþLFHQ+Ä%³     
 2OãDQ\
     
 3DYORYLFH
     
 äHOHþ
     
 2WDVODYLFHÄ%³      
 1H]DP\VOLFHÄ%³     
%HGLKRãĢ
     
,,,7ĜÌ'$6.83,1$%
 NROR =GčWtQ ² 2WLQRYHV    .RYiĜ
2OGĜLFK$GDP -DQ 0XVLO =E\QČN YO   5\FKOtN
3DYHO5ĤåLþND7RPiã3URWLYDQRYÅ%´.ODGN\
   .ĜHþHN 'DYLG 6ODYtþHN .YČWRVODY
.ĜLYiQHN -LĜt .RVWHOHF Q+ Å%´  %URGHN X
.Å%´  [0HUWD3HWU3RSHOND0LFKDO
*UXOLFK$GDP1RYiþHN5REHUW.QiSHN0LURVODY
âXOF-XUDM±*UHSO.U\ãWRI5RELQ=DWORXNDO-RVHI
+YR]G²3WHQt  %XULDQ/XERã±+RUiN
0DUWLQ'ROHåDO6WDQLVODYâPtGD9ODVWLPLO1HYUOD
7RPiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .RVWHOHFQ+Ä%³     
 .ODGN\
     
 3OXPORYÄ%³      
 3URWLYDQRYÄ%³      
 =GČWtQ
     
 2WLQRYHV
     
 3WHQt
     
 ýHFK\S.      
 3ĜHP\VORYLFH      
+YR]G
     
%URGHNX.Ä%³      
MSDLVWDUätGRURVW
NROR %ODQVNR²6LJPD2ORPRXF  
âHYþtN 5DGLP ± âWHQFHO -DQ ýHFK 9RMWČFK
0DODFND0DUWLQ3URVWčMRY²9DODäVNp0H]Lĝtÿt
   .UiVD 5RPDQ 'LWWPHU $GDP .RVHN
7DGHiã 2QGURXãHN -DNXE +OXÿtQ ² =OtQ Å%´
   -DURĖ 0DUHN ± +RĜiN -DQ /täHė ²
)UëGHN0tVWHN    âHQN\ĜtN /DGLVODY

+RUNê 2QGĜHM ± 0DFHþHN /XGČN 2SDYD ²
6ORYiFNR Å%´    -DQMXã7HRGRU âþXGOD
$GDP7ĝLQHF²9tWNRYLFH  ätGHN'DYLG
YO   âLQGOHU 0DUHN .URPčĝtæ ² .DUYLQi Å%´
  9HþRUHN$OHã=EURMRYND%UQRÅ%´
%DQtN2VWUDYDÅ%´  [3D]GHUD-DNXE
)LOD 'DQLHO ± [ -XURãND 3DYHO %DJDU /XNiã
1H]KRGD-DNXE
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2SDYD
    
 /tãHĖ
    
 6LJPD2ORPRXFÄ%³    
 %ODQVNR
    
 6ORYiFNRÄ%³
    
 %DQtN2VWUDYDÄ%³    
 9tWNRYLFH
    
 )UêGHN0tVWHN     
 %UQRÄ%³
    
+OXþtQ
    
=OtQÄ%³
    
.URPČĜtå
     
3URVWČMRY
     
7ĜLQHF
     
.DUYLQiÄ%³
     
9DODãVNp0H]LĜtþt      
MSDLPODGätGRURVW
NROR%ODQVNR²6LJPD2ORPRXF  
/ĤGO 3DWULN ± [ 1t]Nê )LOLS [ 9\KOtGDO -DNXE
2SDWĜLO 'RPLQLN :DFODZLN 9LOpP +ĜLYQiþ -DQ
9tWHN $GDP 6PROND âWČSiQ 5DFODYVNê (ULN
6HHKRI 0D[LP 3URVWčMRY ² 9DODäVNp 0H]Lĝtÿt
  9DãLþND0DUWLQ±1HYDĜLO7RPiã+OXÿtQ
²=OtQÅ%´  [.RKRXWHN7RPiã'RVWiO
-DNXE 0DJHUD =E\QČN ± 6ORQþtN 7RP /täHė
² )UëGHN0tVWHN    6NRþRYVNê 0LODQ
6SXVWD 3DYHO ± =UĤQHN .DUHO %URMDþ 'RPLQLN
2SDYD²6ORYiFNRÅ%´  9RMWČãHN0LODQ
7ĝLQHF²9tWNRYLFH  :DQWXOHN.U\ãWRI±
)ROG\QD'DYLG:RR6DQJ\RQ3DVHND$QWRQtQ
.URPčĝtæ².DUYLQiÅ%´  %tEU'DYLG
&LPUD -DQ 'RþNDO -DNXE 'XãHN 'DQLHO +HQL]
âWČSiQ 3HFLQD 3HWU ± 9DORFK -LĜt =EURMRYND
%UQRÅ%´%DQtN2VWUDYDÅ%´  .LHVHO
/XNiã 9UDEOLF -DQ 9tW %HQMDPLQ ± -HOHQ -DQ
+ROXE'HQLV&K\OHN5RVWLVODY
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 6LJPDÄ%³
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
 2SDYD
     
 6ORYiFNRÄ%³      
 =EURMRYNDÄ%³      
 9tWNRYLFH
     
 )UêGHN0tVWHN      
 .URPČĜtå
     
 3URVWČMRY
     
=OtQÄ%³
     
+OXþtQ
     
7ĜLQHF
     
/tãHĖ
     
.DUYLQiÄ%³
     
9DODã0H]LĜtþt      
%ODQVNR
     
5(/$;&(17580*Ð/
.5$-6.ê3Ĝ(%25'25267
 NROR 8UÿLFH ² åHODWRYLFH   
+DQGO )LOLS 6RVtN 'DYLG %DOiN 0DUWLQ ± [
1ČPHF 3DYHO [ *DUGLiQ )LOLS 6HKQDO )LOLS
.UiO )UDQWLãHN -HVHQtN ² þHUQRYtU   
[ .Up]HN 'DQLHO 7XOLV .DUHO ± [ +DQXV
3DWULN 0RKHOQLFH ² &KRPRXWRY   
.RXWQtN +XEHUW 2GVWUþLO -DQ %HQD 'DQLHO
+). 2ORPRXF Å%´  1RYp 6DG\   
6WRSSHQ 0DWČM %UWQtN 9iFODY 1JX\HQ YLHW
.KRL þHFKRYLFH ² .RQLFH    3. 
6RERWD.ULVWLiQ±âNUDEDO'DYLG9HONp/RVLQ\
² 9LNWRULD 3ĝHURY Å%´    )LDOD 7RPiã
± [ &DOHWND +\QHN 0OþRFK 'DYLG âWČSiQHN
'DQ %RXFQtN 0LFKDO +DėRYLFH ² =iEĝHK 
 3.'RVWiO9RMWČFKâDQD2QGĜHM±[
+ROtN3HWU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 ýHUQRYtU
      
 1RYp6DG\       
 =iEĜHK
      
 -HVHQtN
      
 +).Ä%³
      
 0RKHOQLFH       
 &KRPRXWRY       
 þHFKRYLFH       
 3ĜHURYÄ%³       
äHODWRYLFH       
.RQLFH
      
8UÿLFH
      
+DĖRYLFH       
9HONp/RVLQ\       
.5$-6.É6287Čå'252676.83,1$Å%´

69Č729ê32+É5
²$5*(17,1$ &25'2%$
0XæL²MHGQRWOLYFL
,QGLYLGXiOQtDNUREDFLH<X ýtQD :HEHU
3ÀXJHU RED1ČPHFNR *HþQXN-LURXãHN
7iERU.Ĝtå&KOiGHN YãLFKQLýHVNR±'XNOD
3URVWČMRY 
3ĝHVQRVW SĝLVWiQt  7iERU  FP  *HþQXN
RED ýHVNR ± 'XNOD 3URVWČMRY   FP  *DR
ýtQD FP-LURXãHNFP.ĜtåFP
&KOiGHN YãLFKQLýHVNR±'XNOD3URVWČMRY 
FP
&HONRYč*HþQXN ýHVNR±'XNOD3URVWČMRY 
<X*H REDýtQD 7iERU-LURXãHN.Ĝtå
&KOiGHN YãLFKQLýHVNR±'XNOD3URVWČMRY 
0XæL²GUXæVWYD
3ĝHVQRVWSĝLVWiQtýtQDFPýHVNR±'XNOD
3URVWČMRYFP,WiOLHFP
&HONRYčýtQDýHVNR±'XNOD3URVWČMRY
1ČPHFNR
-XQLRĝL²MHGQRWOLYFL
,QGLYLGXiOQtDNUREDFLH<X*DR REDýtQD 
*ULHVKHLPHU 1ČPHFNR &KOiGHN ýHVNR±'XNOD
3URVWČMRY 
3ĝHVQRVWSĝLVWiQt*DRFP<X REDýtQD 
FP*UDVHU 5DNRXVNR FP&KOiGHN
ýHVNR±'XNOD3URVWČMRY FP
&HONRYč  *DR  <X RED ýtQD   &KOiGHN
ýHVNR±'XNOD3URVWČMRY 

7-6RNRO,3URVWčMRY²7-6ODYRMþHVNë

5

5

9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt
.ODXG\/XN3tUHN±(ãQHU-DQtNBrod
 6YRERGD5RED±&LEXOND-6êNRUD
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*KUVQTKKHQVDCNWXGO÷UV÷OCRWLÊHQVM[KMQRCéM[
FOTBAL POPRVÉ V MUZEU!
VÝSTAVA SLAVILA
ÔSPħCH Uþ PRVNÌ DEN
PROSTĚJOV Že sport, umění a historická budova nejdou dohromady? Omyl. V prostějovském
muzeu ukázali, že se může jednat o skvělé spojení. Ve čtvrtek 6. června tam odstartovala výstava Fotbal to je hra. A už před začátkem měl bývalý fotbalista Jindřich Skácel, který dával
dohromady exponáty, velké plány. „Chci, aby to tu bylo pro všechny generace. A výstava měla
také interaktivní prvky,“ nechal se slyšet majitel Galerie umění, který ve spolupráci s Muzeem
Prostějovska a 1.SK Prostějov stojí za zrodem výstavy.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Výstava má za úkol zmapovat historii
i současnost prostějovského fotbalu.
Ta se začala psát v roce 1904. „Původně to mělo být jen na jeden dva
sály. Pak jsme se ale dohodli na sálech
čtyřech. Doufám, že to bude letní tahák mezi výstavami,“ uvedl pak Skácel
těsně před zahájením výstavy.
Přání se mu splnilo. Na vernisáž
zavítaly všechny generace. A ná-

kartičky, je to tu moc pěkné. A hřiště, to jsem fakt nečekal. Bohužel si
dneska nezakopu,“ poznamenal prostějovský fotbalista David Píchal, toho
času ve stavu zraněných. Na výstavu
poskytl své kopačky.
Patronát převzalo město Prostějov.
Není divu, primátor František Jura
je zároveň předsedou fotbalového
klubu. „Jedná se o nejstarší fotbalový
klub v Olomouckém kraji. Ale nejen
to, také na Moravě a dovolím si tvrdit,
že v podstatě jeden z nejstarších v celé
republice,“ vyzdvihl dlouhé trvání
fotbalu ve městě. Připomněl i dnes
těžko uvěřitelný fakt. „Po roce 1918
bylo ve městě jedenáct fotbalových
klubů,“ řekl.
Výstava pak ukázala i stinnou stránku
prostějovské historie. Jednak přelom
tisíciletí, kdy hrozilo, že fotbal ve
městě zanikne a načas v Prostějově
nefungoval mužský tým. A jednak

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
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0¾XwV÷XPÊEKXÚUVCX[OQJNKQDLGXKVOPQJÆ6ąGDCTQ\FÊNOG\KUQWéCUPÚOKCJKUVQ
TKEMÚOKMQRCéMCOK
Foto: Michal Sobecký

také období protektorátu – na výstavě nechyběl plakát dokládající zákaz
přístupu židům na utkání. Většina
podvečera se ale nesla v přátelském
a sportovním duchu. „Jak koneckonců řekla paní herečka Jirásková

ve filmu Kožené slunce: „Kde nehrajou fotbal, tam chcíp pes!“ pronesl
primátor. A následovat mohlo slavnostní odpískání začátku výstavy ředitelkou muzea Soňou Provazovou.
A to doslova.

vštěvníci měli co dělat, aby si ji Aleksijević. „Přišel jsem se podívat na
prošli. Čekaly na ně nejen moderní i historické kopačky, dresy,
3x foto: Michal Sobecký
dokonce stolní fotbálek ve třech saa
provedeních, ale také alba plná fotek. „Mají to tady pěkné, hezky uspořádané. Je vidět, že si s tím dali neskutečnou práci,“ ocenila jedna z mnoha
návštěvnic Dagmar Arnoštová.
Naprostou novinkou pak byl výstavní
sál věnovaný maličkému fotbalovému hřišti i s brankami.
Čtvrteční vernisáž skýtala také setkání výjimečných osobností. Vystavovatele přišel podpořit ambasador výstavy, fotbalová legenda Pavel Kuka,
7åLGPRTXPÊFGPXÚUVCX[FCNVWwKVåGRčLFGQXGNMÚ (WPMEK CODCUCFQTC XÚUVCX[ RąGX\CNC HQVDCNQX¾ NG ĄCFW P¾XwV÷XPÊMč XÚUVCX[ \CWLCN[ JKUVQTKEMÆ RNCM¾V[
VCJ¾M0CXGTPKU¾åFQTC\KN[VWEV[NKFÊ
IGPFC5NCXKG2CXGN-WMC
#NGVCMÆHQVM[éCUVQLKåPG\P¾OÚEJHQVDCNQXÚEJJTFKPč
dále tam měla početné zastoupení
rada města, chybět nemohli manželé
Černoškovi či fotbalový trenér Petar

" I NII L ? JII L N´´ Û jaká bylla čttvrrteečnní vernnisáž....

3RK¿GNXYH3WHQËYLGøORGLY¿NĎ

Kdo z hercù se jim líbil nejvíc?
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PTENÍ Poslední květnový den se
letos uzavřela divadelní sezóna jedinečného Ptenského dětského divadla (PĎĎ). Během pěti představení
úspěšné pohádky Dva prsteny se
v aule školy od premiéry po derniéru vystřídalo zhruba 1 200 diváků.
Ti měli šanci zvolit svého oblíbeného herce.
„Ptenský Ferda“ už zná své majitele.
Držiteli prestižního ocenění a malého plyšového pejska za vítězství
v divácké anketě se stali letos dva
deváťáci alternující v roli čaroděje Fadžaruddina – Štěpán Horák
a Oldřich Kvapil, kteří získali 337
hlasů, před vílou Elizabeth – Alžbě-

tou Klapkovou (252 hlasy) a princeznou Arankou - Justýnou Božkovou (240 hlasů).
„Zajímavostí je, že oba vítězové se do
zkoušení zapojili teprve dva týdny
před premiérou poté, co jeden z herců
zčistajasna odmítl hrát. Oba se ale své
role zhostili na výbornou,“ upozornil
principál PĎĎ a zároveň autor hry Karel Foltin, jenž za úspěch představení
poděkoval i všem ostatním hercům,
dětským technikům, ale i tvůrcům
kostýmů, kulis, rekvizit a dalším spolupracovníkům z řad pedagogického
sboru školy či některým rodičům.
„Všichni podali skvělé výkony,“ dodal
Foltin.

1DCON¾FGPEKRCMURQNGéP÷TQ\MTQLKNKP¾FJGTPÚCDUQNXGPVUMÚFQTVMVGTÚLGMCå
FQTQéP÷X[VXQąGPPCOQVKX[RQJ¾FMQXÆJQRąÊD÷JW
Foto: Karel Foltin

PTENSKÝ FERDA: TOP TEN 2019
1. čaroděj Fadžaruddin- Štěpán Horák- Oldřich Kvapil
2. víla Elizabeth – Alžběta Klapková
3. princezna Aranka – Justýna Božková
4. šašek – Filip Kutý
5. první můra (vínová) – Marie Vrbová
6. princ Vítek – Zbyněk Novák
7. třetí můra (hnědá) – Karolína Vavrdová
8. biskup – Petr Kučera
9. druhá můra (šedá) – Sofie Jungmannová
10. první král – Daniel Havlen
- Fake News – Tereza Vojtěchovská

337 hlasů
252 hlasů
240 hlasů
181 hlasů
166 hlasů
137 hlasů
134 hlasů
115 hlasů
113 hlasů
67 hlasů
67 hlasů

iV÷R¾P*QT¾MU1NFąKEJGO-XCRKNGOURTGUVKåPÊOKEGPCOK6[UKQDCX[UNQWåKNK\C
TQNKéCTQF÷LG(CFåCTWFFKPC
Foto: Karel Foltin

Právem vítězů Ptenského Ferdy bylo
i letos nakrojení obrovského absolventského dortu, který tradičně
upekla a nazdobila vedoucí školní jídelny. I tentokrát byl vytvořen na motivy pohádkového příběhu. Nechyběl
na něm začarovaný a nedobytný hrad
čaroděje Fadžaruddina, do něhož

se mohl princ Vítek dostat jen díky
dvěma prstenům.
Letošní sezóna PĎĎ sice definitivně
uzavřela, ale všichni jeho fandové
se už nyní mohou začít těšit na příští
rok na v pořadí již 27. pohádku z dílny souboru nemajícího široko daleko
obdoby.
(mls)

KLVV MHWDOOLFD JXGDV PULHVW. MRíLFH ERXíLO\ PHWDOHP D URFNHP

MOŘICE V rytmu heavy metalu a rocku se odehrával víkend
v Mořicích. V pátek a v sobotu totiž obec patřila 19. ročníku
Revival festu. Do malé obce na Prostějovsku se sjela zhruba tisícovka fanoušků tvrdší muziky a taky revivalové kapely z celé
České republiky. Není divu, opět bylo co poslouchat. U toho
prostě Večerník nemohl chybět.

sou vždy stejné,“ uvedl organizátor
akce a starosta v jedné osobě Martin Obruča.
Pořadatelům i kapelám přálo počapro Večerník
sí. A proto zavítalo poměrně hodně
lidí. Třeba Kiss Revival si jich řada
Michal
rozhodla užít i na parketě. „Už jsme
SOBECKÝ
na tomhle festivalu byli, jsme tu tak
posedmé. Jezdíme ještě na Metal„Každý rok se snažíme kapely trochu fest či Master of rock,“ uvedla jedna
obměnit. I když tu třeba hraje AC/ z fanynek Dobromila Blisová. ZeDC nebo Metallica, tak kapely nej- jména kapela Kiss dostala diváky

PŮVODNÍ
reportáž

do varu, podobně úspěšná byla také
revivalová obdoba Metallicy, jedna
z prostějovských kapel. „Patří tady
k tomu nejlepšímu. Ale tady jsou
všechny kapely dobré,“ usmíval se
Martin Obruča.
Kapely ocenil také Michal Boudný.
Ten přijel i s celou rodinou. „Nejvíc
se těším na Metallicu revival, posloucháme ji se ženou už pár let,“
uvedl muž z Vyškova. Akce byla
jako tradičně dvoudenní, začínala
v pátek odpoledne a končila v noci
ze soboty na neděli. V Mořicích
se konala už po devatenácté, příští
ročník tak bude jubilejní. Co bude
následovat, však není jisté. „Nikdo
nemládne,“ poznamenal k tomu
Martin Obruča.

-CRGN[\EGNÆJQèGUMCQXN¾FN[RÐFKWOX/QąKEÊEJMCORąKXG\N[UX÷VQXÚOGVCN

Foto: Michal Sobecký
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je minulostí: Letošní roèník do zámku zavál Point i Olivy
Přehlídka divadelníků přinesla hlavně komedie. Ale i vážná témata
představení Etiketa Burani v podání dua Jan Šprynar a Konrád Popel.
A představení ve stylu komedií Na
stojáka mělo úspěch. V hledišti byli
zejména mladí lidé a děti bavící se
řadou rolí, kterou na sebe protagonisté vzali. Rady, jež dávali na rande,
si však snad raději přítomní nezapamatovali.
Výkony herců měl možnost ocenit
i mladý herec a jedna z postav prostějovského ZUŠ Open Matěj Snášel.
„Myslím si, že jsou velmi dobří. Trochu mě jen mrzí tiché publikum,“
uvedl k obecenstvu, které mezi
Úterní představení nabídlo příběh
bouřlivé opravdu zrovna nepatřilo.
PŮVODNÍ
mladého muže dospívajícího během
Herci často do děje vtahovali i divázpravodajství
komunistické éry. Tématu se ujal
ky. „Zatím se ke mně nedostali, ale
němčický divadelní spolek Na Štaci,
neměl bych s tím problém,“ usmál
pro Večerník
který měl možnost o svých kvalitách
se Matěj Snášel při představě, že by
během týdne přesvědčit ještě jednou.
„buranům“ vypomohl.
Divadelníci si pak poprvé mohli zvykPřes workshopy plné improvizace se
Michal
nout na komorní prostředí zámecképak mohli diváci těšit na závěr, který
SOBECKÝ
ho sálu. Ten nabídl zhruba osmdesát
byl právě improvizace plný. V pro5R]PDQLWÙÄWYUWHN
SRVXQXO0('DUW
Program letošního MEDartu byl míst k sezení a zvláštní atmosféru
gramu totiž nechyběly Olivy. Ty se
GRILQ½OH
vskutku pestrý. Přinesl představení podzemních prostorů. Určitá změna
svými představeními nemají obdojak mladých divadelních nadšenců, oproti kinu Oko v Němčicích nad Nejvíce programu nabídl čtvrtek. by. Aktéři totiž vymýšlí a improviPředstavili se během něj žáci z Něm- zují přímo na jevišti a musí bleskově
tak již ostřílených herců. A bylo tak Hanou.
čic nad Hanou, ale také studenti 3. reagovat na podněty diváků i svých
z čeho vybírat. Čtyřdenní program
ročníku JAMU. Ti se zaměřili na prose mohl pochlubit i tím, že tak jak sli6WÔHGDPÉÔLOD
středí psychiatrické léčebny (reportáž
boval, přinesl řadu vystoupení herců
QDQHvYDUGRE\
najdete na jiném místě této strany
z Prostějova a z Němčic nad Hanou.
Tedy lidí, které mnozí diváci mohli Jestliže o úterku se dalo říct, že při- - pozn.red.). Tématem další hry bylo
nesl téma z minulosti, středeční ve- opět dospívání a problémy i radosti
znát osobně.
černí představení bylo tentokrát ve s ním spojené. Podruhé během dvou
znamení aktuálního problému. Ještě dnů se na prknech, co znamenají svět,
¶WHUÙYH]QDPHQÉ
předtím ale odpoledne přinesly řadu představil prostějovský Point. „Pro
GRVSÉY½QÉ
menších představení děti ze ZUŠ mne osobně bylo velmi zajímavé
Těžkosti dospívání spojené s těžkou Prostějov, ale také z Plumlova a dvou uchopení tématu klišé psychiatricdobou, to byl úvod do MEDartu. prostějovských gymnázií – cyrilome- kých léčeben v podání studentů Jamu
v představení Já tam byl. Zejména pak
postava ,´Guláše´, kterou ztvárnil Jan PROSTĚJOV Hudební festival
)272*$/(5,(
Keltská noc letos čeká osmnáctý
Horák, bývalý žák dramatického oboklikni na
ročník. A pomyslnou plnoletost je
www.vecernikpv.cz
ru v Prostějově,“ okomentovala před- potřeba oslavit. Jak jinak než prostavení Jana Turčanová.
gramem nadupaným keltskou muzikou. Mimo skupin, které už po letech patří ke stálicím Keltské noci,
3ÔHKOÉGNXX]DYÔHO\
se představí i několik novinek.
YS½WHNLPSURYL]DFH
Svou premiéru si na festivalu odeZatímco učitelé často od studentů hraje nejen světoznámá folková huimprovizaci vidět nechtějí, zejména debnice Sharon Shannon z Irska,
ne před tabulí, pátek jí byl plný. Ale ale i mandolinista Radim Zenkl se
+ORTQXK\CéPÊOKUVąK1NKX[CLGLKEJMQNGIQXÆ\G5NQXGPUMCWM¾\CNKåG\CJT¾VUGF¾ v kladném smyslu slova. Program svým uskupením Europick, Italové
Cisal Pipers a polští Carrantuohill.
RTCMVKEM[XwGEJPQ#PCXÊEP¾RCFKV÷
Foto: Michal Sobecký
posledního dne MEDartu začalo
O víkendu 19. a 20. července se
plumlovský kemp Žralok opět stane
dějištěm hudebního festivalu Keltská noc. Letos akce oslaví osmnáctý
ročník. Popřát k plnoletosti Keltské
noci přijedou umělci z osmi států.
Mezi nimi nebudou chybět například čeští folk metalisté Wolfarian,
dvojnásobný držitel ceny Anděl
Tomáš Kočko nebo punkrockoví
Selfish Murphy z Transylvánie. Tito
muzikanti ale na Keltské noci hrají už
pravidelně. Chybět proto nebude ani
PROSTĚJOV Naprosto unikátní
několik novinek.
)272*$/(5,(
divadelní představení v rámci fesSvou premiéru si na Keltské noci
klikni na
tivalu MEDart předvedli studenti
odehraje třeba irská písničkářka Shawww.vecernikpv.cz
BYLI JSME
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Jejich inspirace Formanovým Přeletem nad kukaččím hnízdem byla
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várně Café zámek Prostějov vystanavíc obohatili o promítání autenví svá výtvarná díla Prostějovanka
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EXKLUZIVNÍ
mi a své umění využívá i při práci
čebna nazírána jako místo, kde vás ty- velmi prožívanými výkony dávali di- se svými klienty, abstinujícími
reportáž
ranizují, inscenace studentů ji ukázala vákům jasně najevo, že pacienti v psy- alkoholiky. Přijďte se do kavárpro Večerník
jako prostor, kde vám pomůžou. Aby chiatrických léčebnách jsou normální ny podívat na její pozoruhodnou
podpořili své tvrzení, promítli během lidé, kteří mají jen problém.
tvorbu. Její obrazy jsou vystaveny
Tereza
večera několik videí s výpověďmi lidí, Sami návštěvníci inscenaci hodnotili od pátku 7. června, vernisáž prokteří si léčebnou skutečně prošli. Ti velmi vysoko. „Hra byla velmi chytře běhne ale až v pondělí 10. června
MACHOVÁ
potvrdili, že bez ní by tady možná už napsaná. Navíc bylo vidět, že herci od 17:00 hodin.
Identické prostředí i postavy spojo- ani nebyli.
věděli, o čem mluví, prožívali to, jako Výstava obrazů Olgy Měsícové zapovaly představení Já tam byl studentů Nadto byl v představení nadhozen by to sami skutečně zažili. Nejvíc mě čala v kavárně Café zámek Prostějov
třetího ročníku Divadelní fakulty br- problém předsudků týkajících se ale fascinovalo, že dokázali sehnat au- již uplynulý pátek. Vernisáž ovšem
něnské JAMU a film Miloše Forma- psychicky nemocných lidí. Mýty, že tentická videa, na nichž vystupovali proběhne až tohle pondělí, tj. dnes
na z roku 1975 Přelet nad kukaččím jde o „magory“, kteří zblbnou po užití lidé, co se podělili o své zážitky a po- 10. června, v 17:00 hodin. Olga Měhnízdem. Poselství a celkové vyznění medikamentů, bořili právě někdejší city z psychiatrické léčebny. To bylo sícová je absolventkou prostějovsképříběhu však nabraly zcela jiný směr. hospitalizovaní pacienti z autentic- opravdu unikátní,“ svěřil se Večerníku ho gymnázia Jiřího Wolkera a VŠE
Zatímco v Přeletu je psychiatrická lé- kých videí. A také sami herci. Ti svými jeden z návštěvníků.
v Ostravě. Následně praktikovala

PROSTĚJOV Smích, kreace herců. Ale také zapojení
diváků do děje. To vše přinesl prostějovský MEDart.
Narážka na den, kdy se mění počasí jak na běžícím pásu
a vše je možné, není náhodná. O dění v sále prostějovského zámku to platilo taktéž. Letošní ročník přehlídky
divadelních souborů z Prostějova a hostů s podtitulem
„Proč by Hanák jezdil za divadlem ven, když ho má doma“ pak přichystal skutečnou kvalitu, kterou dokázali
ocenit jak dospělí, tak děti. Celý program zakončil improvizační soubor Olivy a jejich kolegové ze Slovenska,
kteří si svými gagy naprosto získali publikum. Večerník
celý program velice pečlivě studoval.

todějského a reálného. Pak už ale následovalo představení veleznámého
souboru z Prostějova, a sice Pointu.
Ten se tentokrát typicky komediálním způsobem věnoval problematice
moderních technologií a tomu, jak
(negativně) dokáží ovlivnit náš život.
Hra Miluji svůj mobil byla v režii Jakuba Hyndricha a hrál v ní i ředitel
prostějovské knihovny Aleš Procházka. A později divadelníci zahlásili to,
co potěší každého herce: vyprodáno!
Point byl jedním z mála zástupců souborů z Prostějova. „Letošní ročník festivalu MedArt postrádal vystoupení
domácích souborů. Tento rok většina
z prostějovských souborů neměla nic
nového. Kromě divadla Point, který
v rámci festivalu nabídl představení
Miluju svůj mobil a Charleyova teta,“
poznamenala organizátorka přehlídky divadel Jana Turčanová.

BYLI JSME
U TOHO
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kolegů. „Viděla jsem upoutávku na
plakátu, tak jsme si řekli, že zajdeme.
A je to zajímavé a veselé, prostě pěkné,“ uvedla Blanka Čechová, jedna
z divaček.
Komediálně laděný závěr MEDartu předvedl impro herce v plné síle.
Měli tak například ztvárnit sci-fi,
western, něco pořádně sluníčkového
i sochu na prostějovském náměstí.
A jak se ukázalo, při komedii musí jít
stranou i národní hrdost. „Slovenština, to je takový derivát češtiny,“ bylo
například přihlížejícím vysvětleno.

Dvě z hereček totiž byly Slovenky.
A diváci si tak odnesli nejen poničenou bránici smíchem, ale také
rozšířený slovník slovenštiny. „Za
pověstný zlatý hřeb programu považuji improvizační klání v páteční
podvečer. Olomoucké Olivy, slovenští improvizátoři i žáci prostějovského dramaťáku nám předvedli
to nejlepší z této disciplíny, kterou
považuji za ne zrovna lehkou. Návštěvnost v letošním roce považuji
za průměrnou,“ zhodnotil MEDart
2019 Jana Turčanová.

po celém světě. Nebojí se ani jiných
hudebních žánrů a v její tvorbě se tak
s tradiční irskou muzikou mísí i hip
hop, country nebo klasická hudba.
Svou tvorbou dokázala Sharon Shannon zaujmout i bývalé americké prezidenty Baracka Obamu a Billa Clintona nebo dalšího irského zpěváka
Bona z kapely U2. A letos přijede
okouzlit i návštěvníky Keltské noci.
Úplně poprvé v České republice zahraje polská skupina Carrantuohill.
Tato kapela vznikla už v roce 1987. Za
více než třicet let své existence stihla
vydat čtrnáct desek a s nahrávkou Session, Natural Irish & Jazz z roku 2005
získat platinové album. V Plumlově
zahraje v sobotu v podvečer.
Poprvé se na Keltskou noc podívá
i multiinstrumentalista Radim Zenkl
s doprovodnou skupinou Europick.
Společně hrají nejen irský folk, ale

i bluegrass nebo jazz. Radim Zenkl se
sice narodil v bývalém Československu, velkou část života ale prožil ve
Spojených státech amerických. Tam
utekl krátce před sametovou revolucí
v roce 1989. Nedlouho poté se ale do
své domoviny vrátil, aby zahrál pro
nového prezidenta Václava Havla.
Dnes Česko navštěvuje pravidelně.
Patří mezi současné průkopníky hry
na mandolínu. Vytváří i nové techniky hry a navrhuje vlastní mandolínové
nástroje.
Poslední novinkou letošní Keltské
noci jsou Italové Cisal Pipers. Ti se ve
své tvorbě inspirují i historickou hudbou z různých částí Evropy. K tomu
používají nejen nejrůznější perkuse,
bubny a flétny, ale také, jak už název
kapely dává tušit, skotské dudy, klávesy a australský nástroj didgeridoo.
(red)

Na Keltské noci poprvé zahraje
Radim Zenkl nebo Cisal Pipers

Studenti JAMU nechali nahlédnout
do nitra psychicky nemocných lidí
Své představení doplnili o promítání
skutečných příběhů z léčebny

Foto: internet

Na zámku vystaví díla Olga Mìsícová
ve firmách se zaměřením na oděvy
a módu ve vrcholovém managementu. V současnosti pracuje ve financích na pozici ředitelky agentury. Je
také absolventkou studia arteterapie
v Olomouci na Akademii Alternativa
s.r.o. Jako absolventka se stala místopředsedkyní MAUT za obor arteterapie. Zajímavé je také to, že vlastním
nákladem vydala knihy Za oponou
a Kam kráčíš, člověče…, které prezentuje na autorských čteních.
A jak je to s její tvorbou? „Výtvarné
základy získala soukromým studiem
ve volném čase a plně je rozvinula až
v roce 2010. V pestré škále její tvorby
barevně i stylově vynikají abstraktní
práce. Pohrává si s barvami a tvary,
tvoří různými technikami od enkaustiky až po olej a akryl. Dynamiku barev, hravost a energii, která provází její
tvorbu, využívá i při práci s klienty. Ve

svém zaměření se orientuje zejména
na práci s abstinujícími alkoholiky.
Ve svépomocné psychoterapeutické
skupině na léčení závislosti působí
již dva roky jako arteterapeutka. Své
arteterapeutické dovednosti rovněž
uplatňuje v centru sociálních služeb
při práci se seniory a s klienty z domova se zvláštním režimem.“
Svá výtvarná dílka přitom vystavovala
v prostějovských a olomouckých kavárnách. Její první ucelenou prezentací v galerijním prostoru byla výstava
Hra barev, která měla vernisáž 3. března 2014 v prostějovském Kulturním
klubu Duha. Na jaře 2014 vystavovala
také v Brně v prostorách Staré Pekárny. Následovala výstava v Galerii Mánes klub nebo kavárně Avatarka.
Výstava v Café zámek potrvá do 8.
července a prezentovaná díla jsou
v případě zájmu prodejná.
(tem)

Pondělí 10. června 2019
www.vecernikpv.cz
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PLUMLOV Jedinečnou akci na sobotní odpoledne a večer připravila agentura HITTRADE v prostoru pláže U Vrbiček na plumlovské přehradě. Dokonale zorganizovaný a premiérový Fast Food Rock
měl však jednu podstatnou závadu, která nejvíce mrzela jinak spokojené pořadatele. Podráždit si
chuťové pohárky desítkami připravených dobrot všeho druhu, a navíc se bavit při šňůře vystoupení
rockových kapel přišlo jen pár stovek lidí. „Mrzí mě to hodně. Jinak jsem ale naprosto spokojený
s tím, jak se první akci tohoto druhu na plumlovské přehradě podařilo připravit,“ svěřil se Večerníku,
který byl mediálním partnerem akce, jednatel Petr Zlámal.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Premiérový ročník této nové akce začal
už od patnácté hodiny, kdy se na pláž
U Vrbiček začali trousit první hosté. „Do
této doby jsme v rámci rockových festivalů pořádali jen Guláš Rock Fest, který
však mnozí pořadatelé od nás okopírovali, a s těmito akcemi se během následujících let všude doslova roztrhl pytel. Letos
jsme ale chtěli rozšířit náš rockový festival
na přehradě a přidali jsme do seriálu Fast
Food Rock. Z hlediska organizace to
bylo složité, ale všechno nakonec po této
stránce klaplo a těšili jsme se na velkou
návštěvu především mladých lidí,“ řekl
při hodnocení sobotního voňavého odpoledne a večera Petr Zlámal.
Pro hosty akce byly připraveny a velice dobře zorganizovány dvě desítky
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rybí suši, trdelníky nebo
několik druhů gulášů. „Já nabízím
pštrosí guláš, což je moje vyhlášená specialita. Víte, pštrosí maso je bezlepkové
a má svoji specifickou chuť, je ještě jemnější než drůbeží,“ svěřil se Večerníku
známý gulášový mág Ladislav Špičák.
Hned vedle jeho stánku to vonělo rybinou. „Společně s manželem jsme připravili jako novinku sushi a také japonské
kuře s grilovanou rýží nebo pečenými
nudlemi. Byli jsme pozváni panem Zlámalem a využili jsme tak šance předvést
tady a nabídnout něco odlišného než
ostatní. A jsme rádi, že japonské speciality si pomalu ale jistě získávají oblibu
i mezi Čechy a Moraváky,“ culila se Lenka Zapletalová, která s manželem Petrem
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2x foto: Michal Kadlec

neměla u svého stánku rozhodně nouzi o zákazníky.
Zatímco se u stánků tvořily
hloučky zájemců, pláží U Vr-

jak see rockkovalo a šmaakovaalo na přehhraaděě....

3x foto: Michal Kadlec
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biček „otřásala“ rocková muzika. Od
odpoledních hodin až do půlnoci se
na pódiu vystřídaly revivalové kapely
Katapult, AC/DC, Smokie a dále Minami, Plus či kytarista Marek Soldán.
„Vrcholem koncertního představení
bylo vystoupení skupiny Motor Gang
s vynikajícím bubeníkem Josefem Cigánkem. Není divu, že si jej najímají
i skupiny doprovázející Karla Gotta
nebo Michala Davida,“ sdělil Večerníku hlavní organizátor Petr Zlámal. Ten
i přes výraznou spokojenost s průběhem premiérového Fast Food Rocku
neskrýval rozmrzelost s návštěvností.
„Ano, to mě zklamalo hodně. Jednalo
se po všech stránkách o zdařilou akci,
ale kde byli lidé, to fakt nechápu... Měli
jsme tu spoustu jídla, spoustu dobrot
a počasí také nebylo špatné, vždyť od

čtvrté hodiny odpolední se rozehnaly
i mraky a svítilo sluníčko. Lidi asi neměli
náladu chodit nikam ven, takže jich přišlo jen pár stovek. Je to obrovská škoda,“
mrzelo Zlámala. „Chtěl bych ale každopádně poděkovat všem, kteří se na organizaci akce podíleli. Pan Kocourek dokázal perfektně sladit všechny stánkaře
a můj obrovský dík patří také Kamilu
Řezníčkovi. Ten jako profesionální
zvukař dokázal ozvučit vystupující kapely naprosto prvotřídně, což jistě ocenili i všichni příznivci kvalitního rocku.
Nedivím se, že pana Řezníčka využívá
často i statutární město Prostějov pro
své akce,“ dodal na závěr Petr Zlámal
a stačil ještě pozvat diváky na další akci
na pláži U Vrbiček, kterou bude jedinečný koncert skupiny Jelen. Ten je na
programu už 6. července.

Klebete ukázaly krásu hanáckých krojů 7ÔLGHVÉWN\cWLFKÙFKEO½]QÕp
KRALICE NA HANÉ Krásu a bohatost hanáckých krojů mohli
v sobotu obdivovat návštěvníci
Kralic na Hané. V parku u místního kulturáku si totiž dali dostaveníčko folkloristé z Klasu. Akce
Kralické klebete má už svou tradici, tentokrát se konaly už po osmnácté. Statní chasníci s krásnými
dívčinami a také děti předvedli,
jak to vypadalo dříve na Hané.
A že hanáčtina není rozhodně
mrtvý jazyk, o tom se na reportáži
přesvědčil i Večerník.

Michal SOBECKÝ
„Tož kde máme te žensky? Někde
klebetijó,“ začal Dominik Špičák s uváděním letošních Klebet. Snad měl
pravdu, akce začala se zhruba čtvrthodinovým zpožděním. Poté už ale do
dění vtrhly desítky tanečnic a tanečníků. A všichni společně ukázali své taneční i pěvecké schopnosti. Ty mohla

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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ocenit přinejmenším stovka diváků,
kteří přišli folkloristy podpořit. „Tančí
mi tam rodina, švagr a také neteř se
synovcem. Chodím na akce Klasu poměrně často,“ uvedla jedna z divaček
Zuzana Nováková.
S průběhem akce vypadala spokojeně.
Podobně jako Vladimíra Šolcová, produkční souboru. Ten jako již tradičně

nevystupoval sám. „Máme tu hanácký
soubor z Troubek. A také další z Ústí nad
Orlicí,“ uvedla Vladimíra Šolcová. Program jako tradičně obsahoval některé
osvědčené prvky, ale také pár novinek.
„Vybíráme věci, které už k vidění dlouho
nebyly. Ale také novinky,“ uvedla Vladimíra Šolcová. Jedno přání však do dalších
ročníků má: aby přišlo více diváků.

➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Pro rybáře velice
příznivé počasí, kdy bylo pod
mrakem a nepříliš teplo, přilákalo
k drozdovickému rybníku zhruba
třicet účastníků závodu, který napsalk oficiálně první ročník. Rybářá v něm celé dopoledne tahali
kapry, jejichž míry se sčítaly. Na
nejlepší pak čekaly zajímavé odměny. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

RSRK½USULP½WRUD

A protože se vše osvědčilo, rozhodli
jsme se závod nyní uspořádat znovu
a založit novou tradici. A jsme rádi,
že patronát na tímto setkáním rybářů převzal pan primátor Jura,“ řekl
Večerníku při pohledu na zápolící
rybáře Josef Marák, předseda Okresního rybářského svazu v Prostějově.
„Smyslem závodu je nachytat co nejvíce ryb, které pak samozřejmě znovu vypouštíme do vody. Komisaři
každý úlovek rybáře změří a délku
PŮVODNÍ
zapíší. Vyhrává ten, kdo v celkovém
reportáž
součtu nachytá co největší množství
pro Večerník
centimetrů. A pak tu máme jednu
zvláštní cenu pro toho, kdo z vody
Michal
vytáhne absolutně největší rybu. Tu
KADLEC
si pak může samozřejmě nechat,“ vy„Jedno takové klání, tedy jako nul- světlil Marák pravidla soutěže.
tý ročník, jsme uspořádali už vloni. Na otázku Večerníku, jaké rybí bo-

hatství vlastně ukrývá nádrž drozdovického rybníka, odpověděl
s notnou dávky pýchy. „Každý rybář
si zde přijde na své. Máme zde nasazeny nové kapry, konkrétně amurské lysce. Je to naprosto vůči všemu
odolná ryba. Pak jsou zde candáti,
plotice, cejni či malé šavličky,“ popsal šéf prostějovského rybářského
svazu.
Soutěž nakonec vyhrál Martin Gamba z Hamer, který během celého
dopoledne vylovil 1 063 centimetrů
ryb. Druhý skončil jeho bratr Květoslav se 798 centimetry a pomyslný bronz si odnesla Jarmila Sivcová
s 517 centimetry.
Nebylo divu, že se rybářská soutěž
konala za obrovského zájmu okolojdoucích diváků.

%DYPHFK\WŐH6GUXæHQt,ULVSŐLYH]ORGĚWHPGRPĚVWDSŐtURGX
Návštěvníci ocenili stezku naboso i ukázku sov

PROSTĚJOV Rostliny a zvířata ve
velkém, také řada aktivit a zajímavostí. I her pro děti. To vše přinesl
sobotní Den životního prostředí
na Náměstí T. G. Masaryka. Akce
prostějovského ekocentra Iris přilákala hlavně rodiny s dětmi. Ty si
mohly vyzkoušet přírodní stezku
naboso, poznat květiny a zblízka si
prohlédnout pacienty Záchranné
stanice pro zvířata v Němčicích nad
Hanou. Třeba obřího výra nebo
mládě vrabce.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
I dospělí se však ledasco dozvěděli. „Věnujeme se letos hodně
aktuálnímu tématu zadržení vody
v krajině. Také tady máme informace o pozemkovém spolku. Snažíme se tak zapojit lidi přímo do

praktických činností pomáhajících
přírodě,“ uvedla Eva Zatloukalová,
organizátorka a ředitelka ekocentra. To se mimo jiné stará o několik
luk, kterým se pokouší vrátit přírodní ráz.
Hlavní část programu však byla
věnována dětem. Ty mohly soutěžit o drobné ceny, poznávat
a bavit se. Jedním z úkolů pro ty
menší byla třeba navigace loďky
zčeřenou hladinou kašny. „O akci
jsme se dozvěděli na Facebooku.

BYLI JSME
U TOHO

Chodíme ale každý rok. A je to tu
super, ostatně jako vždy,“ zhodnotila akci jedna z mnoha návštěvnic
Lucie Dvořáková. Den životního
prostředí tentokrát více podpořilo
město Prostějov. A to bannery s informacemi o některých formách
ochrany přírody.
<CDCXOGF÷VK#RQWéOGLG5V÷OKVQ
JGUN[UGRWUVKNKQTICPK\¾VQąKFQNGVQwPÊ
JQ&PGåKXQVPÊJQRTQUVąGFÊ
Foto: Michal Sobecký
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Možností na sportování nebo alespoň sport pasivní je v Prostějově mnoho. Ale jsme na pokraji léta. Fotbalisté a hokejisté mají padla, stejně
tak na další sezónu nabírají síly basketbalisté či volejbalistky. Jen málo sportů zkrátka bývá provozováno i přes letní měsíce. Přesto však má na
některé Večerník tipy. A vězte, že se u nich sice zapotíte, ale potřebujete k nim jen minimum nebo prakticky žádné vybavení.
První z letních sportů je nasnadě – posilování. V Prostějově jsou k němu solidní podmínky i venku. Posilovny pod širým nebem vyrostly z podnětu
Dalibora Nenála případně Pavla Dopity například v Kolářových sadech u hvězdárny, v Kostelecké ulici nedaleko skateparku a také ve Vrahovicích. Tato
místa ocení ti zdatnější workoutisté, nicméně své místo tady mají nepochybně i lidé, kteří si prostě chtějí udělat nějaké ty sedy–lehy nebo se jen trochu
protáhnout. Starší z obyvatel města pak jistě ocení posilovnu právě pro ně, v těsném sousedství hvězdárny. Přitom taková místa jsou i mnohdy na venkově.
Příkladem budiž třeba Skalka nebo Bělecký Mlýn, venkovní posilovna – tentokrát spíše opět pro mladší – je pak také v Dubanech.
Akrojóga je dalším sportem, kdy člověk posiluje celé své tělo. A opět není třeba prakticky žádné vybavení. Vlastně jen vůli překonat sám sebe a oprostit se od slova „nemožné“. Co je důležité? Mít slušnou stabilitu i určitou sílu v rukách a v nohách a techniku. A nebát se. Cviky pak ocení i partneři, při
mnoha jsou si blíže a o úsměvy při části z nich není nouze. Existuje řada různých cviků, které jsou od začátečníků až po pokročilé. Výhoda akrojógy je ta,
že se dá provozovat prakticky na každém čistém travnatém plácku. Ani deky netřeba.
Do třetice se pak podívejme na běh. Oproti předchozím sportům se jedná o tradiční aktivitu získávající ale rychle na popularitě. Prostějov navíc nabízí
řadu míst, kde se dá solidně běhat. Kromě řady polních cest, které jsou však často až příliš hrbolaté, se jedná například o běžecký okruh za reálným gymnáziem či biokoridor Hloučela. Před výběhem pak pouze dvě rady: nepodceňte příjem tekutin a strečink!

Odedávna v Prostějově platilo,
že patří k rájům cyklistů. Řada
lidí jezdívala nebo stále jezdí do
zaměstnání či do školy na kole.
A rovinatý terén k tomu přímo
vybízí. Město pak trvale buduje další cyklostezky a postupně
vylepšuje i celkové zázemí cyklistům.
Začněme cyklostezkami. Ty aktuálně propojují všechny části města
s centrem i nemocnicí. Určitý dluh
je jen v blízkém okolí nádraží. Donedávna totéž platilo o Žešovu.
Nicméně tam už je situace jiná:
trasa cyklisty nyní dovede z centra
města kolem hřbitova až do této
vesničky. Novější z cyklostezek pak
postupně vyrostly v Kralické, Holandské nebo Okružní ulici.

Co je poněkud horší, je spojení
se sousedními obcemi. Zatímco
kvalitní cyklostezka vede do Kralic na Hané a již klasikou jsou vyjížďky bruslařů a cyklistů směrem
na Smržice a Kostelec, směrem na
západ a jihozápad přípravy váznou.
A to i přesto, že už v roce 2015 se
veřejně mluvilo o cyklostezce do
Určic. Ta ale stále neexistuje, a cyklistům tudíž nezbývá než se do
obce dostávat po frekventovaných
silnicích. Totéž platí o sousedních
Seloutkách. Lidé dojíždějící do
těchto obcí zkrátka nemají na růžích ustláno.
V čem naopak Prostějov udělal kus
práce, jsou další služby cyklistům.
Příkladem mohou být cykloboxy
u autobusového nádraží, čili jakási

krytá a zabezpečená parkoviště pro
kola. Ty mají sloužit zejména lidem
přestupujícím z jednoho dopravního prostředku na druhý.
Těm, kteří se nebojí moderních
technologií, pak pomáhá s přesuny
po městě služba Bikesharing. Provozující firma nextbike v březnu začala s půjčováním stovky kol v Prostějově na dohromady devatenácti
stanovištích, kde si je lidé mohou
vypůjčit. Za den pak společnost
hlásí i stovky výpůjček. Otázka je,
co se službou bude do budoucna.
Čtyřměsíční zkušební projekt končí před prázdninami a o zakázku na
další provoz bude pravděpodobně
mít zájem i některá z dalších firem
– třeba růžová kola od Rekoly, která působí i v Olomouci.

%[MNKUVKMWRQUWPWN\CUGVTQEJWF¾N$KMGUJCTKPIUFÊNGPÊLÊ\FPÊEJMQN$WFGRQMTCéQXCV
RQMQPEKRKNQVPÊJQRTQLGMVW"
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aplaus

partnerem byl Ctislav Doseděl, na druhé
straně kurtu byl pár Petr Pála - Pavel Vízner,
finalisté Turnaje mistrů z roku 2002. Čtyři
velké tenisové osobnosti nedávné minulosti
bavily publikum přes čtyřicet minut, přičemž poslední vítězný úder patřil bývalému
osmému hráči světa ve dvouhře.
Poslední utkání turnaje ovládl španělský tenista Pablo Andújar, který vyhrál challenger
MONETA Czech Open 2019 v Prostějově.
Ve finále porazil Maďara Attilu Balázse 6:2,
7:5 a navázal na loňský triumf krajana Jaumeho Munara, který prostějovský podnik
vyhrál jako první Španěl v historii. Třetí
nasazený Andújar, kterému v žebříčku ATP
patří 93. místo, získal pátý titul na challengeru v kariéře a první v letošní sezóně. Pokaždé se přitom radoval na antuce.
První set byl jednoznačně v režii čtyřiatřicetiletého Španěla, ve druhém se však na kurtu rozpoutala obrovská bitva. Balasz získal
vedení 2:0, pak prohrával 2:4, ale po deváté
hře opět vedl 5:4 a dokonce měl dva setboly.
Jeho protivník měl ovšem drtivý závěr, když
vyhrál posledních dvanáct výměn a právem
převzal šek na 12 250 eur a získal rovných
sto bodů do světového žebříčku ATP. „Od
začátku druhé sady soupeř zásadně změnil
rytmus, zlepšil servis a pro mě pak bylo složité se přizpůsobit. Měl jsem však obrovské
štěstí, že jsem za stavu čtyři ku pěti a patnáct
ku čtyřiceti dokázal odvrátit dva jeho setboly. V koncovce jsem byl už potom jasně
Andújar lepší,“ radoval se zkušený Španěl, vítěz MOden 7: GRW½KOVYÅWDzHQÉ
NETA Czech Open.
Finálový den odstartovala tradiční exhibiOHLÉDNUTÍ ZA MONETA
ce, v níž se s prostějovským areálem loučil
CZECHOPEN 2019 PŘINESEME
trojnásobný vítěz mužského turnaje. Jeho
V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ

servis a v nejkratší možné době utkání ukončil. „Po prvním setu jsem na chvíli vypadl
z rytmu a soupeř se naopak výrazně zlepšil.
Nebylo snadné dostat se zpět do zápasu, ale
povedlo se. Pak už jsem byl opět koncentrovaný a díky tomu jsem dokázal získat klíčové
výměny,“ popsal střetnutí Balasz.
Ve druhém utkání ve dvouhře měl lepší začátek Pablo Andujar. Vyhrál čtyři
hry v řadě a bez problémů získal úvodní
sadu. V té druhé nejvýše nasazený Casper
Ruud držel nerozhodné skóre do stavu
2:2, pak prohrál svůj servis, a přestože ještě za stavu 2:4 prolomil podání soupeře,
k obratu zápasu se nedostal. „V Prostějově jsem odehrál dobré zápasy, přesto jsem
zklamaný. V semifinále jsem nepodal
odpovídající výkon, ale je třeba uznat, že
mi toho soupeř příliš nedovolil. Vyhrál
zaslouženě,“ ocenil Andujara poražený
semifinalista MONETA Czech Open.
V deblovém finále se prosadila slovensko-rakouská dvojice Filip Polášek - Philipp
Oswald, která porazila v zajímavém duelu
Jiřího Lehečku a Jiřího Veselého, hráče prostějovského klubu. Vítězové jedenácti titulů
na okruhu ATP byli o kousek lepší, než česká dvojice a navázali na letošní triumfy z Lisabonu a Říma. „Máme dobré žebříčkové
postavení, přesto jsme nebyli nasazení, což
vypovídá o kvalitě turnaje. O to je pro nás
toto vítězství cennější,“ prohlásil Polášek.

Volný los
SAKAMOTO Pedro (Brazílie)
DENOLLY Corentin (Francie)
ŠAFRÁNEK Václav (ČR)
JEBAVÝ Roman (ČR)
MIEDLER Lucas (Rakousko)
Volný los
GAIO Federico (Itálie)

RUUD Casper (Norsko)

NEJEDLÝ

GAIO

DENOLLY
7:6, 6:2
ŠAFRÁNEK
6:1, 3:6,6:4
MIEDLER

RUUD

6:2, 6:1

MOLČAN

WANG
6:4, 6:1

ANDUJAR

KOVALIK

3:6, 6:3, 7:5
VESELÝ

EHRAT

6:3, 6:4

NYS

KOPŘIVA
6:3, 6:1

DARCIS

7:6, 6:2
DE BAKKER

AREVALO

6:4, 7:6

MAAMOUN

KOPŘIVA
6:7, 6:3, 6:4

7:5, 6:4

AREVALO

6:4, 6:2

GARCIA-LOPEZ

TOREBKO Peter (Německo)
TOREBKO
ROBERT Stephane (Francie)
6:4, 6:3
TOREBKO
Volný los
RAMOS-VINOLAS Albert(Španělsko) 6:4, 5:7, 7:5
RAMOS-VINOLAS Albert (Španělsko)

POSPÍŠIL Jaroslav (ČR)
KOPŘIVA Vít (ČR)

DALLA VALLE Enrico (Itálie)
AREVALO Marcelo (Salvador)
Volný los
DE BAKKER Thiemo (Holansko)
DARCIS Steve (Belgie)
Volný los

PAVLÁSEK Adam (ČR)

3:6, 6:3, 6:4

EHRAT

6:2, 6:4

ZAPATA MIRALES

5:7, 6:3, 6:4

BALAZS
ZAPATA MIRALES

BALAZS

6:4, 6:4

HAERTEIS

7:6, 4:6, 6:1

HASSAN

6:0, 7:6

GALAN

6:7, 6:1, 6:4

SAFWAT

6:0, 6:1

ANDUJAR

7:5, 6:2

KOVALIK

6:0, 6:4

GAIO

6:2, 6:3

ŠAFRÁNEK

RUUD
4:6, 6:3, 6:2

4:6, 6:2, 6:2

IGNATIK

2:6, 6:2, 6:3

HAERTEIS

DE GREEF

6:7, 6:0, 6:2
ROSOL

HASSAN

6:2, 4:6, 6:1

LEHEČKA

GARCIA-LOPEZ Guillermo (Španělsko)
GARCIA-LOPEZ
Volný los
MAAMOUN Karim-Mohamed (Egypt)

VESELÝ Jiří (ČR)

DE GREEF Arthur (Belgie)
Volný los
LOCK Benjamin (Zimbabwe)
HAERTEIS Johannes (Německo)
PATAEL Ben (Izrael)
IGNATIK Uladzimir (Bělorusko)
Volný los
BALAZS Attila (Maďarsko)
ZAPATAMIRALESBernabe(Španělsko)
Volný los
DE SCHEPPER Kenny (Francie)
NYS Hugo (Francie)
DIMA Dragos (Rumunsko)
EHRAT Sandro (Švýcarsko)
Volný los

ROSOL Lukáš (ČR)

HASSAN Benjamin (Německo)
BORTOLOTTI Marco (Itálie)
Volný los

ŠÁTRAL Jan (ČR)
LEHEČKA Jiří (ČR)

Volný los
SAFWAT
SAFWAT Mohamed (Egypt)
GALAN Daniel Elahi (Kolumbie)
GALAN
Volný los

POLJAK David (ČR)

MOLČAN Alex (Slovensko)

SINIAKOV Daniel (ČR)

Volný los
KOVALIK Jozef (Slovensko)
ANDUJAR Pablo (Španělsko)
volný los
WANG Tak Khunn (Francie)

6:2, 6:2
PETROVIČ Danilo (Srbsko)
RINDERKNECH
RINDERKNECH Arthur (Francie)
6:4, 6:4

JALOVIEC Marek (ČR)
NEJEDLÝ Pavel (ČR)

Volný los
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2. kolo: Arevalo Marcelo (Salvádor)/Reyes-Varela Miguel Angel (Mexiko)
- Gengel Marek/Kellovský Dominik (oba ČR) 7:5, 7:5; Oswald Philipp (Rakousko)/Polášek Filip(Slovensko) - Margaroli Luca (Švýcarsko)/Weissborn
Tristan-Samuel (Rakousko) 6:3, 7:6; Lock Benjamin/Lock Courtney John
(oba Zimbabwe) - Lehečka Jiří/Veselý Jiří (oba ČR) 4:6, 0:6; Bortolotti Marco
(Itálie)/Puodziunas Scott (Rakousko) - Molchanov Denys (Ukrajina)/Zelenay
Igor (Slovensko) 3:6, 3:6.
Semifinále: Arevalo Marcelo (Salvádor)/Reyes-Varela Miguel Angel (Mexiko)
- Oswald Philipp (Rakousko)/Polášek Filip(Slovensko) 4:6, 4:6; Lehečka Jiří/
Veselý Jiří (oba ČR) - Molchanov Denys (Ukrajina)/Zelenay Igor (Slovensko)4:6, 6:3, 10:4.
Finále: Oswald Philipp (Rakousko)/Polášek Filip(Slovensko)- Lehečka Jiří/
Veselý Jiří (oba ČR) 6:4, 7:6.

/QPGVC%\GEJ1RGPéV[ąJTC
1. kolo: Arevalo Marcelo (Salvádor)/Reyes-Varela Miguel Angel (Mexiko) Begemann Andre (Německo)/Zimonjič Nenad (Srbsko) 6:3, 6:1; Pavlásek
Adam/Šafránek Václav (oba ČR) - Gengel Marek/Kellovský Dominik (oba
ČR) 3:6, 5:7; Jebavý Roman (ČR)/Monroe Nicolas (USA) - Oswald Philipp
(Rakousko)/Polášek Filip(Slovensko) 5:7, 3:6; Margaroli Luca (Švýcarsko)/
Weissborn Tristan-Samuel (Rakousko) - Galan Daniel Elahi (Kolumbie)/
Miedler Lucas (Rakousko) 6:4, 6:3; Lock Benjamin/Lock Courtney John
(oba Zimbabwe) - Arneodo Romain/Nys Hugo (Monako) 4:6, 7:5, 10:3;
Lehečka Jiří/Veselý Jiří (oba ČR) - Granollers Gerard (Španělsko)/Molteni
Andres (Argentina) 4:6, 6:4, 10:0; Garcia-Lopez Guillermo/Marrero David
(oba Španělsko) - Bortolotti Marco (Itálie)/Puodziunas Scott (Rakousko) 7:6,
6:7, 10:12; Cacic Nikola (Srbsko)/Vardhan Vishnu (Indie) - Molchanov Denys
(Ukrajina)/Zelenay Igor (Slovensko) 2:6, 6:4, 8:10.

TOREBKO
4:6, 6:4, 6:4

6:3, 4:6, 6:1

AREVALO

6:1, 7:6

ZAPATA-MIRALES

bez boje

BALAZS

6:4, 3:6, 6:2

HASSAN

6:4, 6:3

ANDUJAR

6:0, 6:4

GAIO

6:1, 6:1

RUUD

TOREBKO
6:3, 6:7, 7:6

6:4, 5:7, 6:4

BALAZS

6:0, 6:2

ANDUJAR

6:3, 1:6, 6:4

RUUD

A. BALAZS
6:1, 6:4

92 400 €

Prize money:

6:2, 7:5

Pablo ANDUJAR

6:2, 6:4

ANDUJAR
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Speciální podìkování

PROSTĚJOV Hodně narychlo se dala dohromady dvojice
prostějovských tenistů Jiří Lehečka - Jiří Veselý, která dostala od pořadatelů divokou kartu do hlavní soutěže. A nevedla si vůbec špatně.
Na úvod porazila čtvrtý nejvýše nasazený pár Granollers Molteni a v semifinále také Zelenaye s Molčanovem. Slovensko-ukrajinský pár přitom na Hané plnil roli turnajové dvojky.
„Oba preferujeme především singlovou kariéru. Když ovšem
bude možnost zahrát si společně čtyřhru, budeme o tom uvažovat. Docela nám to spolu fungovalo. Možná je to i varianta
pro zápasy v Davisově poháru,“ shodli se tenisté dlouhodobě
trénující v Prostějově.

(KPCNKUVÆ éV[ąJT[ RQ \¾X÷TGéPÆO EGTGOQPK¾NW 8ÊV÷\P¾ FXQLKEG PC
UPÊOMW\NGXC

2CXGN6QTGDMQ\0÷OGEMCUGLCMQX[UNCPGE\GåGDąÊéMW+6(RTQDQLQXCNCåFQUGOKHKP¾NG
CUVCNUGPGLX÷VwÊORąGMXCRGPÊOVWTPCLG

ráž Davisova poháru proti Švýcarsku, ale především pak
dva triumfy a jedno finále.
„Bylo to hodně emotivní. Radek byl skvělý hráč, srdcař
a hecíř. Takové sportovce miluji, rozdal emoce i radost.
Jsem rád, že jsem mohl být u této rozlučky a ještě jednou
Radkovi poděkovat za vše, co pro sport udělal. Za to, jak
nás reprezentoval a jak za Českou republiku bojoval,“
nechal se slyšet prostějovský primátor Jura.
Štěpánek nezapomněl poděkovat za celou kariéru
svým blízkým, především pak rodičům, které měl
v hledišti. „Dali mi veškerou podporu, abych mohl dělat tenis a za to jsem jim vděčný. Dnešní exhibici jsem
ukončil esem a tu raketu věnuji svému tatínkovi, bez
něj bych tady nikdy nemohl stát. Dal mi všechno to,
abych se mohl vydat na cestu tenisovým životem. Patří
jim opravdu velký dík a váš potlesk,“ poprosil hlediště,
které následně otce Radka Štěpánka rozplakalo. Své
díky následně někdejší osmý hráč světa poslal i směrem k Miroslavu Černoškovi. „Chtěl bych vám moc
poděkovat. Máte můj velký obdiv a respekt za to, co
jste pro nás všechny a pro celý český tenis udělal. Dlouholeté podpory v Prostějově si moc vážím.“
Exhibici si užívali i samotní aktéři. Během necelé hodinky padaly na kurtu hodně úsměvné hlášky, kvarteto
sršelo dobrou náladou a také předvádělo okulahodící
výměny, které bavily slušně zaplněné hlediště NTC
MORAVA. „Hrozně rádi jsme si zase s Petrem zahráli. Navíc jsme mohli být u toho, když se Radek loučil
s klubem, v němž toho tolik zažil,“ uvedl Pavel Vízner.
„Naše souhra je pořád skvělá, akorát ta rychlost se trošku změnila,“ poznamenal s úsměvem a jeho partner
přidal jeden bezprostřední postřeh. „Po servisu jsem
šel poslepu na síť. Čekal jsem, že Pavel bude vedle mě
jako před lety. Byl dva kroky za mnou,“ utahoval si
s parťáka Pála.
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Dvoustranu připravil Petr Kozák, původní zpravodajství a reportáže Ladislav Valný, foto: Pavel Lebeda
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Posiloviní? V létĨ je na nĨj víc klidu trálním kurtu

NAFOUKNOUT A JEDEM! Cyklostezky jsou v Prostìjovì, kam se jen podíváš

Tematickou stranu připravil:
Michal Sobecký

„Hanácký Jeruzalém“ a „Město módy“. Takto často zní označení
Prostějova. A obojí nepochybně, zejména vzhledem k historii,
platí. Dále by se však město dalo označit také za „Ráj letních
sportů“. Důvodů pro takovýto titul je více. Kupříkladu množství cyklostezek. Jen v současné době je aktuálně postaveno
na čtyřicet kilometrů, a to jen ve městě a blízkém okolí. Další
jsou přitom v plánu. Ale není to to jediné. Město v letních sportech udělalo v poslední době
<ƚĞƌǉůĞƚŶşƐƉŽƌƚ
hned několik kroků kupředu.
A právě danému odvětví se věƉƌŽǀŽǌƵũĞƚĞĂŬƚŝǀŶĢ͍
nuje dnešní tematická strana
PROSTĚJOVSKÉHO Večerniku,
kde najdete nejen rady, ale i přímý tip na sportování u našeho
obchodního partnera.
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tenis

první. Prostějov je Mekka českého tenisu
a věřím, že tomu tak bude i nadále,“ loučil
se Štěpánek, kterému za krásné zážitky
přišli poděkovat ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Robert Plaga, primátor statutárního
města Prostějova František Jura a jednatel spolupoořádající marketingové
společnosti TK PLUS i šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek.
„Posledních patnáct let českého tenisu
by bez tebe nemělo ten náboj. Na úspěších máš výrazný podíl a snad ten Prostějov ti k tomu trochu pomohl. Hrozně
si vážím, že jsem s tebou mohl splupracovat. Moc děkujeme,“ pronesl směrem
k Radku Štěpánkovi muž, který jej po
problémech v zákulisí dokázal před lety
přemluvit k návratu do reprezentace.
Byla z toho tehdy nejen zachráněná ba-

#MVÆąKGZJKDKEGR÷MP÷RQURQNW<NGXC&QUGF÷NiV÷R¾PGM8Ê\PGT2¾NC

PROSTĚJOV I když má Radek Štěpánek za sebou dokonalé rozloučení
s kariérou v O2 areně, to, co zažil v sobotu na prostějovském centrkurtu,
ho určitě vzalo více u srdce. Vždyť
právě z Prostějova se vydal za svou kariérou. Na místě, kde získal tři turnajové tituly ve dvouhře, se uplynulou
sobotu rozloučil s fanoušky formou
exhibiční čtyřhry. Společně se Ctislavem Dosedělem nastoupili proti páru
Petr Pála, Pavel Vízner a v uvolněné
atmosféře vyhráli 4:3, když utkání esem – sice až čtvrtým servisem
v řadě - zakončil právě dvojnásobný
daviscupový vítěz.
„Je to pro mě speciální chvíle tady být.
Strávil jsem tady spoustu let, prožil zde
skvělé i horší časy, které jsme s panem
Černoškem zvládli. Pamatuji si ale jen ty

a podobně úspěšný byl před týdnem na turnaji v Jeruzalémě. „Výsledky odpovídají momentální realitě. Musíme si zvykat na velký tenis
bez Čechů, musíme být trpěliví a věřit, že se
brzy prosadí někdo z mladých,“" komentovala
výsledky prvního hracího dne ředitelka turnaje Petra Černošková.
Úspěšnější byli domácí zástupci v již zmíněném finále kvalifikace. Postup si v českém souboji zajistil zkušený Roman Jebavý po výhře
nad teprve patnáctiletým Ondřejem Válkem
šokující konec a také Pavel Nejedlý. Ten přehrál Andrese
den 1:
Pavláska
Molteniho z Argentiny, přestože musel bojoV úvodní hrací den prostějovského challen- vat o výhru ve třech setech dvě a čtvrt hodiny.
geru MONETA Czech Open se představilo
osm Čechů a do dalších bojů postoupili jen
den 2: vyøadil Kopøiva
Darcise
tři. Roman Jebavý s Pavlem Nejedlým uspěli
v kvalifikaci, Jebavý porazil nadějného juniora V úvodní rundě druhého hracího dne poOndřeje Válka, tomu je teprve patnáct let a je stoupili v českých soubojích dva prostějovští
členem HTK Třebíč. Dostal od pořadatele zástupci. Kvalifikant Pavel Nejedlý porazil
volnou kartu a s ní i první velké turnajové zku- Marka Jaloviece s radoval se také Václav Šafránek, jehož utkání s Romanem Jebavým trvašenosti.
Jeden z Čechů na divokou kartu v hlavní sou- lo téměř dvě hodiny. Favorit postoupil až po
těži David Poljak prohrál hned v prvním kole, velkém boji ve třech setech. „Zpočátku bylo
když nestačil na jedenadvacetiletého Slováka vidět, že Roman pravidelně dvouhru nehraje,
Alexe Molčana, který byl nedávno ve čtvrtfinále pak se ale hodně zvedl a zaskočil mě. Za stavu
challengeru v Budapešti. Poljak hrál letos dvě 0:2 ve třetí sadě jsem si řekl, že už musím začít
čtvrtfinále na turnaji Futures a byl ve druhém trefovat kurt. Naštěstí se to povedlo,“ oddechl
kole Prosperity Open. Velkým překvapením si Šafránek, který dokonce během zápasu zlobyla porážka Adama Pavláska v prvním kole mil raketu. „Musím ovšem říci, že to pomohlo.
s Karimem-Mohamedem Maamounem, který Uvolnil jsem se, hra se pak zlepšila,“ dodal po
se v Prostějově objevil jen díky své pozici na vítězství nad velkým kamarádem. „Už z tohoto
žebříčku ITF. Škoda, Čech byl v tomto duelu důvodu to bylo hodně zvláštní utkání. Na kurvelkým favoritem... Po dobrém začátku ztratil tu mi ovšem Roman nedal nic zadarmo, kdyby
první set, ve druhém dotáhl duel do tiebreaku, v poslední sadě proměnil jeden ze dvou brejků
v něm ale doslova tenisově zkolaboval a pohrál na 3:0, zřejmě by vyhrál,“ přiznal Šafránek.
ho 0:7. „Ve zkrácené hře se přesně ukázalo, jak Skvěle využil divokou kartu od pořadatelů
na tom momentálně jsem. V první výměně sedmnáctiletý Jiří Lehečka, který si ve třech
jsem měl dvě šance na ukončení, bod ale nako- setech poradil s Janem Šátralem. Talentovaný
nec získal soupeř. To ho nakoplo a bylo rozhod- tenista především v závěrečné sadě na kurtu
dominoval, měl více sil a mnohem razantnější
nuto,“ říkal zklamaně Pavlásek.
Do druhého kola naopak postoupil Vít Kop- podání než soupeř. „Také jsem si všimnul, že
řiva po snadné výhře nad Jaroslavem Pospíši- mu docházejí síly. Měl toho hodně. Na turnaji
lem. Šestnáctiletý Daniel Siniakov dostal na v Mostě hrál finále, pak přejížděl do Prostěturnaji MONETA Czech Open volnou kartu, jova. V závěru zápasu jsem měl více energie,“
i pro něj to byly především nové zkušenosti. uvedl Lehečka, který měl z postupu velkou
V samotném utkání nestačil na sedmadvace- radost. „Neměl jsem co ztratit, díky tomu jsem
tiletého Francouze Tak Khunn Wanga, který hrál docela v klidu. Až na koncovku druhého
byl na začátku roku v osmifinále v Cambeře setu bylo vše v pohodě. Pochopitelně jsem si

PROSTĚJOV Sedmačtyřicet zápasů hlavní soutěže a dva kvalifikační duely nabídl
ve dvouhře 26. ročník tenisového turnaje
MONETA Czech Open dotovaný letos 92
400 eury. Když se k tomu přičte patnáct
střetnutí ve čtyřhře, je jasné, že prostějovské kurty opět viděly obrovskou porci
světového tenisu. Letošní klání začalo již
v neděli 2. června a vyvrcholilo v sobotu
8. června.

senzace na
úèet Rosola
a Veselého

Hned několik překvapivých výsledků přinesl
třetí den tenisového turnaje MONETA Czech
Open. Bohužel povětšinou na domácí prostějovský účet. Jedna ze senzací se týkala také Lukáše Rosola. Sedmý nasazený hráč prohrál ve
třech setech s 349. hráčem světa Benjaminem
Hassanem z Německa ve třech setech! Rosol
ztratil první sadu ve zkrácené hře, dokázal
ovšem vyrovnat a pomýšlel na obrat. V rozhodujícím dějství však rychle prohrával 0:4, pak
získal soupeřův servis, naději na otočení výsledku ale vzápětí odmítl, když při svém podání udělal dvě dvojchyby. „Nebudu nic říkat...,“
odmítl komentovat svůj výkon Rosol.
Zklamaný opouštěl kurt také Jiří Veselý. Turnajová čtyřka vypadla se Švýcarem Sandro
Ehratem. Veselého hra se rozpadla od druhého setu, pak už český tenista nenašel na koncentrovaného soupeře žádnou zbraň. „Můj výkon byl přesným odrazem mé současné formy.
Vypadá to, že jsem se tenis odnaučil. Všechno
bylo špatně. Nemám se čeho chytit, sám netuším, co bude dál...,“ trousil ze sebe těžká slova
Jiří Veselý.
Vypadl také druhý nasazený Španěl Albert Ramos-Vinolas po porážce Peterrem Torebkem,
německým hráčem ze šesté stovky žebříčku
ATP. Až ve třech setech prošel do 3. kola nejvýše nasazený Nor Casper Ruud. Toho potrápil neznámý Francouz Corentin Denolly,
snadnou záležitostí favorita bylo až poslední
dějství. „Zpočátku jsem byl trochu zbrklý, postupně jsem hru zjednodušil, což mému výkonu prospělo,“ řekl Ruud.

den 3:

přál volnou kartu využít. Dostal jsem ji, protože mi v Prostějově věří, mám radost, že jsem je
nezklamal,“ řekl Lehečka.
O první velké překvapení se postaral Vít Kopřiva, když vyřadil šestnáctého nasazeného
Steva Darcise z Belgie. Držitel divoké karty po
tomto výsledku postoupil již do třetího kola.
V rozhodující sadě sice ztratil nadějný náskok
tří her, byl ovšem trpělivější v koncovce a to
rozhodlo o jeho postupu. „Parádní výsledek,
jsem nadšený,“ jásal Kopřiva.

tou Mirallesem, které na začátku pátého dne
turnaje rozhodovalo o prvním semifinalistovi.
Utkání plné dlouhých výměn nakonec pro
sebe získal maďarský tenista. „Bylo to jako na
houpačce. Měl jsem šanci zápas ukončit už ve
druhém setu, soupeř ale zahrál několik výborných míčů. Musel jsem vynaložit veškeré úsilí,
abych vyhrál,“ uznal obtíže Balasz.
Přes dvě hodiny bojovala na kurtu také nasazená jednička Casper Ruud. Federico Gaio
se rval o každý míč, v deváté hře rozhodující
sady ale ztratil své podání a Nor nabídnutou
šanci využil. „Jednoznačně šlo o nejtěžší zápas.
Federico byl hodně nepříjemný, postupně se
rozehrál k velkému výkonu. V závěru jsem měl
více sil, jinak jsme byli naprosto vyrovnaní,“
hodnotil zápas norský talent.
Bez osmnácti minut tři hodiny trvalo střetnutí
Marcela Arevala s Peterem Torebkem. Německá senzace MONETA Czech Open prodloužila
své vítězné tažení, když třetí sadu maratonské
bitvy získala ve zkrácené hře. „Byl to třetí hodně
dlouhý zápas v řadě, ani nevím, kde jsem v sobě
vzal tolik sil. Je to zřejmě o tom, že se nevzdávám a za to jsem byl i v tomto zápase odměněný,“ poznamenal nečekaný semifinalista.
Až poslední čtvrtfinále proběhlo v kvapíkovém
tempu. Zkušený Španěl Pablo Andujar si za necelou hodinu poradil s Benjaminem Hassanem
z Německa a potvrdil roli nasazené trojky. „Až na
menší ztrátu koncentrace jsem měl utkání pod
kontrolou. Míče měly potřebnou délku, soupeř
byl stále pod tlakem,“ pochválil se Andujar.
V závěru hracího dne udělali domácím fanouškům radost Jirkové Lehečka a Veselý,
když v semifinále deblu vyřadili pár Igor Zelenay - Denys Molčanov, který ohajoval loňské
vítězství. „Po čase alespoň troška tenisové radosti,“ pousmál se Veselý.

Poslední zástupci českého tenisu se s turnajem MONETA Czech Open rozloučili v průběhu čtvrtého hracího dne. Ve 3. kole Václav
Šafránek prohrál s Casperem Ruudem, když
s turnajovou jedničkou získal pouhé dvě hry.
„Soupeř hrál výborně. Je to velice kvalitní hráč,
navíc se mu dařilo. Je hodně rychlý z forhendu,
s ním si také vytváří tlak, já navíc dělal hodně
chyb. Jeho forhend je nepříjemný a než jsem si
na něj trochu zvykl, bylo po setu. Pak už jsem
neměl nárok,“ uznal Šafránek.
Neuspěl ani Vít Kopřiva, který s Němcem Peterem Torebkem bojoval o vylepšení svého kariérního maxima na challengeru. Vyhrál první
set, jenže zkušený soupeř dokázal vývoj utkání
otočit a v rozhodující sadě využil větší zkušenosti. „Vůbec mě neposlouchal servis. Soupeř
na tom byl podobně, v klíčových situacích
ovšem podání udržel. Navíc byl při výměnách
o něco trpělivější, což bylo rozhodující. Je to
zklamání, ale na druhou stranu třetí kolo není
špatné,“ hodnotil své vystoupení Kopřiva.
Z nasazených tenistů vypadl po porážce s Italem Federicem Gaiem Slovák Jozef Kovalík,
turnajová pětka a třináctka Mohamed Safwat
z Egypta. Ten ovšem nestačil na favorizovaného Pablo Andujara ze Španělska. Překvapením
bylo i vyřazení Guillerma Garcii-Lopeze, šestého nasazeného hráče. Nad síly zkušeného
antukáře byl Marcelo Arevalo ze Salvadoru.
den 6: QRUVNÙWDOHQW
bez finále
Snadnou cestu do čtvrtfinále měl naopak Maďar Attila Balasz, jehož soupeř Johanes Haer- Pouze v prvním setu semifinálového duelu se zdáteis kvůli zranění do zápasu vůbec nenastoupil. lo, že předchozí dlouhé zápasy stály Petera Torebpøekvapením ka až příliš velké množství sil. S Attilou Balaszem
den 5:turnaje
Torebko získal jedinou hru, v té druhé ovšem rychle získal
vedení 3:0 a byl maďarskému hráči naprosto vyPřes 130 minut trvalo utkání mezi Attilou Ba- rovnaným soupeřem. Až pak na něj dolehla únava.
laszem s Maďarska a Španělem Bernabe Zapa- Balasz srovnal na 4:4, vzápětí získal další Torebkův

konec
posledních Èechù

den 4:

Z českých hráčů postoupil do třetího kola
Václav Šafránek, který si poradil s Rakušanem Lucasem Fiedlerem. „Od prvního míče
jsem byl hodně agresivní. Zápas jsem měl pod
kontrolou,“ radoval se Šafránek. Prostějovský
talent Jiří Lehečka bojoval, na nasazeného
Kolumbijce Daniela Galana to však tentokrát
nestačilo.
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PROSTĚJOV Zkušený tenista
Pablo Andújar navázal na loňský
triumf krajana Jaumeho Munara
a stal se druhým španělským ví„Úroveň prostějovského challengeru odpovídá turnajům ATP 250. Je zde několik důtězem v šestadvacetileté historii
ležitých aspektů, například jeho vedení tenisu skutečně rozumí, což určitě pomůže.
prostějovského turnaje MONETA
Malé detaily pak dělají velký turnaj a tady se to potvrdilo,“ prohlásil Andújar.
Czech Open, dříve UniCredit či ješVítěz čtyř turnajů na okruhu ATP byl před čtyřmi lety na dvaatřicátém místě světového žebříčku. V tenise už toho zažil opravdu hodně a s nadhledem hodnotil hodnotě předtím Živnobanka. Ve ficení kvality jednotlivých podniků podle postavení přítomných hráčů.
nále třetí nasazený hráč (93.
„Máme samozřejmě žebříček a za favority jsou považováni nejvýše
ATP) porazil třicetiletého
postavení tenisté. Ve skutečnosti je to ale jinak, každý den jiný, poMaďara Attilu Balazse
každé jsou odlišné podmínky a tenis umí hrát všichni. Jakmile se
ocitnete na kurtu, najednou žádný favorit není. A to je na tenise to
(222. ATP) a navázal
krásné,“ podotkl Španěl, který byl na Hané poprvé. „Přijel jsem do
na loňský triumf
krásného prostředí. Doufám, že budu zase moci přijet a znovu si to
krajana Jaumeho
tady maximálně užít,“ vyznal se vítěz MONETA Czech Open.
Munara, který proSpokojený byl přes porážku v rozhodujícím utkání Maďar
Attila Balasz. „Z Budapešti je to do Prostějova kousek. Cístějovský podnik
til jsem se tady jako doma a možná proto jsem předváděl
vyhrál jako první
takové výkony. Z mého pohledu to byl hodně povedený
Španěl v historii.
týden, který mi dodal sebevědomí do dalších měsíců,“
Antukový speciprohlásil Balasz. „Příští rok se vrátím a pokusím se celý
alista si tímto triturnaj vyhrát,“ dodal odhodlaně.
V deblu se radovala slovensko-rakouská dvojice Filip Poláumfem na svěšek - Philipp Oswald po finálové výhře nad párem Jiří Lehečtovém žebříčku
ka - Jiří Veselý. „Doufám, že nám kluci odpustí, že jsme je porapolepšil o jedezili na domácích kurtech. Hráli hodně dobře. ´Veselka´ přinesl
náct míst a posuzkušenost, Jirka Lehečka zase dravost. Vůbec nebylo poznat, že
iċCUVPÚXÊV÷\RTQUV÷LQXUMÆJQEJCNNGPIGTWRTQTQM spolu hráli poprvé,“ ocenil soupeře Polášek.
nul se na 82. příčku.

äSDQĚOVNpKRYtWĚ]H pro Štěpánka na cent

MONETA Czech Open má druhého Poslední a
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milujeme vecerník
á

MARKA
SONNEVENDA

SONDA

KAM S TOU BÁRKOU?

Jestliže v případě hokejových ptačích dravců byla
většina neznámých již zodpovězena, u prostějovských volejbalistek oficiálně dál zůstávají pouze
samé otazníky. Ani momentálně – půldruhého
měsíce po skončení UNIQA exraligy ČR 2018/19
– není o budoucnosti žen VK známo nic potvrzeně konkrétního.
Právě dnes by ale měla proběhnout klíčová schůzka
vedení dosud tolik úspěšného oddílu, na níž pravděpodobně dojde k rozseknutí některých stěžejních
záležitostí. Například jestli ve funkci po dvanácti
letech (ne)skončí klubový manažer Peter Goga.
Případně kdo nastoupí místo něj a rovněž na post
asistenta trenéra za odcházejícího Lukáše Mičeka.
Též v případě vékáčka je pak podstatné, jakým
způsobem se podaří doplnit hráčskou soupisku,
z níž podle veškerých indicií zmizí téměř všechny
členky základní sestavy z minulé sezóny. A ta úplně
nejdůležitější věc? Vyřešení ekonomických záležitostí, aby volejbal v Prostějově konečně mohl zase
existovat s finančně čistým stolem. Neboť takhle
by to i v ČR mělo být správně normální.

s vynecháním nepříliš oblíbené zastávky v Německu. Kromě toho
bude na programu ještě zkraje
července vojenský závod Regional
CISM ve Švýcarsku, na sklonku téhož měsíce mistrovství republiky ve
Frýdlantu a teprve uprostřed podzimu finální vrchol. Tím se tentokrát
stanou Armádní světové hry v daleké Číně.
„V kádru Dukly nedošlo oproti loňsku k žádným změnám, kolektiv závodníků zůstává ve stejném složení.
Což znamená, že tým by nadále měl
být velmi silný. Kluci mají kvalitu
i zkušenosti, a pokud se jim bude dostávat rovněž dobrých tréninkových
podmínek, nevidím důvod, proč by
neměli zůstat v absolutní mezinárodní špičce. Navazovat na pozici výsledkově nejlepšího státu celé planety
sice bude samozřejmě těžké, ale v Argentině chlapi ukázali, že to zase jde.
Navzdory ne zrovna ideální přípravě
je porazili pouze nadupaní Číňané.
Věřím, že vysokou výkonnost udržíme,“ řekl Večerníku Hovorka. (son)
Zpravodajství ze SP v Argentině
najdete na straně 34

Celosvětově nejpopulárnějším sportem v tuzemsku pořádně otřásl nedávný závěr Fortuna:Ligy
2018/2019. Samozřejmě mám na mysli zejména
baráž, ve které druholigisté z Brna a Jihlavy nepřetlačili
dosavadní příslušníky národní elity Příbram a Karvinou.
Přitom se mnohým zdálo, že zachovat personální status
quo obou soutěží pomohla rozhodcovská tlačenka.
Sudí jsou však jen špičkou temnoty, která po předloňském zadržení tehdejšího šéfa Fotbalové asociace ČR
Miroslava Pelty znovu postupně zahalila nejvyšší sféry
kopané v naší zemi. Za vším pochopitelně stojí kontroverzní osoba současného místopředsedy FAČR Romana Berbra a nejen jeho „věrných“, ale bohužel i těch,
kteří se jeho moci ochotně přizpůsobují, podřizují.
Neboť takových je na důležitých pozicích českého
fotbalu většina, osobně nevidím v současnosti cestu
vedoucí k nastolení aspoň určité normálnosti. Jakkoliv se Berbr a spol. ve svém boji s „nepřejícími“ médii
snaží bez skrupulí opakovaně tvrdit, že se vůbec nic
špatného neděje. Dokud někdo skutečně významný
nebouchne do stolu, pofrčí se močálem černým kolem bílých skal nadále.

FOTBAL ZPħT DO TMY

 Cå  éGTXPC  \¾XQF
5X÷VQXÆJQ RQJ¾TW 4KLGMC
%JQTXCVUMQ   Cå  éGTX
PC\¾XQF5X÷VQXÆJQRQJ¾TW
$NGF5NQXKPUMQ CåéGT
XGPEGCTO¾FPÊ\¾XQF4GIKQPCN
%+5/ iXÚECTUMQ   Cå 
éGTXGPEG OKUVTQXUVXÊ èGUMÆ
TGRWDNKM[ (TÚFNCPV   Cå 
UTRPC\¾XQF5X÷VQXÆJQRQ
J¾TW $GNNWPQ+V¾NKG Cå
UTRPC\¾XQF5X÷VQXÆJQRQ
J¾TW 6JCNICW 4CMQWUMQ  
Cå\¾ąÊ\¾XQF5X÷VQXÆJQ
RQJ¾TW .QECTPQ iXÚECTUMQ 
CåąÊLPC#TO¾FPÊUX÷VQ
XÆJT[%+5/ èÊPC

Termínová listina parašutistù
Dukly Prostìjov v sezónì
2019

během letošní sezóny? Již koncem
tohoto týdne odstartuje v chorvatské Rijece šestidílný seriál klasického Světového poháru na přesnost
přistání, který postupně bude mít
do závěru září jako obvykle celkem
šest dílů a Hanáci jich absolvují pět

HOKEJOVħ RUŠNO I V LÉTħ

PROSTĚJOV Start do soutěžního roku 2019 zvládli parašutisté ASO Dukla Prostějov skvěle.
Na úvodní akci jednorázového
Světového poháru v Argentině
(akrobacie a přesnost) se jim coby
reprezentantům České republiky
parádně dařilo. Dokonce natolik,
že v jihoamerické Cordobě vytvořili nový evropský rekord!
„V minulosti trvalo oficiální schválení světových či kontinentálních
maxim velice dlouho, až v řádu měsíců. Teď to však Mezinárodní letecká federace zvládla naopak hodně rychle a už počátkem června
přišlo vyrozumění, že náš výkon
pětadvaceti trestných centimetrů
v přesnosti přistání družstev za
osm kol seskoků znamená překonání evropského rekordu. Paradox
je, že i s tak kvalitním výkonem
jsme skončili druzí za vynikajícími Číňany. Každopádně ale máme
z tohoto primátu radost,“ ujistil
trenér národního týmu ČR Ivan
Hovorka.
Co čeká prostějovské borce sdružené pod armádními křídly dál
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Cenné individuální ocenění přistálo
k bruslím útočníka prostějovských
hokejistů Marka Račuka. Byl totiž
vyhlášen členem All-Star týmu za
uplynulý ročník prvoligové soutěže
Chance ligy!

MAREK RAČUK

Foto: internet

KOMETA:

Takto zhodnotil odchovanec boxerského oddílu BC DTJ Prostějov Pavel
Ján svůj výkon proti oceánskému
pořízkovi Austinu Aokusovi při
mezinárodním utkání Česko – Austrálie na Masarykově náměstí před
prostějovskou radnicí.

„JÁ JSEM
VħTŠINU
ZÁPASU
SPÌŠ SPAL´

VÝROK:

Rekordní pětistovka fotbalových
příznivců byla zvědavá na nedělní
regionální derby v I.B třídě Olomouckého KFS. Prestižní souboj
arcirivalů byl navíc klíčový v boji
o první místo a tím i postup do vyšší
soutěže. V parádní atmosféře se nakonec radovali hosté.

ĠÌSLO:

Zkáza favoritů. Bohužel hned první
zápasy tenisového turnaje MONETA
Czech Open na prostějovských dvorcích znamenaly stopku pro tři největší
opory české daviscupové reprezentace Jiřího Veselého, Adama Pavláska
a Lukáše Rosola. Turnaj měl naštěstí
i tak vysokou kvalitu a diváci se bavili.

DEBAKL:

Dračí Rebelky jedou. Podruhé během měsíce stanuly na stupních
vítězů. Zatímco na konci května
v Přerově získaly dvě zlatá místa,
v Brně to bylo stříbro za závod na
200 metrů a bronz za kilometr
dlouhou trať. Jen tak dál!

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

&GXÊVKNGVÚ5VTGVVQPUGUVCNPQXQWRQUKNQWUV¾LGVTGPÆTC5VCPKUNCXC2QRGNM[#JPGFUG×UR÷wP÷MXCNKHK
MQXCNFQNGVQwPÊ8GNMÆRCTFWDKEMÆ
Foto: www.dostihyjc.cz

Okurková sezóna v prostějovském ledním hokeji?
Zápasově sice ano, neboť muži LHK naposledy
hráli před půlkou března sedmé čtvrtfinále Chance
ligy a znovu nastoupí až zkraje srpna, kdy začínají
přáteláky. Ani během této pětiměsíční přestávky
však momentálně není nouze o zajímavé novinky.
Pod drobnohledem fanoušků logicky je především
tvorba hráčského kádru Jestřábů pro příští sezónu
2019/20. Hanácký klub postupně odtajňuje jednotlivá jména a zatím to vypadá, že se rýsuje zajímavý mix zkušených borců (Divíšek, Nouza, Krejčík, Žálčík, Račuk, Chlouba, Novotný) s dravým
mládím (Hrníčko, Jandus, Chlán, Ouřada, Husa,
Krejčí, Muška).
Uvidíme, jací plejeři ještě přibydou v nejbližších
týdnech. Každopádně útočník Marek Račuk se
zcela zaslouženě dočkal individuálního ocenění
tím, že byl v nové anketě zařazen do All-Star týmu
uplynulého ročníku druhé nejvyšší české soutěže.
Značnou pozornost vzbudil také prvoligový los
tím, že hned v úvodním kole dojde na derby arcirivalů Přerov vs. Prostějov! Už nyní je nač se těšit.

KUVąGFC  ,KJNCXCt5-2TQUV÷LQX ,KJNCXC8GN/G\KąÊéÊ
UQDQVC  5-2TQUV÷LQXt6ąKPGE

5NCVKPKEGOÊUVQCéCUUGOQJQWO÷PKV
UQDQVC  5-2TQUV÷LQXt&WDPKEC 0QXÆ5CF[
UQDQVC  5GPKECt5-2TQUV÷LQX 5GPKEC

S KÝM SE UTKÁ ESKÁÈKO A KDY?

PROSTĚJOV Zatímco fotbalisté v nižších soutěžích ještě dohrávají poslední kola ročníku
2018/2019, pro druholigové
týmy už tento týden začíná letní
příprava na ročník příští. Fotbalisté 1.SK Prostějov mají sraz ve
čtvrtek 13. června dopoledne
a tentýž den absolvují první trénink ve Slatinicích.
Počátkem minulého týdne bylo také
jasno o skladbě přátelských utkáních, i když všechny organizační detaily ještě doladěny nejsou. „Dohodli jsme se se čtyřmi kluby z naší soutěže
a ze Slovenska. V zápasech bychom tak měli slušně prověřit testované hráče
a připravit tým na vstup do nového ročníku,“ poznamenal sportovní manažer klubu Petar Aleksijević.
Eskáčko tak změří v přípravě síly se svými druholigovými soupeři Jihlavou
a Třincem, v závěru měsíčního období otestuje připravenost na sezónu
s Dubnicí a především v generálce se Senicí. O týden později pak již vstoupí
do druholigových bojů. Los soutěže by měl proběhnout 19. června. (tok)
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Stretton ze Srdéčka může
na Velké pardubické ZAZÁŘIT

GUM¾éMCFQUV¾X¾ Vrchol této sezóny je čeká
MQPMTÆVPÊQDT[U[ až koncem října v Číně

0¾RNÿNGVPÊRąÊRTCX[

sport

VELKÝ PŘÍSLIB!

3URVWøMRYxWËSDUDxXWLVWÇ
SĆHNRQDOLHYURSVNÛUHNRUG

Gracie teprve druhým koněm, který k němu přichází, a přitom
už má za sebou solidní úspěch v nejnáročnějším dostihu kontinentální Evropy. Strettona by měl ve Velké pardubické doplnit
loňský vítěz Ceny Labe sedmiletý Mahony. „Pokud v červnové
kvalifikaci potvrdí svoji kvalitu i vytrvalost, budeme mít na startu
dva koně,“ slibuje Popelka.
Nad letošním ročníkem legendárního dostihu se však vznáší otazník. Poté, co minulý rok odstoupil titulární partner Česká pojišťovna, se stále pořadatelům nepovedlo najít adekvátní náhradu.
Sponzor loni poskytl závodu osm milionů korun, což je částka,
která v rozpočtu citelně chybí.

(QVDCNKUVčOMQPéÊMT¾VM¾FQXQNGP¾

Poslední májovou sobotu byla na programu závodiště v Pardubicích květnová kvalifikace 129. Velké pardubické steeplechase.
Na její start se postavili všichni medailisté loňského ročníku
tohoto dostihového svátku. Na čtvrtém místě doběhl ve velké
konkurenci devítiletý Stretton, který je od letošní sezóny v péči
dostihové stáje Na Srdéčku. Stretton se díky čtvrtému místu
úspěšně nominoval na říjnový svátek dostihového sportu.
„Je to velký příslib. Má pohodovou a vyrovnanou povahu, díky
tomu si u nás rychle zvykl,“ vyjádřil se směrem ke svému svěřenci
trenér Stanislav Popelka, který obvykle koně pro Velkou pardubickou řadu let ve své stáji vypiplával. Stretton je po Universe of

PARDUBICE, SRDÉČKO Dostihová stáj Na Srdéčku u Hvozdu se postupně propracovala mezi nejuznávanější v celé České republice.
Stojí za tím zejména pravidelné úspěchy při říjnové Velké pardubické. Tam by její svěřenci neměli chybět ani letos. A tradičně mají velkou šanci výrazně promluvit do pořadí v absolutní špičce.

Martin ZAORAL

75()$'å(51£+2

Pondělí 10. června 2019
www.vecernikpv.cz
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Èervené karty



2TQUV÷LQX

Posledních pìt zápasù
(V = vítìzství, R = remíza):

èGUMÆ$WF÷LQXKEG18
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/CTVKP5WU 2TQUV÷LQX

Vychytané nuly
6QO¾w,CPÊéGM2TQUV÷LQX


4CFGM2QTECN 8CTPUFQTH
 &CPKGN5VTQRGM 5QMQNQX
4CFKO1VVOCT *TCFGE-T¾NQXÆ 
Hattrick
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Tabulka støelcù

.20(17´

olomoucké Sigmy.
Prostějov se nakonec s předstihem v
soutěži zachránil a nedosti na tom,
díky solidnímu finiši se vyhoupnul až
na skvělé deváté místo, v něž už málokdo věřil. Lidé kolem prostějovského
fotbalu si tedy ověřili, že druhá liga má
v tomto městě místo a že klub postupně dokončuje transformaci do profesionálních podmínek.
Základním úkolem pro nový soutěžní ročník je postupné vybalancování
zkušenosti a perspektivy kádru. Přes
všechnu úctu k oporám týmu je třeba
vnímat ročníky narození a ty napovídají, že všechno má jednou svůj konec.
Problém je, že klub při všem důrazu
na práci s mládeží asi nedokáže generovat dostatek talentů schopných
se etablovat v profesionálním fotbale.
Ti, kteří zářili coby fotbalové naděje
ve třetí lize, se už v té druhé na hřiště
příliš nepodívali. Ani ti nejlepší, Zapletal se Šteiglem, neměli své místo v
základní jedenáctce zdaleka jisté. Samostatnou kapitolou je samozřejmě
Píchal, ten ovšem někdy více bojuje s
vlastními zdravotními problémy než
se soupeřem.
Zajímavé bude srovnání na dálku s
Chrudimí, která se ve své první sezóně
dokázala udržet, podobně třeba jako
Vítkovice, které se už v soutěži dostatečně zabydlely. Ambice Hanáků jsou
nepochybně vyšší, napodruhé by umístění v horní polovině tabulky, byť by
to znamenalo posun jen o jedno či dvě
místa, mělo vyjít. To bude ale možné
více posoudit až po letní přípravě, kdy
se uzavře kádr pro podzimní boje.

Známka Veèerníku: 5

Poslední sezóna hráče, který
svoji fotbalovou kariéru spojil
s Prostějovem, jenž mu kdysi dal
šanci. V profesionálním fotbale
se jiné aktivity těžko spojují s tréninkovou zátěží, což se nakonec
odrazilo i na jeho zápasovém
vytížení.

Známka Veèerníku: 7
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æOXWpÿHUYHQpNDUW\ 

V jarní části dokázal, že mu zdravotní potíže na podzim opravdu
neumožnily optimální výkony.
Svým přehledem ve hře přispěl
k organizaci týmu v klíčových
okamžicích, měl co říci i v kabině.
Dokázal
zúročit
obrovské
zkušenosti.

áR
á
Josef PANCOCHÁ

Jan POLÁK

Známka Veèerníku: 7

Na brankářskou dvojku nezvykle
vysoké hodnocení si zaslouží
nejen za práci na trénincích, ale za
soustředěný a odpovědný výkon
v zápasech, kdy už de facto „o nic
nešlo“. Stoprocentní záznam
v případě vychytaných nul mu pomohla dosáhnout výborná obrana.

Známka Veèerníku: 9

Zpočátku se jeho výkony nezdály
být úplně nejjistější, za což do
značné míry mohla prostupnější
obrana, zvlášť na Žižkově.
V průběhu sezóny se ale jeho kvalita
zvedala a mnohokrát tým svými
zákroky podržel. Zamrzel kiks v zápase s Jihlavou.

Filip MUCHA

SRVW
EUDQNiĝ
]iSDV\ÿLVWiNRQWD 
æOXWpÿHUYHQpNDUW\ 

V důsledku dlouhodobého zranění
zasáhl na jaře do pouhých dvou utkání, což je vzhledem k podzimní
formě dozajista škoda. Hráč s tahem na branku a dobrou poziční
hrou se dokáže brankově prosadit, k čemuž v této sezóně bohužel
neměl příležitost.

Známka Veèerníku: 5

SRVW
]iORæQtN
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æOXWpÿHUYHQpNDUW\ 

Jan ŠTEIGL

V zimní přestávce přišla alternace na jeho post levého beka,
některá utkání tak nehrál. Zaujal
vytříbenou technikou, kterou
skóroval z rohu v zápase se Znojmem. Typ mrštného běhavého obránce, který si dokáže měnit místa
se zálohou a podpořit ofenzivu.

Známka Veèerníku: 7

SRVW
REUiQFH
]iSDV\EUDQN\

æOXWpÿHUYHQpNDUW\ 

Martin SLANINKA

Větší druholigové zkušenosti jej
více posouvaly do základní sestavy, často jej ovšem zradilo zdraví.
Jeho potenciál je určitě vyšší než
dokázal ve dvou třetinách utkání.
Těží ze své univerzálnosti, chtělo
by to víc podporovat útok centry
do vápna.

Známka Veèerníku: 6
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Matej BIOLEK

Skvělá posila na post stopera
doplňující plejádu vynikajících
profesionálů. Dvě červené karty
obdržel nikoli za nedisciplinovanost, ale za „záchrannou brzdu“,
kterou prostě musel zatáhnout.
Parťák v kabině, dříč na hřišti,
slušný, ale dostatečně tvrdý.

Známka Veèerníku: 9
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Tomáš JANÍCEK

Zdenek FLÁDR

Ve druhé lize se zařadil spíše
mezi náhradníky čekající na
svou příležitost. Proslavilo jej
rozhodnutí v zápase s Ústím
nad Labem, na jaře se na hřiště
v silné konkurenci neměl příliš
šancí podívat. Nad jeho dalším
působením visí otazník.

Známka Veèerníku: 5
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Obrovský smolař jarní sezóny, když
se v jejím samém závěru ve Vlašimi
vážně zranil a pravděpodobně
zmešká celou první polovinu
nového ročníku. Univerzál na pravé
straně, na jaře zaznamenal i jednu
branku. Dorůstá do druholigových
parametrů.

Známka Veèerníku: 6
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Lubomír MACHYN
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byly. Půjde to lépe než na podzim? Bez
klíčových hráčů tým na Žižkově selhal,
což před sérií těžkých soupeřů nevěstilo nic dobrého.
Tehdy si také eskáčko sáhlo na dno.
Po zápase se Zbrojovkou figurovalo
na sestupové pozici a leckteré klubové
vedení by začalo konat, pokud by samozřejmě ustál enormní tlak trenér.
„Kabina funguje, to je podstatné,“
ozřejmil později trenér Machala, proč
stále věřil ve výsledkový obrat. Přesto k
dílčí změně realizačního týmu došlo,
když na post asistenta přišel Ladislav
Onofrej, dostatečně zkušený z lavičky

Patrik Le GIANG

prostě proto, že za „babku“ nepořídíte kvalitní mančaft. František Jura si
druhou ligu prožil částečně ve funkci
trenéra a tyto zkušenosti samozřejmě
také přišly k duhu.
Mnoho věcí sice bylo nakonec trochu
jinak, ale kádr si přeci jen „sedl“ jak
po herní, tak po lidské stránce. Dobrá
parta začala sice drobným zaváháním
v prvním zápase, následující venkovní
vítězství ji ale natolik „nakoplo“, že
Prostějov začal být záhy respektovaným klubem, který si dokázal vyšlápnout na Zbrojovku nebo Ústí nad
Labem. Po osmi kolech to vypadalo na
klidné přezimování uprostřed tabulky.
Pozitivní na první čtvrtině soutěže
byly nejen výsledky, ale také předváděná hra, kde hrál prim kapitán Kroupa
a gólman Bréda. Ten nepouštěl příliš
branek, proto na kýžený výsledek leckdy stačil jediný gól nebo prostě gól
navrch.
Právě málo vstřelených branek projevující se mizernou produktivitou nakonec stálo za herním, výsledkovým a
samozřejmě také tabulkovým propadem v závěru podzimní sezóny. S Vítkovicemi a Jihlavou šlo ještě hovořit o
smůle, jenže takový zápas v Chrudimi
do naha odhalil psychické rozpoložení
mužstva.
Tomu měla zimní přestávka přijít k
duhu. Uzdravil se Polák, přišel první
ligou ostřílený Vošahlík a katastrofa
mezi tyčemi byla na poslední chvíli odvrácena příchodem neméně zkušeného Le Gianga. Jenže obavy tady stále
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Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš,
praví prastará pravda. Byť by se totiž na první pohled mohlo zdát, že
prostějovští fotbalisté po roční pauze
postupem do druhé nejvyšší soutěže
naplňují toto přísloví, místo pověstné
vody v řece uplynula fotbalovým korytem spousta zkušeností. Eskáčko roku
2018 opravdu nebylo takové jako
roku 2016. Co všechno se změnilo?
Především realizační tým. Na místo
trenéra nastoupil poprvé v novodobé
historii člověk nesvázaný s prostějovským prostředím, navíc trenér velice
zkušený, pro nějž je prostředí profesionálního fotbalu druhým domovem.
Oldřich Machala spolu s Petarem
Aleksijevićem vytvořili trenérské duo,
které si zároveň mohlo vymýšlet požadavky na hráčské doplnění kádru a
prostřednictvím druhého jmenovaného jej z velké části v zadaných mantinelech i realizovat.
Machala samozřejmě věděl, že je
zapotřebí především vhodného doplnění, hráče s potřebnou kvalitou už v
kádru měl a ti, kteří vzešli z domácího
prostředí, si už svou premiéru ve druhé lize odbyli. Bylo jasné, že je třeba
přivést zkušenost mezi tři tyče, další
adekvátní posilu na stopera k Schusterovi, alternativy na krajní obránce i
zkušenost do středu hřiště. Útok také
nešlo stavět pouze na Karlu Kroupovi,
který už měl být spíše alternativou do
klíčových zápasů.
Také vedení klubu vědělo, že s podlimitním rozpočtem nelze soutěž udržet
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OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝMI SOUTħþEMI

JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH

milujeme
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Fotbal Extra - 1. díl

PROSTĚJOVSKO Ještě nezazněl úplně poslední hvizd soutěžního ročníku 2018-2019 a
PROSTĚJOVSKÝ Večerník už za
vámi spěchá s pilotním dílem letní
verze seriálu FOTBAL EXTRA, který vás bude i tentokrát provázet
v pauze mezi sezónami servisem
mapujícím účinkování všech regionálních týmů od Fortuna:Národní
ligy až po III. třídu OFS Prostějov.
Zapomenout nechceme ani na
mládežnický a ženský fotbal.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám totiž
po celý loňský podzim a letošní jaro
přinášel exkluzivní reportáže i podrobné zpravodajství ze všech klání, která podrobně sledoval. A nezastavíme ani přes letní přestávku.
Jako první dohrály profesionální
soutěže, a k naší velké radosti se
můžeme začít již dnes ohlížet za
záchranou 1.SK Prostějov ve druhé
lize. Druhé pookračování monitoringu eskáčka najdete v příštím
čísle. Následovat bude tradiční celkové shrnutí včetně sumáře konečných tabulek. A poté pěkně popářádku Kralice na Hané, I.A i I.B třídy
a na závěr soutěže OFS Prostějov.
Vzhledem ke krátké přestávce se
ohlédnutí budou prolínat se zpravodajstvím směřujícím naopak už k
novému ročníku 2019-2020. Máte
se na co těšit!
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odvety,
dvakrát
se Prostějované střetnou
také se silnou Jihlavou
(na vlastním zimáku
27. srpna). Opravdovým vrcholem
momentálně naplánované osmičky
přátelských duelů se však rozhodně
stane následný mač doma s extraligovými Vítkovicemi v pátek 30. srpna!
(son)
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PROSTĚJOV Pro nedočkavé příznivce hokejových Jestřábů tady
máme rozpis přípravných utkání,
kterými každoročně zkraje srpna
začíná dlouhý zápasový kolotoč
nové hokejové sezóny.
Tentokrát muži LHK otevřou tenhle
seriál úvodním přátelákem 8. srpna
na ledě polského GKS Tychy, na domácí kluziště premiérově vyjedou o
týden později proti Třebíči. S těmito
dvěma soupeři jsou na programu i

-H]Q¿PORV]¿NODGQËê¿VWL&KDQFHOLJ\

zamířil mezi Jestřáby také v létě 2017, načež
za dvě poslední prvoligové sezóny nasbíral
v 92 zápasech 60 kanadských bodů (29
gólů + 31 přihrávek). Starda přitom vždy
byl a stále je prototypem spíše defenzivního útočníka, který si dává záležet na
černé práci a kvalitně se podílí na bránění
celého mužstva.
Přesto se zdálo, že přínos „Stardy“ majícího
bohatou extraligovou minulost zejména
v Pardubicích s přibývajícím časem postupně klesá. A pro příští
soutěžní ročník 2019/20 mu
vedení LHK nenabídlo novou smlouvu. „Honzovi
děkujeme za odvedenou práci a přejeme
mu i jeho rodině
pevné zdraví. Ať se
daří,“ rozloučil se
prostějovský oddíl
se spíše málomluvným pracantem.

PROSTĚJOV Co se týká současného dění v LHK Jestřábi, kromě
postupného oznamování podoby
hráčského kádru 2019/20 je v plném proudu i suchá příprava na
novou prvoligovou sezónu.
Část prostějovských hokejistů trénuje společně na místním zimním
stadionu či v jeho okolí pod vedením
kondičního kouče elhákáčka Davida
Skřivánka. Řada plejerů však maká
individuálně ve svém domácím prostředí, zcela nebo aspoň částečně
podle Skřivánkových tréninkových
plánů, případně po konzultacích
s ním.

Každopádně teď přichází – stejně
jako loni – příjemné týmové zpestření nelehké dřiny v podobě startu
na druhém ročníku fotbalového turnaje (nejen) sportovních osobností.
Hořava Cup 2019 se koná už tuto
sobotu 15. června na hřišti 1.SK Prostějov v Olympijské ulici (za halou
Sportcentra DDM).
Podrobnosti o atraktivně obsazené
akci najdete na straně 39 dnešního
vydání Večerníku. Jak ale sdělil marketingový manažer Jestřábů Štefan
Žigárdy, fandové se mohou těšit na
start téměř kompletního A-mužstva
hokejistů Prostějova!
(son)

kterou si zpestří fotbalem
nasobotnímHořavaCupu
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PROSTĚJOV Cenné individuální ocenění přistálo k bruslím útočníka prostějovských hokejistů
Marka Račuka. Byl totiž vyhlášen členem All-Star
týmu za uplynulý ročník prvoligové soutěže!
Urostlý playmaker odváděl během celé sezóny
2018/19 stabilně kvalitní výkony a v jeho charakteristice na webových stránkách Chance ligy se objevilo následujícízdůvodnění,pročsemezinejlepšíhráčedostal.
„Dejte mu puk, najeďte si před bránu a pak jen če-
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mohl se ucházet i o vítězství v kanadském bodování.“
Nelze než souhlasit. My jen dodejme, že All-Star tým
vznikl na základě hlasování sportovních manažerů
všech zúčastněných klubů Chance ligy a jde o novou
anketu portálu hokej.cz, který chce udělováním individuálních cen založit tradici.
(son)

Chance ligy 2018/2019!

kejte, až vám přihraje do gólové pozice. Když se Marek Račuk rozjel, nešlo jej zastavit. V krytí puku je
mimořádný, v nalézání chytrých řešení jakbysmet.
Jeho forma vygradovala v play-off, malém dotáhl
Prostějov přes Vsetín do semifinále. Zkrátka: jeden
z nejdominantnějších hokejistů v lize. Nebýt zranění,
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%JQOWVQXt,KJNCXC2ąGTQXtèGUMÆ$WF÷LQXKEG
MQNQtUVąGFCNKUVQRCFW
6ąGDÊét2TQUV÷LQX.KVQO÷ąKEGt2ąGTQXèGUMÆ$WF÷LQXKEGt
%JQOWVQX,KJNCXCt2QTWDC5NCXKC2TCJCt8UGVÊP$GP¾VM[
t(TÚFGM/ÊUVGM·UVÊt*CXÊąQX-CFCÿt5QMQNQX
MQNQtUQDQVCNKUVQRCFW
2TQUV÷LQXt-CFCÿ6ąGDÊét.KVQO÷ąKEG5QMQNQXt·UVÊ*CXÊ
ąQXt$GP¾VM[(TÚFGM/ÊUVGMt5NCXKC2TCJC8UGVÊPt,KJNCXC
2QTWDCtèGUMÆ$WF÷LQXKEG%JQOWVQXt2ąGTQX
MQNQtUVąGFCNKUVQRCFW
·UVÊ t 2TQUV÷LQX .KVQO÷ąKEG t %JQOWVQX 2ąGTQX t 2QTWDC
èGUMÆ $WF÷LQXKEG t 8UGVÊP ,KJNCXC t (TÚFGM/ÊUVGM 5NCXKC
2TCJCt*CXÊąQX$GP¾VM[t5QMQNQX-CFCÿt6ąGDÊé
MQNQtUQDQVCNKUVQRCFW
2TQUV÷LQXt$GP¾VM[-CFCÿt.KVQO÷ąKEG6ąGDÊét·UVÊ5QMQ
NQXt5NCXKC2TCJC*CXÊąQXt,KJNCXC(TÚFGM/ÊUVGMtèGUMÆ
$WF÷LQXKEG8UGVÊPt2ąGTQX2QTWDCt%JQOWVQX
MQNQtRQPF÷NÊRTQUKPEG
5NCXKC2TCJCt2TQUV÷LQX.KVQO÷ąKEGt2QTWDC%JQOWVQXt
8UGVÊP2ąGTQXt(TÚFGM/ÊUVGMèGUMÆ$WF÷LQXKEGt*CXÊąQX
,KJNCXCt5QMQNQX$GP¾VM[t6ąGDÊé·UVÊt-CFCÿ
MQNQtUVąGFCRTQUKPEG
2TQUV÷LQXt,KJNCXC·UVÊt.KVQO÷ąKEG-CFCÿt$GP¾VM[6ąG
DÊét5NCXKC2TCJC5QMQNQXtèGUMÆ$WF÷LQXKEG*CXÊąQXt2ąG
TQX(TÚFGM/ÊUVGMt%JQOWVQX8UGVÊPt2QTWDC
MQNQtUQDQVCRTQUKPEG
èGUMÆ$WF÷LQXKEGt2TQUV÷LQX.KVQO÷ąKEGt8UGVÊP2QTWDCt
(TÚFGM/ÊUVGM%JQOWVQXt*CXÊąQX2ąGTQXt5QMQNQX,KJNCXC
t6ąGDÊé5NCXKC2TCJCt-CFCÿ$GP¾VM[t·UVÊ
UQP

na 7. až 10. pozici po nadstavbové
části a hrát se bude finále, jehož vítěz
přímo postoupí mezi tuzemskou elitu. Padat do druhé ligy naopak nebude znovu nikdo.
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MQNQtRQPF÷NÊąÊLPC
2TQUV÷LQXt2ąGTQX.KVQO÷ąKEGt$GP¾VM[·UVÊt5NCXKC2TCJC
-CFCÿt,KJNCXC6ąGDÊétèGUMÆ$WF÷LQXKEG5QMQNQXt%JQ
OWVQX*CXÊąQXt2QTWDC(TÚFGM/ÊUVGMt8UGVÊP
MQNQtUVąGFCąÊLPC
%JQOWVQXt2TQUV÷LQX(TÚFGM/ÊUVGMt.KVQO÷ąKEG8UGVÊPt
*CXÊąQX2QTWDCt5QMQNQX2ąGTQXt6ąGDÊéèGUMÆ$WF÷LQXKEG
t-CFCÿ,KJNCXCt·UVÊ5NCXKC2TCJCt$GP¾VM[
MQNQtUQDQVCąÊLPC
2TQUV÷LQXt2QTWDC.KVQO÷ąKEGt5NCXKC2TCJC$GP¾VM[t,KJ
NCXC·UVÊtèGUMÆ$WF÷LQXKEG-CFCÿt2ąGTQX6ąGDÊét%JQ
OWVQX5QMQNQXt8UGVÊP*CXÊąQXt(TÚFGM/ÊUVGM
MQNQtUVąGFCąÊLPC
8UGVÊP t 2TQUV÷LQX *CXÊąQX t .KVQO÷ąKEG (TÚFGM/ÊUVGM t
5QMQNQX2QTWDCt6ąGDÊé%JQOWVQXt-CFCÿ2ąGTQXt·UVÊ
èGUMÆ$WF÷LQXKEGt$GP¾VM[,KJNCXCt5NCXKC2TCJC
MQNQtUQDQVCNKUVQRCFW
2TQUV÷LQXt(TÚFGM/ÊUVGM.KVQO÷ąKEGt,KJNCXC5NCXKC2TC
JCtèGUMÆ$WF÷LQXKEG$GP¾VM[t2ąGTQX·UVÊt%JQOWVQX
-CFCÿt2QTWDC6ąGDÊét8UGVÊP5QMQNQXt*CXÊąQX
MQNQtUVąGFCNKUVQRCFW
*CXÊąQX t 2TQUV÷LQX5QMQNQXt.KVQO÷ąKEG(TÚFGM/ÊUVGMt
6ąGDÊé8UGVÊPt-CFCÿ2QTWDCt·UVÊ%JQOWVQXt$GP¾VM[
2ąGTQXt5NCXKC2TCJCèGUMÆ$WF÷LQXKEGt,KJNCXC
MQNQtUQDQVCNKUVQRCFW
2TQUV÷LQXt5QMQNQX.KVQO÷ąKEGtèGUMÆ$WF÷LQXKEG,KJNCXC
t2ąGTQX5NCXKC2TCJCt%JQOWVQX$GP¾VM[t2QTWDC·UVÊt
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MQNQtRQPF÷NÊNKUVQRCFW
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Jak už jsme informovali dříve, Chance liga má nový hrací model. Po prvních třiceti kolech se soutěž rozdělí
na lepší a horší polovinu. Novinkou
je i návrat předkola play-off pro celky

otevřou derby v Přerově
což je sudý počet, nebude se stávat, že
v každém kole bude mít jeden z týmů
volno, jako tomu bylo v uplynulé sezoně. Tentokrát se bude v rámci jednoho
dějství hrát hned osm duelů.
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$WF÷LQXKEG2QTWDCt,KJNCXC8UGVÊPt5NCXKC2TCJC(TÚFGM
/ÊUVGMt$GP¾VM[*CXÊąQXt·UVÊ5QMQNQXt-CFCÿ
MQNQtUQDQVCąÊLPC
-CFCÿt2TQUV÷LQX.KVQO÷ąKEGt6ąGDÊé·UVÊt5QMQNQX$GP¾V
M[t*CXÊąQX5NCXKC2TCJCt(TÚFGM/ÊUVGM,KJNCXCt8UGVÊP
èGUMÆ$WF÷LQXKEGt2QTWDC2ąGTQXt%JQOWVQX
MQNQtRQPF÷NÊąÊLPC
2TQUV÷LQX t ·UVÊ %JQOWVQX t .KVQO÷ąKEG 2QTWDC t 2ąGTQX
8UGVÊPtèGUMÆ$WF÷LQXKEG(TÚFGM/ÊUVGMt,KJNCXC*CXÊąQXt
5NCXKC2TCJC5QMQNQXt$GP¾VM[6ąGDÊét-CFCÿ
MQNQtUVąGFCąÊLPC
$GP¾VM[t2TQUV÷LQX.KVQO÷ąKEGt-CFCÿ·UVÊt6ąGDÊé5NCXKC
2TCJCt5QMQNQX,KJNCXCt*CXÊąQXèGUMÆ$WF÷LQXKEGt(TÚ
FGM/ÊUVGM2ąGTQXt8UGVÊP%JQOWVQXt2QTWDC
MQNQtUQDQVCąÊLPC
2TQUV÷LQXt5NCXKC2TCJC2QTWDCt.KVQO÷ąKEG8UGVÊPt%JQ
OWVQX(TÚFGM/ÊUVGMt2ąGTQX*CXÊąQXtèGUMÆ$WF÷LQXKEG
5QMQNQXt,KJNCXC6ąGDÊét$GP¾VM[-CFCÿt·UVÊ
MQNQtUVąGFCąÊLPC
,KJNCXCt2TQUV÷LQX.KVQO÷ąKEGt·UVÊ$GP¾VM[t-CFCÿ5NC
XKC2TCJCt6ąGDÊéèGUMÆ$WF÷LQXKEGt5QMQNQX2ąGTQXt*C
XÊąQX%JQOWVQXt(TÚFGM/ÊUVGM2QTWDCt8UGVÊP
MQNQtUQDQVCąÊLPC
2TQUV÷LQXtèGUMÆ$WF÷LQXKEG8UGVÊPt.KVQO÷ąKEG(TÚFGM
/ÊUVGMt2QTWDC*CXÊąQXt%JQOWVQX5QMQNQXt2ąGTQX6ąG
DÊét,KJNCXC-CFCÿt5NCXKC2TCJC·UVÊt$GP¾VM[

Hokejisté pokračují v suché přípravě,

MQNQtUVąGFC\¾ąÊ
2ąGTQXt2TQUV÷LQX$GP¾VM[P,t.KVQO÷ąKEG5NCXKC2TCJCt
·UVÊPCF.CDGO,KJNCXCt-CFCÿèGUMÆ$WF÷LQXKEGt6ąGDÊé
%JQOWVQXt5QMQNQX2QTWDCt*CXÊąQX8UGVÊPt(TÚFGM/ÊUVGM
MQNQtUQDQVC\¾ąÊ
2TQUV÷LQXt%JQOWVQX.KVQO÷ąKEGt(TÚFGM/ÊUVGM*CXÊąQX
t8UGVÊP5QMQNQXt2QTWDC6ąGDÊét2ąGTQX-CFCÿtèGUMÆ
$WF÷LQXKEG·UVÊt,KJNCXC$GP¾VM[t5NCXKC2TCJC
MQNQtRQPF÷NÊ\¾ąÊ
2QTWDCt2TQUV÷LQX5NCXKC2TCJCt.KVQO÷ąKEG,KJNCXCt$G
P¾VM[èGUMÆ$WF÷LQXKEGt·UVÊ2ąGTQXt-CFCÿ%JQOWVQXt
6ąGDÊé8UGVÊPt5QMQNQX(TÚFGM/ÊUVGMt*CXÊąQX
MQNQtUVąGFC\¾ąÊ
2TQUV÷LQXt8UGVÊP.KVQO÷ąKEGt*CXÊąQX5QMQNQXt(TÚFGM
/ÊUVGM6ąGDÊét2QTWDC-CFCÿt%JQOWVQX·UVÊt2ąGTQX
$GP¾VM[tèGUMÆ$WF÷LQXKEG5NCXKC2TCJCt,KJNCXC
MQNQtUQDQVC\¾ąÊ
(TÚFGM/ÊUVGMt2TQUV÷LQX,KJNCXCt.KVQO÷ąKEGèGUMÆ$W
F÷LQXKEGt5NCXKC2TCJC2ąGTQXt$GP¾VM[%JQOWVQXt·UVÊ
2QTWDCt-CFCÿ8UGVÊPt6ąGDÊé*CXÊąQXt5QMQNQX
MQNQtRQPF÷NÊ\¾ąÊ
2TQUV÷LQXt*CXÊąQX.KVQO÷ąKEGt5QMQNQX6ąGDÊét(TÚFGM
/ÊUVGM-CFCÿt8UGVÊP·UVÊt2QTWDC$GP¾VM[t%JQOWVQX
5NCXKC2TCJCt2ąGTQX,KJNCXCtèGUMÆ$WF÷LQXKEG
MQNQtUVąGFC\¾ąÊ
5QMQNQXt2TQUV÷LQXèGUMÆ$WF÷LQXKEGt.KVQO÷ąKEG2ąGTQX
t,KJNCXC%JQOWVQXt5NCXKC2TCJC2QTWDCt$GP¾VM[8UGVÊP
t·UVÊ(TÚFGM/ÊUVGMt-CFCÿ*CXÊąQXt6ąGDÊé
MQNQtUQDQVC\¾ąÊ
.KVQO÷ąKEGt2TQUV÷LQX6ąGDÊét5QMQNQX-CFCÿt*CXÊąQX

určilo slavnostní losování, jež bylo tradiční součástí aktivu
prvoligových klubů v Praze. Manažeři jednotlivých oddílů
také probírali nový hrací systém Chance ligy, kdy základní
fáze bude pouze dvoukolová a naváže na ni nadstavba ve
skupinách o 1. až 8. místo a 9. až 16. příčku.
Diskutovalo se rovněž o možných změnách hracích dnů po
vzoru extraligy, tedy úterý - pátek - neděle místo střed a sobot
Marek SONNEVEND
s vloženými pondělky. Nakonec však zůstalo po téhle stránce
Sled utkání v celé základní části šestnáctičlenného pelotonu vše při starém. Protože se liga rozrostla na šestnáct účastníků,

TAK TO TO BUDE OSTRÝ START! Jestřábi novou sezónu

PROSTĚJOV Maximálně atraktivní i pořádně ostrý
bude vstup hokejistů LHK Jestřábi Prostějov do příštího ročníku Chance ligy. Soutěž totiž odstartují derby
zápasem na ledě přerovského arcirivala, a to ve středu
11. září. Následně se poprvé představí doma v sobotu
14. září proti z extraligy sestoupivšímu Chomutovu!

Tím, kdo na Hané zůstává, je nejstarší člen týmu Tomáš
Divíšek. Momentálně devětatřicetiletý útočník přišel
do elhákáčka před dvěma lety a v obou dosavadních
sezónách tady patřil k jednoznačně nejproduktivnějším
plejerům. V ročníku 2017/18 dosáhl bilance 54 utkání
– 64 kanadských bodů (24 branek + 40 asistencí) a stal
se druhým nejlepším střelcem WSM ligy, uplynulou
Chance ligu pak zakončil s čísly 56 – 68 (28 + 40)!
Jsou to vynikající cifry, kterými „Divoch“ – zpravidla ve
formaci s jiným zkušeným parťákem Tomášem Nouzou
– výrazně pomáhal mančaftu hlavně během základní
části. Naopak v play-off jeho přínos klesal, především
vinou únavy spojené se zdravotními problémy. Přesto
na něj prostějovské vedení znovu vsadilo a o další rok
prodloužilo vzájemnou spolupráci. Uvidíme, nakolik se
výřečný sympaťák ještě „kousne“ nejen v oblíbené ofenzivní činnosti, ale také v neméně důležité práci směrem
dozadu.
Na rozdíl od Divíška nebude v ptačí letce pokračovat
jiný forvard s bohatými zkušenostmi a někdejší reprezentant České republiky Jan Starý. Třiatřicetiletý hráč

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Různý osud potkal dva ostřílené harcovníky v hráčském kádru hokejistů LHK Jestřábi Prostějov.
Jeden z nich bude místní fanoušky nadále těšit svými
povedenými kousky na ledě, druhého už naopak ve
službách zdejšího klubu neuvidí.

naopak dál pokračuje Třebíč i Tychy, vrchol doma
Tomáš Divíšek! proti Vítkovicím

lední hokej

V Prostějově skončil zkušený Jan Starý, Přáteláky LHK: dvakrát Jihlava,

Pondělí 10. června 2019
www.vecernikpv.cz

rozhovor Večerníku

milujeme vecerník
á

Pondělí 10. června 2019
www.vecernikpv.cz

19052410597

Petr
KOMÁREK

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV V březnu letošního roku se stal historicky druhým předsedou SK Prostějov
1913. Marek Černošek (na snímku) nahradil v čele mládežnického klubu Milana Sedla, který ve
funkci skončil na vlastní žádost.
Někdejší obránce pražské Sparty, Litvínova, Kladna, Karlových Varů, Vítkovic či Olomouce a dvojnásobný vítěz extraligy
nyní řeší třeba vytouženou stavbu nového zázemí Víceúčelové
haly-zimního stadionu určeného pro mládež. Skončenou sezónu hodnotí jako úspěšnou, v té
následující se chce více angažovat nejen z pozice šéfa, ale i jako
trenér, lépe řečeno asistent
hlavních trenérů. „S dorostem
i juniorkou budu dělat tréninky
speciálně pro obránce, protože
jsem přesvědčený, že to klukům
chybí. Rád bych jim předal nějaké zkušenosti,“ objasnil svou
roli u dvou nejstarších mládežnických kategorií eskáčka prostějovský rodák a devítinásobný reprezentant České
republiky.

yy Jaká byla z vašeho pohledu
uplynulá sezóna v SK Prostějov
1913?
„Řekl bych, že byla úspěšná. Povedlo se nám klub a jeho jednotlivá
družstva i hráče v nich posunout
zase o kus dál v hokejovém vývoji. V poctivé a kvalitní práci
ale musíme pokračovat.
Není důvod se někde
zastavovat,
čeká
nás ještě spousta
a spousta práce.“

Foto: Josef Popelka

Foto: Michal Kadlec

yy Kolik času vám v sezóně,
vzhledem k vašim povinnostem,
vybylo na trénování mladých hokejistů?
„Bohužel mi ho zůstává
čím dál méně. Povinností mám opravdu dost
a žádný den není nafukovací. Nepracuji jen
v Prostějově, čímž je má
účast na trénincích omezená.“
yy V příští sezóně budete působit jako asistent u juniorky i dorostu. Nebude toho
tak na vás moc?
„To ukáže až sezóna.
(smích) Budu se snažit, abych všechno
dokázal skloubit a byl
v realizačním týmu,
respektive v realizačních týmech, platným článkem. Uvidíme,
jak se to povede. Udělám
pro to maximum.“
yy Proč jste se vlastně
rozhodl vstoupit do realizačních týmů dvou nejstarších kategorií prostějovské mládeže?
„Je to čistě ze sportovních důvodů. S dorostem i juniorkou budu
dělat tréninky speciálně pro obránce, protože jsem přesvědčený, že to
klukům chybí. Rád bych jim předal
nějaké zkušenosti. Budu tedy u těchto kategorií fungovat jako asistent se
zaměřením na obránce.“
yy Čeho byste chtěli s juniory
a dorostenci v soutěžích dosáhnout?
„Budeme chtít navázat na uplynulou
sezónu a snažit se kluky dál hokejově systematicky posouvat. Uvidíme
také, jak bude fungovat opět nový
systém soutěží dorostu a juniorů.
Znovu totiž na základě rozhodnutí
seshora došlo ke změnám...“
yy Kromě trenéra jste také předsedou klubu. Stal jste se jím v průběhu sezóny, jak těžké pro vás bylo
tuto funkci přijmout, respektive
převzít po Milanu Sedlovi?
„Jestli to bylo těžké... (zamyslí se),
musím říci, že v některých situacích
ano. Bylo ale potřeba klub držet
v chodu a tak jsme celou věc museli
bleskově řešit.“
yy Na co se jako předseda klubu
hodláte nyní zaměřit?
„Těch věcí je opravdu hodně. (smích)
Ale nejsem sám, kdo chod našeho
klubu zajišťuje. Rozhodně jsou to
však teď především administrativní
věci vůči Českému svazu ledního hokeje, zajištění kvalitní letní přípravy
pro všechny naše věkové kategorie

MAREK ČERNOŠEK

vizitka

juniorů do přípravy prvoligového
‚A’-týmu.“
yy Co říkáte na výsledky letošního mistrovství světa na Slovensku?
„Světový šampionát v Bratislavě
a Košicích nabídl celou řadu krásných zápasů a k tomu parádní atmosféru. Na vlastní kůži jsem ji zažil,
protože jsem byl na bratislavském
stadionu při zápasu našeho národního mužstva se Švýcarskem.“
yy Zlato získali Finové, kteří
měli tým složený převážně z hráčů z vlastní ligy. Proč podle vás
takto nemůže postupovat český
národní tým? Je mezi českou
a finskou nejvyšší soutěží tak velký kvalitativní rozdíl?
„Jak je vidět, tak ano. (úsměv) Nejsem odborník na finskou ligu a vůbec ne kritik té naší, ale je evidentní,
že rozdíl je obrovský. Finský systém
generuje pro Liigu mladé hráče, kteří
se bez problémů zapojují do seniorského hokeje na klubové i mezinárodní úrovni. Bylo by jistě skvělé,
kdybychom mohli jít stejnou cestou,
ale zatím tomu tak není, některé kroky v českém hokeji tomu nepomáhají, ba naopak. A tak musíme v naší
lize spoléhat na šikovné a nadané
jednotlivce, kteří nám ovšem neutečou do zámoří.“

✓ narodil se 22. července 1976 v Prostějově
✓ bývalý profesionální hokejista,
člen výkonného výboru a dřívější prezident
České asociace hokejistů (CAIHP),
předseda výkonného výboru SK Prostějov 1913
✓ k hokeji jej v pěti letech přivedl otec, sám bývalý juniorský
reprezentant Československa, jemuž však kariéru zhatilo
vážné zranění
✓ po otci zdědil Černošek také post obránce
✓ v 90. letech minulého století nastupoval prostějovský odchovanec
ve svém mateřském klubu za „A“-mužstvo, klub postupně měnil
názvy – TJ Prostějov, HKC Prostějov, BHS Prostějov
zeleno-bílé dresy), Černošek si zahrál druhou a první ligu
✓ seniorskou extraligu poprvé okusil v Olomouci, a to v sezóně
1996/97, pro Kohouty to na skoro dvacet let byla poslední
sezóna mezi elitou (došlo k prodání licence do Karlových Varů),
o rok později už za ně Prostějovan odehrál dva zápasy v první lize
✓ na druhé straně republiky nastupoval v nejvyšší české soutěži
za Karlovy Vary, Plzeň a Litvínov
✓ poté se přesunul zpět na Moravu, respektive do Slezska,
jednu sezónu oblékal dres havířovských Panthers – kde jej jako trenér
vedl František Výborný a přišlo nejlepší umístění klubu
v jeho krátké extraligové éře – a pak přesídlil do nedalekých Vítkovic
✓ v sezóně 2001/2002, kdy hrál za Havířov, se poprvé podíval
do seniorského národního týmu, zapsal za něj tři starty,
dalších šest přidal o pět let později už jako hráč pražské Sparty
✓ v září roku 2005 jej z Vítkovic získala pražská Sparta,
v hlavním městě zažil Černošek nejúspěšnější období své kariéry,
v letech 2006 a 2007 získal s Pražany extraligový titul,
v sezóně 2007/08 si desetkrát zahrál za reprezentaci
✓ ve Spartě byl jeho spoluhráčem nynější trenér a sportovní manažer
prostějovských Jestřábů Jiří Vykoukal
✓ během sezóny 2009/10 se ze Sparty přesunul do Litvínova,
v letech 2012–14 pak sbíral starty v Kladně, v roce 2014 ukončil
profesionální hráčskou kariéru
✓ v létě 2016 spoluzakládal mládežnický SK Prostějov 1913, v klubu
kromě vedení momentálně působí i jako asistent trenéra u juniorky
a dorostu
zajímavost: osobně se zná s hvězdným Jaromírem Jágrem

a jednání k zahájení stavby
vytouženého nového
zázemí jako šaten, tělocvičny, posilovny v hale
na zimním stadionu.“
yy Prostějov byl v minulé sezóně v nejvyšších kategoriích dost
závislý na hráčích z jiných klubů.
Bude tento trend pokračovat,
nebo to chcete změnit?
„Pokud budeme mít dost odchovanců, vlastních hráčů, tak
nebudeme mít potřebu využívat hostování nebo střídavé
starty. Na tomto scénáři pracujeme, ale musíme vycházet z reality. Pomohlo by, kdyby se
do klubu vraceli Prostějováci, kteří
v tomto městě hokejově vyrostli.“
yy Dobře se znáte s trenérem
a sportovním manažerem „A“-týmu Jestřábů Jiřím Vykoukalem,
s nímž jste hrál v pražské Spartě.
Budete proto usilovat o prohloubení spolupráce mezi oběma kluby?
„Já si myslím, že s Jirkou a i s Žigim
(Štefanem Žigárdym – trenérem
brankářů a marketingovým manažerem Jestřábů - pozn. red.) máme
spolupráci nastavenou dobře. Byl
bych moc rád, kdyby ono prohlubování znamenalo přísun vlastních

Pokud budeme mít dost odchovanců,
tak nebudeme mít potřebu využívat hostování
nebo střídavé starty. Na tomto pracujeme,
ale musíme vycházet z reality. Pomohlo by,
kdyby se do klubu vraceli Prostějováci,
kteří v tomto městě hokejově vyrostli...

Marek Černošek převzal funkci předsedy SK Prostějov 1913 a chce víc trénovat
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tvůrce hry Zelenka. Šel jsem tedy na kraj
zálohy, byl jsem tam spokojen, akorát
jsem čekal, že budu dávat víc branek. Na
začátku druhé ligy jsem hrál jeden čas i
beka. Zahrál jsem tam jednou dobře a už
jsem tam zůstal. Bavilo mě to, ale nebylo
to tak, jako když jsem vposledku konečně hrál středního halva, kde jsem si našel
tu svou pozici, to bylo z mého pohledu
nejlepší. Sice jsem se musel více věnovat
defenzivě a já byl původně, jak jsem říkal,
ofenzivně laděný, ale na druhou stranu taková ta moje poctivost se na ten post hodila a myslím, že tam mi to sedlo nejlíp.“
yy Máte právo na určité bilancování,
co vám fotbal v životě přinesl?
„Oba moji rodiče fotbal hrávali, takže
jsem byl pro něj jaksi předurčen. (směje
se) Každopádně v mém životě zaujímal
významné místo. V Prostějově se právě
odehrála stěžejní část mého fotbalového
života. Bylo to moc krásné období a jsem
za to vděčný. Moc jsem si ta léta užil. Zažili
jsme dva postupy, zažili jsme i sestup, takže jsem si toho prošel docela dost. Jsem
moc rád, že jsem v Prostějově zůstal, naplnilo to moje očekávání.“
yy Byť jste z Olomouce, byl jste nikoli
nadarmo označován za takového prostějovského srdcaře. Čím to?
„Při příchodu jsem byl mladý kluk, který
si myslel, že se zdrží půl roku, možná rok,
a půjde pryč. Nejvíc na mě zapůsobila asi
ta rodinná atmosféra v klubu. Ke všem
hráčům, mladším, starším, se přistupovalo jak k jedné rodině. Proto se do Prostějova vždycky rád vrátím a budu tam
mít nadále dobré vztahy. Dostal jsem do
budoucna nabídku na trenéra mládeže,
čehož si vážím. Někteří mladí kluci
tento přístup možná dostatečně neocení, ale já si toho s pohledem zpět
moc vážím. Navíc jsem byl přímo
u vzestupu klubu, který se za ta léta
neskutečně proměnil.“
yy I v profesionálním klubu jste si
ponechal své civilní zaměstnání, v jakém oboru vlastně působíte?
„Pracuji v rodinné firmě s průmyslovými
výrobky. Vše se postupem času dostalo na
hranu, Prostějov je teď profesionální klub
a některé věci spolu dohromady skloubit
prostě nejde. Myslím, že bych pořád ještě
měl týmu co dát, jenže v posledním roce
mi trenér maximálně vycházel vstříc a už
to nešlo takto táhnout dál. Sedli jsme si a
domluvili se na ukončení spolupráce, samozřejmě v dobrém. Na jednu stranu mě moc
mrzí, že končí jedna etapa, v níž jsem toho
strašně moc zažil, na druhou stranu zase začíná něco nového.“
yy Měla na vaše rozhodnutí vliv také
rodina?
„Když jsem se stal otcem, má samozřejmě
člověk pohledy na svět kolem sebe trochu
jiné. Jde o plánování budoucnosti, může
přijít nějaké zranění a práce je v tomto
smyslu určitě větší jistota. Neuvažoval
jsem ale o tom, že bych chtěl s fotbalem
úplně skončit, rád bych ještě pokračoval.“

Známka Veèerníku: 5
Jediná branka proti Zbrojovce
je na hráče jeho možností málo.
V průběhu sezóny několikrát
laboroval se zády a na jaře se
na trávník příliš nepodíval.
Škoda jeho talentu, ale jeho
prostějovské angažmá se nachýlilo ke konci.

Známka Veèerníku: 7
Další z líhně brněnských fotbalistů, kteří našli novou příležitost
v Prostějově. Přesvědčil v zimní
přípravě, možná se od něj čekal
přece jen nějaký ten gól. Ofenzivní záložník může měnit posty,
což zvyšuje jeho užitečnost pro
trenéry.
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á Milan LUTONSKÝ

Vzhledem ke zdravotním potížím se na jaře příliš na hřišti
neobjevil. Dokáže ale zaskočit
na více místech, na stoperu,
kraji obrany i na defenzivním
záložníkovi a proto trenéři
s jeho službami počítaj i pro
další sezónu.

K oboustranné spokojenosti si
prodloužil profesionální fotbalovou kariéru a zůstal nepostradatelnou součástí týmu. Jeden
z nejvýše hodnocených hráčů jak
trenérem, tak i novináři. Díky
dobrému zdraví stálice na místě
stopera.
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Známka Veèerníku: 5
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Známka Veèerníku: 10

KIJ
Alexandr PERNAC

Aleš SCHUSTER

Známka Veèerníku: 8
Do Prostějova přišel na poslední
chvíli z Teplic. Jeho zájmem bylo
odehrát co nejvíc zápasů, v nichž
měl především pomoci střílet
branky. Žertem stanovenou hranici
pěti zářezů na pažbě dosáhl, jinak se
pohyboval i v hloubi pole, jak bylo
v konkrétním zápase zapotřebí.

Známka Veèerníku: 10
Ke svým dvěma podzimním brankám
přidal na jaře dalších pět, což mu
vyneslo na jeho věk velmi potěšitelné
ocenění Hráče měsíce dubna F:NL.
Svými výkony právě on táhl eskáčko
ze sestupových vod a má lví podíl
na záchraně soutěže. Už teď ikona
prostějovského fotbalu.

Jan VOŠAHLÍK
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Karel KROUPA
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Podzimní část sezóny mu v rozjeté
Líšni vyšla náramně a dostatečně
trenéra přesvědčil i během zimní
přípravy, kde patřil k nejlepším
hráčům. Dostal příležitost na
levém kraji obrany, kde rozhodně
nezklamal. Druholigová naděje
prostějovského fotbalu.

Své dvě červené karty si rozdělil
na obě části ročníku, navíc nasbíral nejvíc žlutých karet. Jeho absence šly také nejvíc na vrub právě
disciplinárním trestům. Hrál jako
defenzivní záložník i stoper, jeho
humor tvoří nedílnou součást
kabiny.

Původně měl přijít jako produktivnější náhrada Kovaříka, jeho
smůlou bylo, že těsně poté se
v kádru objevil Vošahlík. Přesto
dostal šanci už v prvním utkání na
Žižkově, kterou ovšem neuchopil.
Při svém řídkém pobytu na hřišti
aspoň jednou skóroval.

Známka Veèerníku: 6
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Adam ŠEVCÍK

Jarní sezónu neodehrál v takovém
stylu jako většinu kalendářního
roku 2018. Dokázal si stále
připravovat střelecké příležitosti,
jenže jeho střely už nenacházely neomylně svůj cíl. I tak ale
nepochybně nedílná součást kádru
i základní sestavy.

Známka Veèerníku: 7
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Známka Veèerníku: 6

Jan KOUDELKA

Známka Veèerníku: 7
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Návštìvnost

2427 1.SK
/ 1268 Prostìjov:
4932 / 5079
Ø 246
Ø 334
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Pokud byl zdravotně fit, dostával poměrně hodně prostoru
a odvděčil se třemi brankami.
Důležitá byla branka Znojmu
hned v první minutě. Rychlostně
vybavený fotbalista, který však
v profesionální soutěži ještě
potřebuje vyzrát.

Známka Veèerníku: 7
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David PÍCHAL
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Vysvětlivky: Z – zápasy, ve kterých hráč nastoupil; MIN – počet odehraných minut; G – vstřelené branky; VN – vychytané nuly; IG – inkasované
branky; ŽK – žluté karty; ČK – červené karty

Karel KROUPA
Adam ŠEVČÍK
Lukáš HAPAL
Marián KOVAŘÍK

Jan KOUDELKA
Jan POLÁK
David PÍCHAL
Matěj BIOLEK
Josef PANČOCHÁŘ
Jan ŠTEIGL
Zdeněk FLÁDR
Jan VOŠAHLÍK
Milan LUTONSKÝ
Tomáš LANGER
Michal ZAPLETAL
Dmytro ŽIKOL

Martin SLANINKA
Tomáš JANÍČEK
Lubomír MACHYNEK
Aleš SCHUSTER
Oleksandr PERNACKIJ
Martin SUS

Miloslav BRÉDA
Patrik LE GIANG
Filip MUCHA
Filip JÍCHA
KU½Ä

=

statistiky hráèù 1.sk prostìjov v sezónì 2018/2019
KU½Ä

Michal ZAPLETAL

yy A když už jsme u toho, máte už nějakou představu o nejbližší budoucnosti?
„Je to samozřejmě ve fázi řešení, teprve
nedávno se kluby dozvěděly, že jsem
k mání, nějaké nabídky mám. Chtěl
bych ale stále hrát fotbal na určité úrovni, nechtěl bych jít třeba o dvě soutěže
níž. To znamená, že bych rád působil
v MSFL. Jsem typ, co má rád vítězství a
nové výzvy. Nehodlám jít do fotbalového důchodu, ba naopak to bude pro mě
nový impulz, abych mohl makat.“

Pondělí 10. června 2019
www.vecernikpv.cz

Dvoustranu připravil: Petr Kozák, texty: Tomáš Kaláb. Foto: archiv Večerníku

Martin SUS
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PROSTĚJOV Všechno hezké jednou
končí, zpívá se v jedné písničce. A to je
právě případ prostějovského angažmá Josefa Pančocháře (na snímku).
Ten je sice odkojený olomouckou
Sigmou, ale v Prostějově se za téměř
sedm let působení stal tak trochu inventářem. Logicky i díky tomu, že se
s klubem maximálně identifikoval a
kopal za něj i srdcem. Došel ovšem do
bodu, kdy na této úrovni už fotbal se
svými dalšími aktivitami nezvládne.
Rozhovor je proto svým způsobem
hráčovo vyznání.
yy Můžete připomenout, jak a kdy
jste se vlastně ze Sigmy dostal do Prostějova?
„Moje první štace s nynějším předsedou
klubu Františkem Jurou byla ještě v Kralicích. Vrátil jsem se sice ještě do Sigmy,
ale mezitím Prostějov postoupil z divize
do třetí ligy. V zimě 2012 odešel Papoušek a trenér Jura mě oslovil s tím, jestli
bych nechtěl hrát v Prostějově. Původně
jsme uvažovali o hostování, počítal jsem
tak na půl roku, ale vznikl z toho přestup.
Místo zamýšleného půl roku jsem nakonec strávil v Prostějově téměř sedm let.“
(úsměv)
yy Jste vyloženě univerzální hráč, vystřídal jste za svého působení množství pozic, kde vám to pasovalo nejlépe?
„V Sigmě jsem hrával podhrotového hráče, jenže v Prostějově byl ve středu zálohy

„Létaa v ProstĨĨjovĨ jsem
m si moc uÿil´
bilanncujee univverzil JosseI Paanġochií
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ZLATO PØIVEZLI GEÈNUK A TÁBOR
CORDOBA, PROSTĚJOV Nezvyklým způsobem odstartoval
soutěžní rok 2019 pro parašutisty Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov. Novou sezónu totiž v hodně brzkém termínu poloviny května zahájil jednorázový závod Světového
poháru v Argentině, kde však Hanáci reprezentující Českou
republiku i tak znova uspěli. Z jihoamerického kontinentu přivezli celkem šest medailí včetně dvou prvenství!

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Seriál Světového poháru na přesnost
přistání se každoročně koná v Evropě, má šest dílů a jeho výsledky se
sčítají do konečného pořadí. V Cordobě ale šlo o úplně jinou akci: sice
také Světový pohár, ale jednorázový
s přesností přistání i individuální akrobacií a pod hlavičkou Mezinárodní
letecké federace FAI. Tenhle závod se
koná nepravidelně jednou za několik
let, tentokrát šlo o čtrnáctý v historii,“
vysvětlil reprezentační trenér parašutistů ČR Ivan Hovorka.
Na argentinskou půdu cestoval s pětičlenným týmem včetně jednoho juniora nepříliš optimisticky. „Příprava
nebyla vůbec ideální, protože těsně
před cestou do Cordoby měli kluci
soustředění skupinové akrobacie ve
Španělsku. Letos tak stihli před svými

prvními závody jen dvacet tréninkových seskoků na přesnost a dokonce
pouhé tři seskoky individuální akrobacie. Což bylo hrozně málo, zejména ve srovnání se soupeři z vyspělých
zemí. Například Němci říkali, že stihli
okolo stovky tréninkových seskoků,“
prozradil Hovorka.
Jeho svěřenci si přesto vedli znamenitě. Hynek Tábor vyhrál přesnost
přistání mužů před Jiřím Gečnukem,
který ovládl absolutní pořadí jednotlivců. V družstvech borci Dukly
vybojovali v sestavě Gečnuk, Tábor,
Libor Jiroušek, Miloslav Kříž a Petr
Chládek dvě stříbra za přesnost i celkově, mladík Chládek navíc přidal
bronz za třetí místo absolutně mezi
juniory.
„Nejtěžší byl úvod, než se do toho
chlapi dostali. Hlavně těm mladším
viditelně chyběla jistota, protože
neměli tolik natrénováno a úplně si
nevěřili. Naši nejzkušenější si s tím
poradili od začátku lépe díky tomu,
co všechno už mají za sebou. Každopádně se přípravný deficit nejvíc
projevil v akrobacii, kde svůj vysoký
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standard odvedl jediný Jirka Gečnuk. Naopak třeba Libor Jiroušek
– v téhle disciplíně obvykle mezi
nejlepšími – klesl až na konec první desítky,“ přiblížil Hovorka vývoj
Světového poháru. „Naštěstí šli kluci
během přesnosti postupně nahoru,
každým dalším seskokem nabírali
potřebnou jistotu. A byť si většinou
dali nějaký ten trestný centimetr či
dva, žádný pokus nikdo z nich vyloženě nepokazil. Na rozdíl od většiny
protivníků v boji o bednu včetně velice silných Italů a Němců, které jsme
nakonec nechali za sebou. Těsně nás

předčili pouze tréninkově nabušení
Číňané,“ navázal kouč. Po vynikajícím finiši mohl svěřencům vyslovit
absolutorium. „Dvě týmová stříbra
jsou vzhledem k veškerým okolnostem super, stejně jako čtyři individuální placky. Především Jirka Gečnuk
zase prokázal svou extratřídu, druhá
pozice v přesnosti plus čtvrtá v akrobacii mu zajistila celkové prvenství,
před čímž smekám. Hynek Tábor
zazářil v přesnosti, Peťa Chládek se
dvěma čtvrtými příčkami a absolutním bronzem zařadil do juniorské
špičky. A všechny kluky musím moc

pochválit, jakým způsobem náročný
vstup do sezóny přes všechny komplikace zvládli. Hned po skončení
závodů jsem jim poděkoval,“ zdůraznil Hovorka.
Nelehké bylo už samotné cestování
na opačnou stranu zeměkoule. „Tam
jsme letěli z Prahy přes Amsterdam
a Buenos Aires do Cordoby, zpátky
šlo o trochu pozměněnou trasu Cordoba – Buenos Aires – Paříž – Praha.
Každopádně to pokaždé znamenalo
vyrazit jeden den a na místo určení se
dostat až druhý den. Aspoň že hotel,
v němž jsme bydleli, byl skvělý, mo-

derní s výborným zázemím i stravou.
Taky slavnostní zahájení proběhlo
úžasně před velkou diváckou návštěvou, ale sama soutěž pak nestála organizačně za nic. Skákalo se v areálu
vojenských kasáren za ostnatými dráty mimo dosah veřejnosti, pořadatelé
závody vůbec nezvládali časově ani
jinak, pořád vznikaly nějaké zmatky.
Podstatné bylo, že se kluci nenechali
ničím rozhodit a Světový pohár jsme
i tak změnili v náš úspěch,“ zhodnotil
Ivan Hovorka.
Výsledkový servis najdete
na straně 26

BENEŠOV Již o velikonočním
víkendu proběhl v Benešově Velikonoční pohár v letecké akrobacii
větroňů. Tento závod každý rok
tradičně zahajuje sezónu atraktivního leteckého sportu. Letos se jej
účastnil i teprve devatenáctiletý
nadějný letecký akrobat Tomáš
Michálek, člen prostějovského
Aeroklubu Josefa Františka. A vedl
si opravdu výborně, když zvítězil
v kategorii „Sportsman“, takže
pohár putuje z Benešova do Prostějova. Jeho úspěch je o to cennější, že dokázal uspět v klání, které
organizuje na svém letišti jedno
z nejvýznamnějších tuzemských
center letecké akrobacie větroňů
- Glider Aerobatic Club Benešov.
Tomáš Michálek nemá takovou
možnost přípravy jako členové tohoto střediska, protože jeho mateřský prostějovský aeroklub nevlastní
žádný akrobatický větroň. Trénovat
musí na jiných letištích, nejčastěji
v Aeroklubu Kyjov, kde absolvuje
o prázdninách čtrnáctidenní akrobatické soustředění. Přesto v minulém

roce dokázal vyhrát Pohár Moravy
a na mistrovství republiky byl bronzový, když pokazil jednu ze závěrečných sestav. Proto klesl z průběžného
prvního místa na konečnou bronzovou pozici, což, jak sám přiznal, jej
hodně mrzelo, než se dostavila oprávněná radost z republikového bronzu.
Letecká akrobacie je velmi drahý
sport. Pronájem větroně a jeho vytažení do výšky 1 200 m nad zemí, v níž
se zahajuje vlastní akrobatický let
skládající se z devíti figur, stojí zhruba

dvě tisícovky. Letos poprvé získal Tomáš Michálek dotaci od svého rodného města Prostějova ve výši 10 000
korun. „Chtěl bych za ni městu velmi
poděkovat,“ vzkázal.
Dalším závodem pro něj bude zřejmě
až mistrovství republiky v srpnu, kde
již bude závodit v kategorii „Intermediate“. Poháru Moravy se letos nezúčastnil, neboť jej ve stejném termínu
čekala mnohem důležitější závod
– maturita na Reálném gymnáziu
Prostějov.
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NOVÝ JIČÍN, PROSTĚJOV O poslední květnové sobotě se zápasníci TJ Sokol Čechovice představili v Novém Jičíně. V Podbeskydí se zúčastnili
volnostylařského Memoriálu Miroslava Rešla. Na
kvalitním mezinárodním turnaji se v konkurenci sto
osmdesáti zápasníků z šestadvaceti oddílů České republiky, Slovenska a Polska neztratili, když si domů
na Hanou odvezli deset medailí – pět zlatých, čtyři
stříbrné a jednu bronzovou.

O zlato se postarali Damián Zeidler, Elena Polenová, Filip Kouřil, Šimon Polena a Matěj Vrba. Stříbrné ocenění
se na krku blyštilo Lukáši Slezáčkovi, Ondřeji Kouřilovi,
Jakubu Vrbovi a Lukáši Sekaninovi. Bronz pak vyválčil
Lukáš Vávra. Pouze Ondřej Sekanina zůstal jako jediný
bez medaile. V nabité třináctičlenné hmotnostní kategorii obsadil i tak cenné čtvrté místo. Suma sumárum
obsadili čechovičtí wrestleři třetí pozici v týmovém pořadí.
(jim)

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Chlapci ZŠ Jana Železného postoupili

do finále ČR

v atletickém Poháru rozhlasu
PROSTĚJOV Koncem května vyrazili mladí atleti a atletky ZŠ Jana Železného z oddílu AC Prostějov bojovat na krajské finále Poháru rozhlasu do Šumperka, a to v plné síle všech čtyř kategorií. To znamená starších i mladších
dívek a starších + mladších chlapců.
Lépe se vedlo chlapeckým týmům. Mladší hoši vyhráli a zajistili si tím postup
do národního finále mezi osm nejlepších škol z celé České republiky! Starší
hoši také vybojovali první místo, ale ještě čekají na rozhodnutí o svém průniku
do finálového okteta top škol ČR (k jistotě účasti jim chybělo pouhých dvacet
bodů).
Mladší děvčata pak obsadila třetí pozici, starší dívky šestou příčku. „Všem reprezentantům naší školy moc děkujeme za předvedené výkony a gratulujeme,“ zdůraznil učitel tělesné výchovy na ZŠ Jana Železného a současně trenér
mládeže v AC Prostějov Dalibor Ovečka.
(son)

8ÚRTCXCONCFÚEJCVNGVčCCVNGVGM<i,CPCäGNG\PÆJQ2TQUV÷LQXWUR÷NCPCMTCLUMÆOHKP¾NG2QJ¾TWTQ\JNCUWXiWORGTMW
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PIVÍN Duel 26. kola Smoos I.B třídy, skupiny„A“ Olomouckého KFS
2018/2019 mezi fotbalisty Sokola v Pivíně a TJ Sokol Klenovice na
Hané měl maximální náboj. Nejenže šlo o klasické derby dvou sousedních obcí, ale navíc na sebe v předposledním dějství sezóny
narazily vedoucí celky tabulky, tudíž byl ve hře postup o patro výš.
Strhující mač plný vyložených šancí nakonec domácí ztratili těsně 2:3
(0:2), čímž hosté oslavili definitivní prvenství v soutěži!
Původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Pivínští nutně potřebovali zvítězit za tři
body, aby se ze druhého místa posunuli
o jediný bodík před vedoucího rivala.
Klenovickým naopak zajišťovala jakákoliv výhra konečný triumf a tím posun do
I.A třídy: úspěch v normálním hracím
čase stoprocentně, zvládnutý penaltový
rozstřel takřka na beton.

9ÙYRM]½SDVX
Svozilovi svěřenci vůbec nezachytili
úvod střetnutí, naopak jen zkoprněle
přihlíželi dvěma rychlým trefám konkurenta. A Horákova parta už po deseti minutách vedla dvoubrankovým rozdílem.
Teprve pak domácí rozjeli postupně sílící
tlak, leč zahodili několik tutovek a v závěru prvního poločasu opět přenechali
iniciativu soupeři.
Nástup Pivína po změně stran byl ale
působivý a tentokrát trvalo pouze osm
minut, než se skóre povedlo srovnat. Leč
vzápětí hosté znovu odskočili z pokutového kopu, aby své vedení ve zbytku
zápasu uhájili. Navzdory značnému tlaku
konkurenta, který v součtu doplatil na
neproměnění mnoha jasných příležitostí.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Uplynulo přesně padesát sekund, když
Frys zprava přetáhl centr na zadní tyč

a úplně volný Popelka tam sám před
Fürstem uklidil míč zblízka pod břevno – 0:1. Sokol tenhle bleskový úder
viditelně rozhodil, načež v 10. minutě
inkasoval podruhé po Zapletalově nádherné bombě levačkou z dálky do pravé
šibenice – 0:2! Až tato rána znamenala
pro hostitele budíček. Střelu Šišmy zpoza vápna k pravé tyči lapil Pokorný, jenž
si pohlídal i tři přímé kopy J. Svozila mezi
15. a 26. z pořádné vzdálenosti. Mezitím
měl svou první loženku Trajer, sólo finalizoval obstřelem Pokorného do pravé
tyče. Druhou možnost po půlhodině
utkání zakončil zprava dost slabě. Na
opačné straně zaměstnal Fürsta v 37.
technickou placírkou z úhlu César, ještě
před odchodem do šaten dvakrát zahrozil hlavou Pokorný (vysoko nad + do
rukou gólmana).
Začátek druhé půle měl opětovně divoký průběh, tentokrát ještě víc. Ve 48. M.
Svozil krásnou uličkou vysunul do tutovky Trajera, který však orazítkoval pro
změnu levou tyčku. O tři minuty později
Popelka špatnou malou domů vyslal do
samostatného nájezdu téhož hráče, jenž
tváří v tvář Pokornému posunul doleva
střídajícímu R. Švédovi a ten zavěsil pod
víko prázdné svatyně – 1:2. Za dalších
sto vteřin dělovku Valtra po rohu vytěsnil brankář na pravou tyč, od ní se balón
odrazil k tyčce levé a tam volný Pospíšil
skluzem doklepl – 2:2. Jenže hned v 56.
se k rohovému kopu dostali Klenovičtí,
do centru úmyslně plesknul rukou M.
Svozil a penaltu bezpečně využil César
– 2:3! Hektika následně pokračovala de
facto až do konce bitvy. Další trestňák J.
Svozila s námahou zpacifikoval Pokorný,
který se štěstím nohou odvrátil i čtvrtou
tutovku Trajera. Nešťastný spalovač ještě
v 65. osamocený za obranou o fous ne-

Josef Popelka: „Postup do I.A třídy?
Já osobně bych do toho spíš nešel...“

)272*$/(5,(
klikni na

www.vecernikpv.cz

PIVÍNVnedělnímpodvečeruběhem
devadesáti minut tradičního derby na
pivínském pažitu toho klenovický záložník Josef Popelka (na snímku) stihl
opravdu hodně. Nejprve bleskový
vedoucí gól, poté nechtěnou asistenci
BYLI JSME
u snižujícího zásahu domácích, náU TOHO
Foto: Marek Sonnevend
sledně zahozenou loženku. Podstatné
(QVDCNKUVÆ6,5QMQN-NGPQXKEGPC*CPÆUGTCFWLÊ\VTKWOHWXFGTD[PCJąKwVK2KXÊPC však bylo, že hosté nakonec zvítězili ƔƔCo nakonec rozhodlo o vaší výhře?
K\RTXGPUVXÊX+$VąÊF÷
Foto: Marek Sonnevend
3:2 a potvrdili tím svůj triumf v A sku- „Že jsme se zbytečně nerozčilovali, soustředili se sami na sebe, zůstávali v klidu,
dosáhl na přesný pas, mezitím zahrozili dohromady připsal jedenáct úspěšných pině I.B třídy 2018/19.
po faulech se okamžitě vraceli do potéž plejeři TJ přímákem Šlézara lízajícím zákroků!
třebného postavení. A podle mě jsme
břevno i vysokým obloukem Rozehnala
=DMÉPDYRVWGXHOX
ƔƔ Skóre jste otevřel už po padesáti měli o něco větší vůli po vítězství. Věděli
z dálky těsně vedle. Otevřený fotbal nasekundách. Jak se rychlá trefa zrodila? jsme, že když derby vyhrajeme, tak je hohoru dolů pokračoval dobrou hlavičkou
Cetkovského (Fürst odvrátil), utěšenou Že se nic nesemlelo. Derby odvěkých „Lukáš Frys mi balón poslal krásně před tovo a můžeme slavit prvenství v soutěži.
jedovkou Drekslera v 72. do pravé tyče rivalů bývá zpravidla vyhrocené, často bránu a mně zbývalo to jen uklidit do sítě. Taková šance není každý den, my jsme
naplno šli za jejím využitím.“
a zahozenou mega šancí Popelky, jenž nadměrně. Ovšem tentokrát nedošlo Což se povedlo hezky pod břevno.“
z protiútoku sám proti gólmanovi zamí- z negativního hlediska vůbec k ničemu ƔƔ Vést 2:0 v 10. minutě, to jste asi ƔƔCelý ročník můžete hodnotit jako
vynikající?
řil Pánubohu do oken. Závěrečný nápor vážnějšímu. Kromě několika ostřejších nečekali, že?
domácích přinesl ještě dorážkový volej J. zákroků (většinou hostů) a občasných „Určitě ne, začátek to byl perfektní. Na „Ano, letošní sezóna je skutečně skvělá.
Svozila čtvrt hodiny před koncem přímo sprostých výkřiků směrem k sudím (ze druhou stranu takhle vydařený úvod Hrajeme kvalitní fotbal a první místo
do Pokorného, málo vydařený pokus M. strany domácích fanoušků) proběhl ho- může někdy i uškodit, člověk se podvě- máme jako sladkou odměnu. Ještě bySvozila v 83. a ostrou ránu R. Švédy zpra- rečně očekávaný mač až nečekaně v kli- domě stáhne až moc dozadu. Což jsme chom tenhle úspěch rádi potvrdili závěva k bližší tyči výborně vyraženou Pokor- du. Včetně závěrečného odchodu všech my vyloženě neudělali, ale s dvougó- rečnými třemi body z Mostkovic, kam
lovým náskokem se nikam přehnaně pojedeme krásně uvolnění.“ (smích)
ným v poslední minutě. Víc „Turci“ ne- aktérů do kabin.
nehnali.“
ƔƔJak se vy osobně stavíte k postupu
stihli, neboť rozhodčí nastavil nicotných
třicet sekund.
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ ƔƔ Brzy po přestávce jste však právě do I.A třídy?
vy soupeře nastartoval...
„V klubu to budeme řešit, já nejsem vyloJak už jsme zmínili výše, nebyla nijak pe- „Přesně tak. Ve středu hřiště jsem si dal ženě pro ani proti. Když se domluvíme,
2VREQRVWXWN½QÉ
kelná. A obešla se bez jakýchkoliv excesů. míč do klidu a chtěl dát malou domů až že postupové právo využijeme a nahoru
Sice padlo pět fíků, ale mužem zápasu Pivínský kotel příznivců vydržel bubno- na gólmana, bohužel přihrávce chyběl půjdeme, beru to a vyšší soutěž asi půse podle Večerníku stal gólman Kle- vat a skandovat spíš kratší dobu, jinak se důraz a domácí z toho šli dva sami na brá- jdu hrát, byť mi táhne už na čtyřicet let.
novic. David Pokorný zpacifikoval nekonala žádná vřava. Byť divácká ná- nu. Navíc hned vzápětí přišlo vyrovnání (usměje se) Ale pokud se rozhodneme
řadu těžkých střel i několik vyložených vštěva se urodila krásně početná, na ostře na 2:2.“
zůstat v I.B třídě, zlobit se rozhodně nemožností a při dalších stoprocentních sledovaný souboj dorazilo půl tisícovky ƔƔJak vám v tu chvíli bylo?
budu. A možná bych se k této variantě
příležitostech měl dobře postavenou zvědavých lidí!
„Pochopitelně hrozně, protože jsem to i víc přikláněl, protože pohybovat se nasvatyni, když mu hned třikrát pomohla Podrobnější reportáž o pivínském zčásti zavinil nechtěnou pomocí Pivínu hoře v nižší soutěži a bavit se fotbalem je
branková konstrukce. Za obě obdržené
naštvání na arbitry, respektive
ke snížení. Pocity to nebyly vůbec pří- určitě lepší než bojovat dole o záchranu
trefy absolutně nemohl, protihráči je o klenovické radosti z prvenství při- jemné, naštěstí jsme skoro okamžitě šli ve vyšší soutěži a zažívat stresy. Uvidíme,
dávali do prázdné. Mág mezi tyčemi si neseme v příštím vydání Večerníku! znovu do vedení.“
k čemu se společně v oddílu přikloníme.“

Marek SONNEVEND

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
-DURVODY692=,/s6RNROY3LYÉQÈ

9ODGLPÉU+25. s7-6RNRO.OHQRYLFHQD+DQÅ

„Nejvíc mi vadí, že zápas pískal hlavní rozhodčí, který řídil před týdnem utkání v Klenovicích... A tady to hrubě ovlivnil! Hostující Rozehnal minimálně pětkrát ostře fauloval a dohrál bez žluté karty. Drekslerův zákrok
zezadu byl jasně na červenou kartu, dostal jen žlutou. Penaltový souboj v náš prospěch sudí přešel úplně bez
odpískání. Po pravdě už mě to pořád dokola nebaví, zvlášť v případě tohoto derby. A vážně přemýšlím, že
s trénováním po letošní sezóně definitivně skončím. Samozřejmě jsme vlastní vinou měli špatný vstup do
zápasu, dlouho prohrávali. Potom zkraje druhé půlky rychle vyrovnali, vzápětí po zbytečné chybě zase inkasovali a následně až do konce tlačili, neproměnili spoustu vyložených šancí. Po herní stránce jsme byli určitě
lepší, ale bohužel z toho nic nemáme. Rozhodčí včetně krajské komise si z nás dělají srandu.“

„Bylo to derby, což je vždycky těžké utkání, navíc s Pivínem nemáme dlouhodobě moc dobrou bilanci. Proto jsme se hodně soustředili sami na sebe, abychom se nenechali rozhodit atmosférou včetně případných
výpadů z hlediště. Odstartovali jsme výborně a rychle vedli 2:0, na můj vkus možná příliš brzy. Po přestávce
bohužel přišly naše dvě hrubé chyby vedoucí k bleskovému vyrovnání, v tu chvíli jsem po pravdě moc nevěřil v úspěšný výsledek. Viditelně nám docházely síly, naštěstí se podařilo jít z penalty znovu do vedení. A skóre
3:2 pro nás už zůstalo přes řadu šancí na obou stranách. Kvalitní soupeř tažený Svozily v závěru tlačil, ale kluci
makali na doraz a vítězství udrželi. Samozřejmě jsme moc spokojení, tuhle sezónu zvládáme skvěle. Vyhrát
I.B třídu je paráda. Postup výš? Musíme si všichni v klubu sednout a poradit se, jestli do toho půjdeme.“

Sokol v Pivíně
2 :3 Sokol Klenovice na Hané
26. kolo Smoos I.B třída, skupina A KFS Olomouc 2018/19
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Branky: 51. R. Švéda, 53. Pospíšil

3

Rohové kopy:

Popelka

PIVÍN

Střely na branku:
Střely mimo branku:

8
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

KLENOVICE VYHRÁLY DERBY I I.B TŘÍDU!
Velké drama v Pivíně domácí srovnali dvoubrankové
manko, ale vzápětí inkasovali rozhodující gól

fotbal

13

2 : 3

KLENOVICE

Branky: 1. Popelka, 10. Zapletal, 56. César z penalty

( 0 :2)

Rozhodčí: Šteier – Dokoupil, Šafařík

Střely na branku:
Diváků: 500

Střely mimo branku:

Žluté karty: 55. M. Svozil, 60. Vrba

Žluté karty: 27. Dreksler, 69. César

Střídání: 32. R. Švéda za Šišmu, 76. Verbický za Trajera

Střídání: 90. Prášil za Grepla

7

Rohové kopy:

6
6

´
menicko

´
´
zapasove

fotbal

29. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Nový
Jičín (neděle 16.6., 10.15, Ol KFS –
Poláček, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:

29. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK
Prostějov (sobota 15.6., 12.30, Zavřel – Slováček, Hanák).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:

29. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK
Prostějov (sobota 15.6., 10.15, Hanák – Zavřel, Slováček).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:

22. kolo, neděle 16. června, 17.00
hodin: Brodek u Konice „B“ –
Plumlov „B“ (sobota 15.6., 14.00),
Otinoves – Protivanov „B“ (sobota 15.6., 17.00), Přemyslovice –
Hvozd, Ptení – Zdětín, Čechy pod
Kosířem – Kostelec na Hané „B“,
Kladky volno.

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „B“:

18. kolo, sobota 15. června, 17.00
hodin: Němčice nad Hanou „B“ – Želeč, Bedihošť – Otaslavice „B“, Pavlovice
u Kojetína – Kralice na Hané „B“, Olšany – Nezamyslice „B“ (neděle 16.6.,
17.00), Biskupice – Brodek u Prostějova „B“ (neděle 16.6., 17.00).

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „A“:

26. kolo, sobota 15. června, 17.00
hodin: Skalka – Držovice (pátek 14.6.,
17.30, hřiště Pivín), Brodek u Konice –
Tištín, Horní Štěpánov – Dobromilice
(15.00), Brodek u Prostějova – Určice
„B“, Vrahovice – Čechovice „B“, Vrchoslavice – Nezamyslice, Výšovice – Vícov (neděle 16.6., 17.00).

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:

Dohrávané 15. kolo, sobota 15.
června, 17.00 hodin: Smržice –
Doloplazy, Zvole – Jesenec.

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:

Dohrávané 15. kolo, sobota 15.
června, 17.00 hodin: Mostkovice –
Klenovice na Hané, Troubky – Pivín,
Újezdec – Haná Prostějov, Kovalovice – Otaslavice, Němčice nad Hanou
– Ústí „B“ (neděle 16.6., 17.00).

SMOOS 1.B TØÍDA, SKUPINA
„A“:

Dohrávané 15. kolo, sobota 15.
června, 17.00 hodin: Bělotín – Čechovice (pátek 14.6., 18.00), Lipník
nad Bečvou – Určice, Chomoutov
– Kostelec na Hané, Dub nad Moravou – Plumlov, Lipová – Protivanov
(neděle 16.6., 17.00).

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:

trenéra Petr Gottwald vysoko, zápas
nakonec kraličtí neovládli. V defenzivně laděném utkání rozhodl jediný
gól na konci druhého poločasu.
S relativním klidem mohli odcestovat
v sobotu do Litovle fotbalisté Kralic
na Hané. Záchranu Krajského přeboru měli jistou. A i když je vzhledem ke
šrámům v sestavě nečekal jednoduchý
zápas, přesto do něj hleděli s optimismem: Litovel zdaleka nepatří k neporazitelným soupeřům.
Tentokrát ovšem byly výpadky ze sestavy ještě větší než normálně. Kralice

Svěřenci Petra Ullmanna nyní zažívají
vítěznou vlnu, navíc plnou vysokých
vítězství, kdy často soupeře doslova
zničí. Nejinak tomu bylo tentokrát
doma s Hlubočkami. „Je to kvalitní
soupeř. Chtěl jsem proto, abychom
k zápasu přistoupili zodpovědně,“
sdělil po utkání trenér Konice Petr
Ullmann.
Jak doufal, tak se stalo. Hráči Konice
nenechali nic náhodě. A od začátku
svírali soupeře. „Hráli jsme ve vysokém tempu, vysoko napadali. A k ničemu jsme Hlubočky příliš nepouštěli,“ uvedl Ullmann. Výsledek? Vedení

jsme měli dvě vyložené šance, u obou
byl Ondra Novotný. Lexa byl ve velké
šanci také, nastřelil nohu brankáře, ani
dorážka pak ke gólu nevedla,“ popsal
Gottwald. Utkání rozhodl gól Litovle
ze 79. minuty. A padl právě po standardní situaci.
Nadšení do hry vystřídal smutek.
„Kluci byli zklamaní, zápas odedřeli.
Výsledek přičítám hlavně únavě, přeci
jen zdraví hráči museli běhat i za ty zraněné,“ uvedl Petr Gottwald. A dostal se
k nejožehavějšímu problému fotbalových Kralic: marodce. Ta se po sobot-

nakonec z pohledu domácích zastavil
až na čísle sedm.
Jaro zkrátka Konici sedlo. A i když na
Bohuňovice už ztrácí příliš mnoho,
rozhodně Petr Ullmann nesmutní.
Proč taky? „Jarní část byla skvělá.
Ztratili jsme během ní jen dva body,“
pochválil práci celého týmu konický
lodivod. Konice ve výsledku skončila
s naprostou jistotou na pěkném druhém místě.
Nyní Konici čeká poslední duel
sezóny, tentokrát doma s Bohdíkovem. Proti němu se představí v sobotu, netradičně od 10 hodin.

(2:0)

7:2

TJ Sokol
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Branky: 8. a 38. P. Tichý, 76. Burget
– 52. Feranec. Rozhodčí: Lasovský
– Hubený, Protivánek. Bez žlutých
karet. Diváků: 50.
Sestava Jesence-Dzbelu: Burget –
Horák, Ullmann, Burian, Žouželka
– Ošlejšek, P. Tichý, Zajíček, Burget

(2:0)

3:1

Jesenec
-Dzbel
FK Šternberk
„B“

třídy Olomouckého KFS. Oba týmy přitom na tom trvale nejsou dobře – pravidelně prohrávají a navíc Smržicím hrozí sestup. Situaci si přitom nezlepšily Smržice ani v sobotu. Opět
totiž padly a znovu dostaly pětku. Naopak Jesenec-Dzbel s notně poslepovanou sestavou,
v níž chyběli například oba Laštůvkové, tentokrát na soupeře udeřil. A na domácím hřišti si
napravil dojem z jinak nevydařeného jara.

6PUņLFH
6.6ODWLQLFH

„Ze sestavy nám vypadl Vařeka. První poločas byl vyrovnaný na šance.
Mohli jsme dát první gól zápasu,
do vedení šel ale soupeř. Měli jsme
šanci na vyrovnání, neproměnili.

Smržic Iva Zbožínka:

Nicméně o přestávce jsem kluky
pochválil. Začátek druhého poločasu
nám ale vůbec nevyšel a brzy jsme
prohrávali 3:0. Potom se kluci trochu
dostali do rytmu, stáhli jsme to na
3:2. Jenže ke konci, když už se hrálo
vabank, jsme dostali další dvě branky.
Nepočítali jsme pak, že Zvole zaváhá,
ale stalo se. Stále tak žijeme a máme
šanci se pokusit o nápravu s Doloplazy.“
(sob)

PROSTĚJOV Ve druhý největší turnaj malé kopané na Prostějovsku se během posledních
let vyprofiloval Metle Cup v Otaslavicích. V sobotu 13. července uspořádá tamní TJ Sokol
na otaslavickém fotbalovém hřišti jeho už čtvrtý ročník a chce navázat na zdárně se rozvíjející tradici čím dál víc oblíbenějšího klání.
Sraz všech zúčastněných mužstev bude v den konání od 9:15 hodin, losování do základních skupin
proběhne v 9:45 a hrát se začne od 10:00 hodin. Každý tým může mít na soupisce maximálně jedenáct hráčů, nastupuje se 5 + 1, velikost hřiště 30 x 15 metrů. K dispozici budou tři hrací plochy, délka jednoho utkání 2x 10 minut a střídání hokejové, všechny zápasy odpískají delegovaní rozhodčí.
Startovné činí 1300 korun za jedno družstvo, obsahuje i občerstvení, pitný režim a výdaje na sudí. Přihlášky lze podávat osobně, telefonicky nebo e-mailem u některé z kontaktních osob: Jiří Hon (776 207 288, hon39@seznam.cz), Michal Kaláb (604 262 826, kalab.michal1978@seznam.cz), Pavel Skalický (604 326 132, pavel.skalicky@centrum.
cz), Martin Vogl (739 123 132, martin.vogl@email.cz). Uzávěrka přihlášek 30. června
do půlnoci, maximální kapacita turnaje je 15 kolektivů.
Momentálně figuruje ve startovní listině už třináct celků! Jmenovitě Otaslavice „A“, Otaslavice „B“, Penam Prostějov, FC Litrpool, Pojď sem kam deš, FC Mrdokleče Město, Fun Din
Dung Young Boys, Plzeňka, Daniel, Chop Pot, FC Prostějov, Dobromilice a Držovice. V případě naplnění maximální kapacity se budou hrát tři základní grupy po pěti týmech, do play-off postoupí osm nejlepších.
Každopádně na všechny aktéry i diváky čeká bohaté občerstvení zajištěné organizátory po
celou dobu turnaje i následně večer, kdy přijde na řadu od 19:00 hodin volná zábava s hudbou.
Po ní je možné přenocovat v tělocvičně TJ Sokol či ve stanu v areálu hřiště na vyznačeném místě.
(son)

v Otaslavicích uÿ poġtvrté

Metle Cup v malé kopané probĨhne

„Už jsme výhru potřebovali. Dali
jsme do toho vše. Chtěli jsme potěšit naše diváky, což se povedlo. Navíc Branky: 61. Augustin, 69. Kalandřík
se ukázalo, že problémy se sestavou – 84. a 89. Danis, 37. Pluháček, 46.
má i Šternberk. Musím říct, že úro- Šemro, 55. Dostál. Rozhodčí: Šrej-

(0:1)

2:5

– J. Tichý, Hradil (63. Čížek). Hrající veň třídy šla dolů. Hrajeme de facto ma – Rosskohl, Holý. Žluté karty: 27.
v sedmi osmi. Není kde brát. Před Škobrtal, 63. Muchka, 68. Dostál. Ditrenér: Petr Tichý.
hráči ale dnes musím smeknout.“
Hodnocení
Hodnocení hrajícího trenéra
váků:
100. hrajícího trenéra
TJ

Jesence-Dzbelu Petra Tichého:

„Byl to zápas absolutně bez šancí.
Hráli jsme v hodně pozměněné sestavě, máme šest zraněných. Měli jsme
tak s sebou dva dorostence a další dva
hráče béčka. Musím říct, že k tomu
dobře přistoupili. Za přístup nemám
moc co vytknout. Bylo ale brzy jasné,
že to bude přesně ten typ zápasu, kdy
budou mít oba týmy problém dát gól.“

Hodnocení trenéra Určic Davida Kobylíka:

„První poločas byl vyrovnaný.
Plumlov hodně hrozil ze standardek.
Ve vápně nám dělal problémy Hladký,
což je vysoký hráč, ohrožoval naši bránu hlavičkami. Zachytal ale výborně
Zelinka, nádherné zákroky předvedl.
Do druhého poločasu jsme nastoupili
aktivně, měli jsme dvě vyložené šance.
Ty jsme však neproměnili. Plumlov se
dokázal nakopnout proměněním penalty, ale podařilo se nám vzápětí skóre navýšit. A závěr už jsme si pohlídali.
Vyhráli jsme podle mě zaslouženě. Na
závěr hodnocení bych ještě jednou
chtěl vyzdvihnout výkon Zelinky.
Opravdu hodně nás podržel.“

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Merty:

Diváků: 88.
Sestava Kostelce: Zelinka – Holoubek, Móri, Chytil, Synek (87. Fink)
– Výmola (68. A. Grulich), L. Grulich
(85. Píchal), Hruban, Keluc – Lužný
(88. Jurník), Klimeš. Trenér: Petr
Merta.
Sestava Plumlova: Simandl – Kiška,
Vysloužil, Kutný, Aujezdský – Hrstka
(72. Bureš), Spáčil, Zabloudil, Kyselý
– Hladký, Kratochvil (85. Fajstl). Trenér: Pavel Voráč.
6SRUWRYQtNOXE
/LSRYi
7-6RNRO'XEQDG
Moravou

utkání s Protivanovem, kdy se budeme Branky: 12. Baďura – 63. Muzikant.
chtít důstojně rozloučit se soutěží.“
Rozhodčí: Molík – Kreif, Matulík.
Žluté karty: 71. Gluch – 15. a 70. HaFK
nák, 55. Walter, 86. Lakomý. Červené
6ODYRQtQ
4:3
karty: 70. Hanák. Diváků: 155.
(3:2)
SK
Sestava Čechovic: Klimeš – Hanák,
3URWLYDQRY
Walter, P. Zapletal, Běhal – ChmeBranky: 1. Mikuš, 32. Al Kuhaly, 36. lík (65. Pospíšil), Lakomý, Kolečkář,
Vlček z penalty, 52. Gashi – 8. Milar, Frys (90. Veselý) – Muzikant (83.
17. D. Sedlák, 77. M. Sedlák. Roz- Němeček), Halouzka. Trenér: Lukáš
hodčí: Straka – Šebesta, Lepka. Žluté Koláček.
karty: 82. Holly – 85, Kropáč. DiváHodnocení trenéra Čechovic
ků: 111.
Lukáše Koláčka:
Sestava Protivanova: Piták – Z. Pospíšil, Dvořák, Milar, M. Sedlák (59. „Před zápasem jsme měli spoustu inforNejedlý) – Musil, Kropáč, Sekanina mací z kuloárů, že prý jedeme prohrát.
(69. R. Sedlák), F. Pospíšil, D. Sedlák Vzal jsem to tak, že to musíme otočit
a namotivovat se. Musím před našimi
– Grmela. Trenér: Milan Piták.
hráči nakonec smeknout, nebyli jsme
Hodnocení hrajícího trenéra
horším týmem. Sahali jsme po třech boProtivanova Milana Pitáka:
dech, měli jsme šance. Zradila nás ale fi„Přijeli jsme s určitým plánem co hrát, nální nahrávka a zakončení. Bylo to
ale soupeři jsme dali samostatné úniky z naší strany povedené utkání, z ojediněa penalty. Ve 2. poločase jsme už hráli lé šance jsme ale dostali gól. I tentokrát
podle toho, co jsme si řekli. Nebyla nám nás srážely individuální chyby a to je řešíale nakloněna ani štěstěna, ani rozhodčí. me snad už pět týdnů. Halouzka bohuMrzí to, byla to třetí prohra v řadě. Lepší žel také nedal z jasné šance gól. Chtěl
polovina tabulky, ve kterém jsme chtěli bych se ale ještě vyjádřit k rozhodčímu.
hrát, se nám tak vzdaluje. Umístění ale Už na začátku bylo vidět, kam zápas
teď asi odpovídá tomu, co předvádíme hlavní bude směřovat. Potvrdilo se to.
na hřišti.“
Stalo se, že soupeř udeřil do hlavy Zapletala. Byla z toho šarvátka, a to před zraky
).%URGHN
čárového. Nepochopím pak situaci, kdy
X3İHURYD
1:1
se mělo sáhnout po červené pro soupe(1:0) 7-6RNROĆHFKRYLFH
řovu patnáctku. Nestalo se a nakonec
pk 5:4
jsme ji ještě dostali my.“
(sob)

PROSTĚJOVSKO V programu 26. kola I.B třídy, skupiny „B“ Olomouckého KFS byly k vidění hned
dvě regionální derby. Klenovice si to rozdaly o první místo na půdě Pivína, spokojenější byli hosté, kteří urvali výhru a zajistili si první příčku, která znamená postup o patro výš. Němčice nad
Hanou si naopak zřejmě musí vypít kalich hořkosti až do dna. V opět zalátané sestavě dostaly
od Otaslavic bůra a vypadá to, že se svěřencům trenéra Novotného nepodaří sezónu zakončit
ani čestným úspěchem. Mostkovicím se zase podařilo prolomit trápení proti Tovačovu a Haná
Prostějov dokázala vyloupit Jezernici.

„Po pěkné akci jsme vedli 1:0. V poločase taky, ale soupeř byl nepříjemný.
Nebyl to jednoznačný zápas, hosté měli
několik šancí. Dvakrát padla tyčka. Gól
na 2:0 zápas z našeho pohledu zklidnil.
Za nás tedy spokojenost. Ještě nás čeká

Hodnocení trenéra Lipové Pavla
Růžičky:

Branky: 18. Vybíhal, 47. Horák, 74.
Pekař, 82. Novák – 78. Zubal. Rozhodčí: Jurčák – Chládek, Horák. Žluté karty: 58. Vybíhal – 72. Rychlý, 75.
Fiala. Diváků: 68.
Sestava Sportovní klub Lipová:
Holásek – A. Přikryl, D. Přikryl, Takáč, Žilka – Pekař (87. R. Vybíhal),
Drexler, Horák, Palla – M. Vybíhal
(77. Novák), Fialka (85. Výmola).
Trenér: Pavel Růžička.

4:1
(1:0)

šance se prosadil soupeř. Ze druhé nám
pak vykombinovali hezkou akci. Měli
jsme pak řadu šancí, zápas mohl vypadat jinak. Do druhého poločasu jsme
vlétli, ale zapomněli jsme bránit. Bylo
z toho přečíslení soupeře, a kdyby je
proměnil, zápas by skončil. Ve druhém
poločase byl každopádně Kostelec
lepší. Z průniku byla penalta. Během
chvíle jsme ale dostali na 3:1. To kluky
srazilo a zápas už se jen dohrával.“

TJ Sokol
Y3LYtQđ

Hodnocení trenéra Mostkovic
Iva Kroupy:

TJ Sokol
.OHQRYLFHQ+

Hodnocení trenéra Němčic nad
Hanou Radovana Novotného:

„K zápasu se nechci ani moc vyjadřovat. Někteří hráči mě zklamali,
tentokrát mně jich chybělo pět. Během tří hodin jsem musel překopávat sestavu. Nicméně děkuji těm, co

Bez žlutých karet. Diváků: 50.
Sestava FK Němčice nad Hanou:
Chmelař – Spiller, Řezáč, Župka,
Buček – Pěnčík, Navrátil, Frgál (63.
Rus), Studený – Tomek, Vejvoda.
Trenér: Radovan Novotný.
Sestava Otaslavic: Sika – Hrazdira,
Koudela (46. Zatloukal), Vogl, Smékal – Gerneš (65. Holinka), Chvojka,
Drmola, Tkáč (65. Merdita) – Nejedlý (65. Šatný), Zatloukal (46.
Hon). Trenér: Jiří Hon
.

„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, když se nám z první šance podařilo dát gól. A v 10. minutě už to bylo
2:0. Do konce poločasu jsme přidali
další dvě branky. Ve druhém poločase jsme po brance na 5:0 citelně
polevili a hostům se podařilo dvakrát
skórovat kvůli naší laxnosti a upravit
tak na 5:2. Každopádně bylo na soupeři vidět, že motivace do posledních
dvou kol moc není. Přeji jim hlavně,
aby fotbal nezavrhli úplně. Hlavu
vzhůru a pokračovat dál. Protože je to
pořád jen sport.“
(sob)

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

přijeli, odehráli to. Opět nemůžu nic
vytknout jejich přístupu, jen jsme
herně jinde než soupeř.“

Trápení Němčic nekončí, „Metle“ jim daly „búra“

– Trnavský, Kolář, Macourek, Světlík – Navrátil, Krupička, Makowski,
Hladký – Gábor, Cibulec. Trenér:
„Po týdnech debaklů a ostudy jsme Daniel Kolář.
konečně vyhráli. Zápas byl z naší
více v rozhledně na straně 35
strany lepší hrou i výsledkem. Pořád Hodnocení trenéra Prostějova
TJ Sokol
Daniela Koláře:
ve mně ale přetrvávají negativní poci0RVWNRYLFH
2:1
ty z toho, jak jsme si sezónu pokazili. „Zápas to byl vyrovnaný. V prvním
(0:1)
TJ Sokol
poločase jsme byli lepší my, ve druhém
Moc nejásám.“
7RYDćRY
soupeř. V 90. minutě se nám povedlo
TJ Sokol
Branky: 59. a 86. Hatle – 34. Kořínek.
se štěstím dát na 2:1 z ojedinělé šance.
-H]HUQLFH
1:2
(0:1)
Rozhodčí: Novák – Duda, Mašek.
A tak jsme zvítězili. Pro nás to znamená
TJ Haná
Žluté karty: 41. L. Zapletal, 66. Kazda
záchranu ligy, za kterou jsme rádi.“
3URVWđMRY
– 85. Hodina. Diváků: 66.
).1đPćLFHQDG
Hanou
Sestava Mostkovic: Lukáš – Kazda, Branky: 79. Simon – 33. a 90. Gábor.
2:5
TJ Sokol
(0:4)
L. Zapletal, Milar, Krčal – Šubert Rozhodčí: Vachutka – Kryl, Majer.
2WDVODYLFH
(70. Karafiát), O. Zapletal, Vojtíšek, Žluté karty: 32. Navrátil, 86. Simon,
Šlambor (4. Sekanina (75. Kroupa) 88. Dvořák – 75. Hladký, 86. Gábor. Branky: 68. Studený, 81. Navrátil – 23.
a 45. Vogl, 15. a 55. Chvojka, 7. Tkáč.
– Hatle, Dadák (89. Hanák). Hrající Diváků: 95.
Sestava Hané Prostějov: Marák Rozhodčí: Januš – Lasovský, Weiser.
trenér: Ivo Kroupa.

2:3
(0:2)

Mostkovice po čase vyhrály,
dařilo se i prostějovské Hané

I.B třída skupina A

Branky: 2. Paš, 21. Kamenný, 50. Krása, 61. Drešr, 64. Kořenovský z penalty,
80. Franc, 84. Knoll – 68. a 73. Nguyen.
Rozhodčí: Krpec – Machala, Novák.
Žluté karty: 76. Ferenčík. Diváků: 120.
TJ Sokol Kostelec
Sestava Konice: Vévoda – F. Bílý (63.
na Hané
3:1
Blaha), Procházka (85. Růžička), Oščá(2:0)
TJ Sokol
dal, L. Bílý (63. Knoll) – Krása, Širůček,
Plumlov
Kořenovský, Drešr – Kamenný (79.
Branky: 32. Lužný, 40. Grulich, 78.
Franc), Paš. Trenér: Petr Ullmann.
Hodnocení trenéra Plumlova
Hruban – 77. Spáčil z penalty. RozPavla Voráče:
hodčí: Winkler – Frais, Hrbáček.
Žluté karty: 51. Lužný, 58. Chytil, 59. „V prvním poločase jsme byli lepší.
PROSTĚJOV Zcela rozdílně dopadly sobotní zápasy zástupců Prostějovska ve skupině B I.B
Holoubek, 78. Zelinka – 41. Kiška. Kombinovali jsme, ale z první větší

po poločase 2:0.
Druhý poločas se také vyvíjel pro Konici dobře. Brzy vedla 3:0. „Krása si
dobře poradil se zdí a zvýšil. Kamenný
pak vybojoval penaltu, ze které jsme
dali na 4:0. Pak jsme ale polevili,“ poznamenal trenér Konice. Soupeř se
tak mohl dostat do zápasu, když se mu
podařilo snížit na 1:4. Jenže domácí
už si výhru vzít nenechali a drama
nepovolili. Hlubočky navíc dohrávaly v devíti lidech, padla totiž jedna
červená. Konice oproti tomu disponovala prakticky kompletní sestavou.
A s chutí si zastřílela. Účet zápasu se

PROSTĚJOVSKO Těžký víkend mají za sebou ve druhé nejvyšší krajské soutěži týmy z Prostějovska.
Většině se totiž stejně jako v předchozím dějství nedařilo. Spokojení mohou být pouze v Kostelci na
Hané, který si vyšlápl na Plumlov. A také v Lipové. Ani po jistotě postupu její fotbalisté nezvolnili
tempo. V Určicích naopak rozhodovaly bezbrankové utkání až penalty. Protivanov na tom byl ještě
hůř – ani tři góly na body nestačily. Po zápase Čechovic se pak trenér Koláček netajil rozhořčením
nad výkonem sudích.

3URWLYDQRYDOHRSĚWSDGOVWHMQĚWDNLþHFKRYLFHD8UÿLFH

ním duelu ještě rozrostla. „Novotný mi
hlásil problém se svalem v páté minutě,
ve třicáté minutě měl trable s kotníkem
Prokop. Nečase trápí kotník,“ vypočítal
asistent trenéra bolístky týmu. Přesto
hráči zápas odehráli jen s jedním střídáním. „Chtěli zůstat na hřišti a vyhrát.
I když to bolelo,“ vyzdvihl snahu týmu.
Poslední utkání ročníku Kralice
TJ Sokol
čeká v sobotu 15. června na domá8UćLFH
0:0
cím hřišti proti Medlovu. Zápas za5:6 pk
.RMHWtQ
číná v 15:00 hodin.
(sob)
.RYDORYLFH
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
krajského přeboru hledejte na straně 26 Bez branek. Rozhodčí: Hrbáček –
Kašpar, Winkler. Žluté karty: 60. Bureš – 61. Žůrek, 80. Lukáš, 88. Gajdoš.
Diváků: 40.
Sestava Určic: Hýbl – Kaprál, Zelina, Frehar, Rotschedl – Nakládal (68.
Kouřil), Slezák, Bureš, Antoníček
– Žáček, Sosík (79. Čajan). Trenér:
David Kobylík.

Konice smetla dalšího soupeře,
Hlubočkám nadělila sedmičku

z toho důvodu odcestovaly s pouhými
dvanácti hráči do pole. „Postavil jsem
to tak, jak umožnila početnost hráčů.
Jeli jsme proto posíleni z ‚béčka’ i od juniorů,“ prozradil Petr Gottwald. Tomu
byla uzpůsobena i hra Kralic. „Utkání
jsme pojali defenzivně. Nechtěli jsme
otevírat hru a čekali jsme tak na šance
ze standardek,“ poznamenal někdejší
hráč Kralických, který v závěru končící
sezóny vypomíhá v realizačním týmu
hrajícího trenéra Krobota.
Hostující tým se málem dočkal. A to
hned několikrát. „Ve druhém poločase

6PUæLFHRSĚWSDGO\-HVHQHFVYpGLYiN\SRWĚäLO

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

Lion sport

KONICE, PROSTĚJOV Konice opět v laufu! Jako by chtěla za
každou cenu ukázat, co dokáže,
tentokrát totiž soupeře přehrála
rozdílem třídy. Trenéru Petru Ullmannovi pomohla méně početná
marodka. Proto mohl v posledním
domácím utkání sezóny soupeře
doslova zničit. Zajímavostí je, že se
postupně prosadilo sedm různých
střelců. Konice zkrátka v neděli potvrdila, že je rozjetá a své soupeře
dokáže doslova smést ze hřiště.
To je forma jako hrom aneb jaro konickým fotbalistům neskutečně přeje.

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

LITOVEL, PROSTĚJOV Těžký úkol
měly před sebou o víkendu Kralice
na Hané. Jejich fotbalisté vyrazili
do Litovle, kde měli v úmyslu navázat na předchozí těsné vítězství se
Zábřehem. A na tam podaný výkon.
Podařilo se to však jen zčásti. Zatímco výkon hodnotil nový asistent

Dohrávané 15. kolo, sobota 15.
června, 15.00 hodin: Konice –
Bohdíkov.

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:

LIT
KRA

FGP studio
I.A třída skupina B
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11. kolo: Šumperk – 1.SK Prostějov
(úterý 11.6., 16.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!

KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:

OKRESNÍ PØEBOR
0/$'h©&+l.µ
22. kolo, neděle 16. června: Lipová
– Smržice „B“ (předehráno s výsledkem 0:5), Horní Štěpánov – Kostelec
na Hané (pátek 14.6., 17.30), Mostkovice – Přemyslovice (sobota 15.6.,
10.00), Ptení – Vrahovice (10.30),
Nezamyslice „B“ – Otaslavice
(14.00), Výšovice – Určice (14.30).

OKRESNÍ PØEBOR
67$5h©&+l.µ
18. kolo, sobota 15. června, 10.00
hodin: Pivín – Brodek u Konice
/ Horní Štěpánov (středa 12.6.,
17.30), Protivanov – Určice (9.00),
Kralice na Hané – Plumlov, Klenovice na Hané – Brodek u Prostějova,
Mostkovice – Hvozd.

10. kolo: Radslavice – Kralice na
Hané (sobota 15.6., 11.00), Haná
Prostějov – Smržice (předehráno
8.5. s výsledkem 4:8).

)/<81,7('.5$-6.6287¨l
0/$'h©&+l.µ

Dohrávané 15. kolo, sobota 15. června: Zábřeh – Olšany (předehráno 5.6.
s výsledkem 2:9), Čechovice – Želatovice (středa 12.6., 16.00), Konice – Černovír (9.00), Nezamyslice / Němčice
nad Hanou – Jeseník (10.00).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%250/$'h©&+l.µ

Dohrávané 15. kolo, sobota 15.
června: Zábřeh – Olšany (předehráno 5.6. s výsledkem 2:6), Čechovice – Želatovice (středa 12.6.,
17.30), Konice – Černovír (10.45),
Nezamyslice / Němčice nad Hanou
– Jeseník (11.30).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©&+l.µ

SpSM – U12 JIH:
26. kolo: Sparta Brno – 1.SK Prostějov (středa 12.6., 17.00, Tuček).

SpSM – U13 JIH:
26. kolo: Sparta Brno – 1.SK Prostějov (středa 12.6., 17.00, Horák).

Dohrávané 14. kolo, sobota 15.
června, 14.30 hodin: Otaslavice –
Bělotín (10.00), Kojetín – Němčice
nad Hanou / Brodek u Prostějova
(13.30), Pivín – Ústí / Opatovice,
Nezamyslice – Horní Moštěnice,
Plumlov – Protivanov / Brodek
u Konice (neděle 16.6., 10.00).

.5$-6.6287¨l'252678
SK. „B“:

Dohrávané 14. kolo: Hněvotín –
Olšany (neděle 16.6., 15.30).

.5$-6.6287¨l'252678
SK. „A“:

Dohrávané 15. kolo: Čechovice –
Želatovice (předehráno 6.6.), Jeseník
– Určice (sobota 15.6., 10.00), Haňovice – Konice (neděle 16.6., 14.45).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:

29. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Nový
Jičín (neděle 16.6., 12.30, Poláček –
Ol KFS, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:

´
menicko

´
´
zapasove

Pondělí 10. června 2019
www.vecernikpv.cz

Kralice prohrály rozdílem standardky,
GR/LWRYOHMHO\MHQVHGYĚPDQiKUDGQtN\
.RVWHOHFGRPDXVSĚO9<7É+/6(/Ì'5=/,329e
1:0

29. kolo, sobota 15. června, 15.00
hodin: Kralice na Hané – Medlov.

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
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Pondělí 10. června 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

KOLA

připravila sportovní redakce Večerníku

SOKOL VRCHOSLAVICE 1946

I přes porážku v penaltovém rozstřelu mátento tým již před posledním kolem jistotu
triumfu okresního přeborníka, k čemuž jim dopomohlo zaváhání Horního Štěpánova.
Poslední zápas s Nezamyslicemi si tak budou moci hráči už jen užít a nakonec se radovat před svými fanoušky z návratu zpátky do I.B třídy Olomouckého KFS.

KOLA

SM LÍK
SOKOL VRAHOVICE
Za poslední měsíc třetí neodehraný zápas kvůli nedostatku hráčů na jedné straně. Nyní
tento problém postihl Vrahovice, které nedojely v sobotu do Nezamyslic. Ale nejde tady
jen o ně. Spousta klubů se potýká s nedostatkem hráčů, což se na konci sezóny projevuje. Rozhodně velké varování pro všechny kluby před startem nové sezóny.

PROGNÓZA NA 26. KOLO
DQHE«9HĄHUQtN«SĵHGSRYtGi
FK Skalka 2011 VS6,5QMQN&TåQXKEG
Ani jednomu týmu o nic nejde. Spokojenější budou nakonec Držovice, pro které hovoří lepší forma i umístění v tabulce.

6KR
8GéGTPÊMW

6,*QTPÊiV÷R¾PQXVS (%&QDTQOKNKEG
Zklamaní domácí se budou snažit alespoň výsledkově zabrat, když
už se na první místo a postup, který měli po podzimní části v rukou, nedostanou.

6KR
8GéGTPÊMW

,KUMTC$TQFGMW-QPKEGVS6,6KwVÊP
Ani jeden tým zrovna střelecky nezáří. Spokojenější ale nakonec
budou domácí. Z utkání bude fotbalová přetlačovaná.

6KR
8GéGTPÊMW

6,5QMQN8TEJQUNCXKEGVS 6,*CP¾0G\CO[UNKEG
Utkání bude mít dramatický průběh, Vrchoslavice ale nakonec
zvítězí suverénním rozdílem. Tak jako se jim to daří většinu sezóny.
(-8ÚwQXKEGVS 6,5QMQN8ÊEQX
Ani jeden z týmů neprožívá dobré období. Často prohrávají a často vyšším než jednobrankovým rozdílem. Právě tím ale skončí
vzájemný zápas.
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2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX

ŠAMPI N

6,5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXCVS 6,5QMQN7TéKEG
Ten „prostějovský“ Brodek doma těsně vyhraje. Doma má trvale
solidní výsledky a tentokrát to také potvrdí a udělá si pěknou rozlučku.
6,5QMQN8TCJQXKEGVS 6,5QMQNèGEJQXKEGd$q
Čechovická rezerva v závěrečném boji o bytí padne. Nevyrovnané
výsledky se jim stanou osudné i v duelu, který je může poslat do
nejnižší soutěže.

fotbal

1:2
3:1

2:1

6KR
8GéGTPÊMW

2:0

6KR
8GéGTPÊMW

2:1

6KR
8GéGTPÊMW

4:1

6KR
8GéGTPÊMW

2:1

[!,/1(h0&,-í1701û¡)")
Výšovice odjížděly poprávu zklamané

VIDEO & FOTOGALERIE

DOBROMILICE Fotbalové podmínky parádní, počasí ideální. Fotbal
však nikterak oku lahodící. Takové bylo ve zkratce 25. kolo Přeboru
OFS Prostějov - II. třídy, které se odehrálo také v Dobromilicích. Tam
se sjelo značné množství diváků. A zatímco domácí bojovali o třetí
místo, Výšovice zase o možnost záchrany. Ta se však nejspíše nekoná, neboť dobromiličtí fotbalisté totiž v utkání dokázali potvrdit roli
favorita. A poté, co vstřelili po jednom gólu v obou poločasech, si
mohli s chutí udělat společnou fotografii s diváky.

www.vecernikpv.cz

EXKLUZIVNÍ
reporáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Začátek zápasu byl z obou stran vlažný.
Nicméně postupně začaly přicházet šance,
a to na obou stranách. Příliš často se však
nejednalo o pověstné loženky. Míč hráčům
často uskakoval a jednalo se tak po většinu
poločasu o boj o každý metr. Nicméně zcela
bez šancí poločas nebyl z ani jedné strany.
Dočkali se však jen domácí hráči. Ve 30.
minutě se do míče opřel Fialka a dal týmu
hrajícím ve žlutém vedení - 1:0. Za tohoto
stavu se šlo do šaten.
Druhý poločas byl od začátku také z těch
opatrnějších. V 55. minutě si ale velkou
šanci vytvořili hosté, hlavička však zamí-

řila těsně nad. Tři minuty nato zahrozili
však i domácí. Ti přitom zprvu neměli
situaci ani zdaleka pod kontrolou. Výšovicím se, ač jako outsiderům, podařilo soupeře zatlačit a vybojovaly si fauly
i standardní situace. Bohužel pro ně vyšly
střelecky naprázdno. A tak v 70. minutě
mohl navýšit skóre Abeles, který dokázal
elegantně obstřelit gólmana ranou k tyči –
2:0. Pět minut poté opět Výšovice zahrozily hlavou, a opět bez gólového bonusu.
V 85. pak směřoval před bránu hostí zajímavý centr, ale nabíhající Lonc ho poslal
jen do brankáře. Úsměvným soubojem
pak byla tahanice Mrňky s Václavíkem,
respektive tahanice o dres. Domácí Václavík za ni byl oceněn žlutou kartou, vše ale
skončilo smíchem z obou stran.
Po zápase ale hostujícímu týmu do smíchu nebylo. S výsledkem spokojený po-

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

<G\¾RCUW&QDTQOKNKEU8ÚwQXKEGOKUGUVCNDQLQMCåFÚOGVT
Foto: Michal Sobecký
chopitelně nebyl, ještě méně ale se svým
postavením v tabulce. Nachází se totiž
opět na předposledním místě, protože
Nezamyslice získaly v sobotu tři body.
Tuto skutečnost dle reakcí střídačky vnímají Výšovice jako křivdu. „Komedie“
znělo snad označení duelu Nezamyslic

s Vrahovicemi, který se pro absenci hostí
nekonal. A právě tato skutečnost mohla
rozhodnout do poslední chvíle vyrovnaný boj o záchranu..
Statistiky z utkání a průběžnou
tabulku okresního přeboru
najdete na straně 26

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
/KEJCN41%*.#t(%&QDTQOKNKEG
„Měli jsme trochu obavy, na Výšovice dlouhodobě neumíme. Chtěli jsme přitom
udržet třetí příčku. Ale bojovností a snad i herní kvalitou jsme zápas zvládli. Neproměněné šance nás nicméně mrzí, mohli jsme utkání dohrávat klidněji.“
/KEJCN&7&ª-t(-8ÚwQXKEG
„Byl to pro nás zápas o bytí a nebytí. A nezvládli jsme ho. Z ani jedné strany to
nebyl pohledný zápas, fotbal plakal. Dobromilice byly o něco lepší, měly více vyložených šancí. A byly je schopné proměnit. Měli jsme ve druhém poločase poziční
tlak. Kdybychom ho využili, šlo by ještě něco se zápasem z naší strany udělat.“

7UHQÇU9UDKRYLFe1HVHxOLMVPHVHE\ORQ¿VDVLRVPr

!DQµ>DN@POFµIÁI@?JàF<GD+@U<HTNGD>@UQÁOîUDGT=@U=JE@
NEZAMYSLICE, VRAHOVICE Kdo
vyrazil uplynulou sobotu na nezamyslické fotbalové hřiště, marnil čas. Utkání 22.
třídy Přeboru OFS Prostějov-II. třídy se
totiž nekonalo. Důvod? Chyběl soupeř.
Zatímco Nezamyslice dorazily v plné polní, Vrahovicím přijelo pouze několik diváků. Domácí tým tak získal zadarmo tři
body. „Za ně jsem rád, ale chtěli jsme hrát.
S tímhle jsme nepočítali,“ poznamenal
trenér Nezamyslic Vlastimil Michlíček.

Michal SOBECKÝ

Utkání se mělo odehrát od sedmnácti hodin v Nezamyslicích. Těm šlo o hodně,
body nutně potřebovaly a stále potřebují
k záchraně soutěže. Před zápasem, když
už bylo vše nachystané, však přišla zpráva, že utkání nevypukne. „Prostě jsme se
nesešli. Asi osm nás bylo. Kluci chyběli,
často kvůli směnám v práci. Látali jsme
sestavu celé jaro,“ objasnil Večerníku trenér Vrahovic Vladimír Krč. Tentokrát to
nevyšlo. „Jet jsme chtěli, byl jsem pro. Už
jen kvůli tomu, aby nebyl flastr,“ pozna-

menal vrahovický kouč. Není to přitom
tak dlouho, kdy k utkání neodcestovaly
týmy Brodku u Prostějova a taky rezerva
Čechovic. „Ve všech případech byl důvod stejný: nedostatek hráčů. Myslím si,
že podobných situací bude v budoucnu
vzhledem k věkovému průměru fotbalistů v nejnižších soutěžích přibývat,“ sdělil
Zdeněk Vysloužil, sekretář Okresního
fotbalového svazu.
Utkání bude pravděpodobně pátým
v probíhajícím ročníku II. OFS tří-

dy, které bude kontumované. Dosud si po jednom takovém zápase
připsaly Horní Štěpánov, Vrahovice, Čechovice a Brodek u Prostějova. V případě druhého vrahovického neodehraného utkání, které
se uskutečnilo koncem září, šlo ale
o spor ve hře. V 87. minutě tým odmítl pokračovat ve hře. Disciplinární
komise posléze uložila klubu pokutu
tři tisíce korun.

Å7DNKOHMVPHVLWRQHSħHGVWDYRYDOL´çHKUDONRXĀ0LFKOtĀHN
NEZAMYSLICE S takovým bojem
o udržení nikdo nepočítal. Věci se měly
před víkendem jasně: Nezamyslice musí
vyhrát a doufat v zaváhání soupeřů.
A skutečně byl tým z jihu Prostějovska
v sobotním mači stoprocentní. Ovšem
zápas ovládl bez boje, Vrahovice totiž
vůbec nepřijely. Zápas tak skončil dřív,
než začal. I když na oslavy je podle trenéra domácích Vlastimila Michlíčka ještě
příliš brzo, jedna na jejich kolbišti už
proběhla. „Předseda klubu měl svatbu,“
prozradil kouč.
yy Utkání neproběhlo, soupeř nepřijel. Počítal jste s tímto scénářem,
nasvědčovalo tomu něco?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
„Neměli jsme vůbec tušení, že se tohle stane. Zavolali akorát hodinu před výkopem
panu Vysloužilovi ze svazu a oznámili, že
nedojedou, protože se nesejdou.“
yy Jak tuto situaci hodnotíte?
„Je to paradoxní. Zrovna jsme tady
v prakticky plné sestavě. Tři body sice
máme, ale takto jsme si je nepředstavovali. Jak říkám, jsme pro změnu všichni
a hrát jsme chtěli.“

yy Stalo se vám někdy, že jste čekal
marně na soupeře?
„Ne, tohle je poprvé. Ale čtrnáct dní zpátky nehrály Brodek ani Čechovice, i když
nás se tyto zápasy netýkaly. Takže tři týmy
za jeden měsíc, to už je hodně.“
yy Díky kontumaci máte tři body. Jak
tuto skutečnost hodnotíte?
„Rozhodně jsme s body spokojení. Na
druhou stranu jsme si ale chtěli zahrát.
Nakonec si tedy kluci začutali mezi sebou, proti sobě navzájem. Na dnešek jsme
měli navíc připravenou závěrečnou, je to
poslední domácí zápas v sezóně. Takže
jsme si sedli ke gulášku a pivu. Je to taková
naše rozlučka se sezónou, která bohužel

dopadla tak, jak dopadla.“

yy Byl by v něčem dnešní zápas speciální, když šlo o závěrečnou?
„Náš kapitán navíc slaví čtyřicet let,
takže dostal dres se čtyřicítkou. Také
jsme slavili narozeniny našeho nejvěrnějšího fanouška, který s námi jezdí
na všechny venkovní zápasy. A ten dostal
dres s číslem devětasedmdesát. Takže teoreticky může hrát s námi...“ (úsměv)
yy Tyto body znamenají prakticky záchranu…
„Ještě neznamenají. Výhru sice máme,
ale záchrana není v našich rukou. Kdyby
Výšovice vyhrály v Dobromilicích... (to se
nestalo – pozn.red.) Navíc nás ještě čeká

CNG
NKEÊEJUG
0G\CO[U ¾NCUXCVDC
JT
URQÿQFG ąGFUGFC
äGPKNUGR
derby s Vrchoslavicemi, které mají
jisté první místo. A bude to derby, v těch je možné vše, neexistuje favorit.“
(QVDCNQXÚVTGPÆT0G\CO[UNKEOQJNDÚVUDQF[URQMQ
yy Jak to vypadá s vaším dal- LGPÚ2ąGUVQPGVCLKNTQ\RCM[PCF\RčUQDGOLCMÚOLG
Fotka: Michal Sobecký
ším působením u nezamys- LGJQVÚO\ÊUMCN
dám tři roky pauzu, abych pak mohl zalického fotbalu?
„Pravděpodobně končím. Nejspíš si čít u dětí, znovu u přípravky.“

25. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Držovice

2:3
(1:2)

Branky: 6. Kolář, 60. P. Grepl – 37. a 75. Dokoupil, 43. Řehulka, 75. Rozhodčí: Procházka. Žluté karty: 15. Fiferna, 86. Řehulka (D).
Diváci: 67.
Brodek u Konice: Kováč – P. Grepl, J.
Koudelka, Možný, Hloušek – Z. Koudelka,
Sekanina, M. Grepl, Vlčar – Kolář, Svoboda.
Trenér: Patrik Müller.
Držovice:Menšík –Maška, Valenta, Srbený,
Hradečný – Chlup, Šťastný, Fiferna, Valach –
Řehulka, Dokoupil. Trenér: Jindřich Skácel.
Pohledemtrenérů:
Patrik Müller: „Na zápase jsem nebyl, jelikož jsem v zahraničí, ale co jsem mluvil s klukama, tak to byl vyrovnaný zápas, kdy jsme
nedokázali využít své šance. Myslím si, že ze
zápasu, který se hrál na našem území, jsme
mohli vytěžit i nějaký bodík.“
Jindřich Skácel: „Poslední zápasy vždy na
začátku inkasujeme. Dnes jsem na to hráče
upozorňoval a stejně jsme dostali branku
v páté minutě. Musím dnes vyzdvihnout
hru soupeře, který se snažil hrát kombinační
fotbal. Po první čtvrthodině, kdy byli domácí lepší, jsme se vrátili do hry a začali přebírat

otěže. Do poločasu jsme dokázali skóre otočit. Ve druhé půli jsme zase nedali asi čtyři tutovky a soupeř nás potrestal a vyrovnal. Poté
ještě trefili břevno za nerozhodnutého stavu.
Nakonec jsme se vrátili k naší hře a dokázali
zápas rozhodnout. Musím pochválit i rozhodčího, který na hřišti nebyl pomalu vidět
a pískal výborně. Zápas byl celkově na velmi
slušné úrovni, co se týče okresního přeboru.“

Haná Nezamyslice
Sokol Vrahovice
Sokol Čechovice B
TJ Horní Štěpánov

nehráno

4:1
(2:1)

Branky: 28. Bašný vlastní, 34. Foret, 55.
Žídek, 61. Jančík – 24. Němec. Rozhodčí:
Procházka. Žluté karty: 65. Wolker (Č).
Diváci: 74.
Čechovice B: Švéda – Hanák, Wolker, Žídek, Vybíral – Němeček (16. Bilík), Ján, Jančík, Foret (72. Meixner) – Matula, Klváček
(66. Pokorný). Trenér: Evžen Kučera.
Horní Štěpánov: Suchý – Sígl, Janíček, Němec, Abrahám, Bašný, Meluzín, Havlíček,
Rychnovský, Fojt, Tyl. Trenér: Adolf Langer.
Pohledemtrenérů:
Evžen Kučera: „Zasloužená výhra. Za mě

jsme dnes byli celý zápas lepší než soupeř
z Horního Štěpánova. Hosté se sice dostali
do vedení z krásné standardní situace, kterou Němec kousek za vápnem trefil nádherně. Jinak jsme ale v zápase měli mnohem
více ze hry a i spoustu brankových příležitostí, z nichž jsme dokázali i skórovat.“
Adolf Langer:
Z rozhodnutí klubového vedení se k zápasům nevyjadřuje.

Sokol Určice B
Sokol Vrchoslavice 1946

2:2
(0:1)
pk 4:3

Branky: 53. a 55. Kouřil –42. Liška, 50. Trávníček. Rozhodčí: Saňák – Grulich, Doskočil.
Žlutá karta: 52. Slezák (U). Diváci: 180.
Určice B: Pokorný – Kadlec, Hudský, Plišťák
(46. Ježek), Grulich (46. Berčák) – Antoníček (65. P. Pospíšil), Bureš, Slezák, Hanzelka
– Čajan (72. Pavlů), Kouřil. Trenér: Karel
Vlach.
Vrchoslavice: Jurčík M. – Jurčík R., Holub,
Kankovský, Ruber – Machálek, Hradil, Fialka, Trávníček – Klesnil (61. Martinec), Liška
(55. Konupka). Trenér: Vlastimil Panáček.
Pohledemtrenérů:
Karel Vlach: „Přijeli jsme do Vrchoslavic
s tím, že jsme potřebovali bod k jistotě zá-

čí: Zatloukal – Lizna, Protivánek. Žluté karty: 63. Šobr – 57. Glouzar M., 80. Slamenec.
Diváci: 126.
Vícov: Drčka – Plíska M., Adámek, Humpolíček, Chytil – Šobr, Bartlík (73. Musil),
Světlík, Štuler (52. Rozsíval) – Plíska P. (83.
Trnečka), Ježek. Trenér: MiroslavKrutovský.
Skalka: Glouzar A. – Svozil, Slamenec,
Donát, Spisar – Bartoník, Petržela, Hýžďál,
Glouzar M. – Prokop, Pinkava. Trenér: Roman Pinkava.
Pohledemtrenérů:
Miroslav Krutovský: „Remíza byla zasloužená. Šance byly na obou stranách. Ke konci zápasu si hosté ze Skalky vydobyli tlak.
Ukazovalo se, že ty body potřebují více než
my. Utkání ale nerozhodli. Potom už naše
klasika a zase jsme neuspěli na penalty. Mrzí
nás, že jsme se nerozloučili s krumsínským
hřištěm vítězstvím.“
Roman Pinkava: „Na tom nepříliš kvalitním hřišti to byl více boj než fotbal. Navíc
v tom vedru to bylo celkově v nižším tempu.
Remízou to skončilo zaslouženě. Obě mužsi vypracovala nějaké šance a výsledek
Sokol Vícov
1:1 stva
tomu odpovídá. Snad po pěti letech jsme
(1:1)
FK Skalka 2011
pk 3:4
vyhráli na penalty. Poslední zápas s DržoviBranky: 30. Pliska – 14. Pinkava. Rozhod- cemi si aspoň užijeme.“
chrany. Utkání se pro nás nevyvíjelo dobře.
První poločas nás domácí regulérně přehrávali, měli tam asi tři tutové šance. Druhý poločas jsem apeloval především na větší důraz
a větší dostupování soupeře. Přesto, že jsme
zabrali, jsme dostali druhou branku. Pak jsme
ovšem dokázali proměnit naše dvě šance
z protiútoků. Potom nás domácí zase mačkali, ale zápas nedokázali rozhodnout. Skvěle
dnes zachytal Pokorný. Na penalty jsme byli
úspěšnější. Pro nás super dva body z venku.“
Vlastimil Panáček: „Měl jsem trochu
strach ze zápasu, mohlo se stát, že jsme ještě
potřebovali udělat body, ale včera nám pomohly Čechovice. Dnes to byl z naší strany
takový pohodový zápas, kde jsme si chtěli
vyzkoušet různé varianty na příští sezónu.
Po klucích jsem chtěl, aby si zápas užili, ale
odehráli jsme zápas poctivě, a tak by to mělo
být. Šancí jsme měli dost, ale branky jsme
nevstřelili. Naopak soupeř nás potrestal po
dvou chybách a penalty už jsou loterií. Každopádně jsme spokojení, když máme kolo
před koncem jistotu mistrovského titulu.“

TJ Tištín
Sokol Brodek u Pv

3:0
(1:0)

Branky: 32. Hýsek, 56. Sipěna, 60. Návrat.
Rozhodčí: Dömisch – Mlčoch, Procházka.
Žluté karty: bez karet. Diváci: 75.
Tištín: Koutský – Stančík, Hanák, Slavík
(57. Cetkovský), Návrat Ro. – Mojtek ,
Návrat Ru., Hamala, Hýsek – Bosák (75.
Hanák J.), Kyselák (22. Sipěna). Trenér:
Zdeněk Oulehla.
Brodek u Pv: Procházka – Masař, Soldán,
Matoušek J., Matoušek P. – Valenta, Piňos,
Pávek, Stejskal – Švarc, Zatloukal. Trenér:
Michal Jelínek.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Oulehla: „Bylo poměrně velké
horko, což se projevovalo na pohybu obou
mužstev. V prvním poločase to byl vyrovnaný zápas. Nám se podařilo dát branku,
kterou se naše hra uklidnila. Ve druhé půli už
jsme soupeře přehráli a byli jsme lepší. Hrálo
se vesměs jen na jejich polovině. Podařilo se
nám dát další dva góly a zbytek zápasu se už
spíše dohrával v dobrém rozpoložení. Spokojenost s dalšími třemi body.“
Michal Jelínek: S trenérem hostů se bohužel nepodařilo spojit.
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Druhý roèník turnaje osobností se pøesunul

do Prostìjova. 8æ787262%278

KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Z malé akce se díky organizačnímu umu a nadšení stala velká událost. A na začátku byl
přitom pouze nápad dvou mužů Zdeňka Hořavy a Lukáše Duby
o tom uspořádat fotbalové klání pro hokejisty. Výsledek? V prvním ročníku účast deseti týmů, přičemž na kosteleckém hřišti se
loni 23. června proháněly hvězdy jako Radek Faksa, Petr Čáslava
či fotbalisté Jan Berger a Lukáš Zelenka. Letošek by neměl být
jiný. Na Hořava Cup se chystá například fotbalový mistr Evropy
z Bělehradu v roce 1976 Antonín Panenka. Na co se můžou účastníci i sportovní nadšenci v polovině června těšit, jsme se zeptali
jednoho z hlavních organizátorů akce Zdeňka Hořavy.
yy Premiérový ročník turnaje HOŘAVA CUP jste pořádali v Kostelci
na Hané. Co vás vedlo k přesunu
turnaje do Prostějova?
„Je potřeba říct, že v Kostelci na Hané
jsme měli výborné zázemí i spolupráci s místním klubem. I přesto jsme
se rozhodli udělat turnaj dostupnější
pro fanoušky z Prostějova, a to už na
tuto sobotu patnáctého června na stadionu 1.SK Prostějov u Sportcentra.“
yy Rozhodli jste se uspořádat z pohledu regionu mimořádnou akci
– fotbalový turnaj s účastí tuzemských sportovních hvězd. Plejeři
jako Lukáš Zelenka, Martin Kotůlek, Tomáš Hunal, Ladislav Vízek,
Jan Berger, ale také hokejisté Radek Faksa, Petr Čáslava či Rosti-

slav Olesz byli účastníky minulého
ročníku. Jaká jména přivezete na
ten letošní?
„Účast nám již potvrdili bývalí reprezentanti, mistři Evropy z Bělehradu
Antonín Panenka a Karol Dobiaš,
dále známý a oblíbený český herec
a bavič Roman Skamene. Samozřejmě jsme oslovili všechny hráče minulého ročníku. Jak už to ale bývá, většina nám svou účast potvrdí jen pár dní
před turnajem.“
yy Na které týmy se můžeme těšit?
„Stejně jako v loňském roce se představí domácí LHK Jestřábi Prostějov,
SK 1913 Prostějov trenéři, Výběr
Lukáše Duby, tým Františka Jury.
Dále pak HC Zubr Přerov, HC Havířov, HC Draci Šumperk, AC Sparta
Praha ženy a o dalším mužstvu ještě
jednáme.“

„Pro diváky máme krásné ceny,
WĝHED]iMH]GSURGYDGR%HQiWHN´
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yy Máte připravenou nějakou změnu nebo novinku oproti premiérovému
ročníku?
„Díky podpoře našich partnerů můžeme prozradit, že
cena vstupenky je pouhých
padesát korun a zakoupené
vstupenky budou na konci turnaje slosovány. Pro
děti budou během celého
dne připraveny nafukovací atrakce, soutěže a další
atraktivní události.“
yy Na jaké ceny se můžeme těšit?
„Máme krásné ceny od našich partnerů. Těšit se lze
například na zájezd pro dvě
osoby do Benátek, nebo na
týdenní pobyt v Penzionu
U Tří veverek v Jeseníkách.“
yy Jaký bude mít turnaj
pravidla?
„Na turnaji jsme chtěli mít
maximálně deset týmů, více
by už bylo organizačně problematických. Budeme hrát
současně na dvou hřištích
s rozměry a pravidly malé
kopané.“
yyCo můžeme tedy od
druhého ročníku očekávat?
„Věřím, že krásný den v přítomnosti oblíbených sportovců a známých osobností.“
yy V minulém roce jste
předali šeky na charitativní projekty ve výši
dvacet tisíc korun. Plánujete něco podobného
i letos?
„Samozřejmě. Myslíme, že
na každé akci tohoto druhu
by se mělo myslet na všechny, ke kterým život nebyl
přívětivý. Opět máme vybrané dva subjekty, kterým
chceme pomoci.“

19060710648

Michal SOBECKÝ

yy Zapojíte jako v minulém ročníku do turnaje i děti?
„Ano, Hořava Cup začne právě dětským turnajem od devíti hodin. Potvrzeny máme děti SK 1913 Prostějov, 1.SK Prostějov, HC Zubr Přerov
a HC Vyškov. Všechny děti budou
odměněny drobnými cenami od našich partnerů.“
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Boxerský šéf pořádajícího DTJ vyzvedl sportovní úroveň
duelu s Austrálií, a to nejen zásluhou nadupaných hostů
PROSTĚJOV Nápad uspořádat mezinárodní utkání v boxu
Česká republika – Austrálie přímo v centru Prostějova před
radnicí vznikl v hlavě Petra Novotného, starosty zdejší Dělnické
tělocvičné jednoty a současně šéftrenéra rohovnického oddílu BC DTJ PV. Stačil necelý měsíc času a odvážná myšlenka se
změnila v parádní realitu. Jak veskrze povedený mač hodnotí
sám iniciátor a lídr organizačního štábu?

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Hodnotit by měli spíš lidi zvenčí, jak
se jim to líbilo a co případně mohlo
být lepší. Za sebe ale můžu říct, že cítím spokojenost. Hlavně z toho, že se
podařila dobrá věc v zájmu propagace
boxu, který popularizovat v současné
době určitě potřebuje. A udělat mezinárodní zápas proti dost atraktivnímu soupeři přímo na Masarykově
náměstí pod širým nebem je určitě
něco, co tady už dlouho nebylo,“ otevřel téma Petr Novotný.
Nejvíc si vážil toho, za jak poměrně
krátkou dobu se vcelku náročný projekt zrealizoval. „Oceňuji odvahu primátora Františka Jury, který do toho
s námi šel, a mohli jsme se tak opřít
o vynikající spolupráci s městem Prostějovem, měli jeho maximální podporu. Pořadatelsky jsme vše zajišťovali v užším okruhu lidí, každý přitom
zaslouží velké poděkování. A nejvíc
Martin Klíč, jenž odvedl s přípravami

ohromné penzum práce. Díky samozřejmě patří také veškerým partnerům,“ zdůraznil Novotný. Vzápětí
přiznal, že kvalita přátelského střetnutí
snad až předčila jeho očekávání. „Věděli jsme, že Australané budou asi dobří,
neboť box patří mezi tradiční britské
sporty. A oni jsou součástí Commonwealthu. Přesto jsem byl z úrovně
některých hostujících borců vyloženě
nadšený, hlavně po fyzické stránce byli
pořádně nabušení. A intenzita, se kterou do jednotlivých utkání šli, strhla
i naše české zástupce. Z toho vznikla
řada skvělých soubojů, maximálně tvrdých i bojovných, většinou vyrovnaných. Byť někteří protinožci viditelně
patřili do světové špičky a dominovali,“
připustil Novotný.
Konečná porážka 8:14 jej však nijak
extra nemrzela. „Myslím, že výsledek nebyl v tomto případě rozhodující. Za mnohem důležitější považuju, že jsme dokázali proti sobě
postavit málokdy vídaných jedenáct
dvojic všech věkových kategorií od
kadetů přes juniory až po dospělé,
navíc včetně dvou ženských či dívčích. Tímhle jsme divákům přinesli
něco originálního, co tady za mnoho
posledních let nebylo,“ zmínil bývalý

aktivní rohovník, mnohonásobný
mistr republiky.
A příznivci na lákavou akci slyšeli,
hlediště se naprosto zaplnilo. „Věřím,
že kdyby tribuny byly o něco větší,
tak by návštěva ještě vzrostla. Každopádně fandové vytvořili výbornou
atmosféru, místy hodně bouřlivou.
Přispěl k tomu až strhující průběh
některých střetů, které přešly v drsné
bitky takzvaně na krev, přesto výhradně v duchu fair play. Celá australská výprava ve mně zanechala jen ty nejlepší
dojmy svým maximálně sportovním
přístupem i vystupováním. Naši kluci a holky do toho dali taky všechno,
a nakonec jsme viděli krásný, více než
tříhodinový mač,“ shrnul Novotný.
Klíčovým faktorem se pochopitelně
stalo též počasí. „Když si vezmeme, jak
často během května pršelo a že panoval spíš chlad, měli jsme velké štěstí.
Venku před radnicí taková akce perfektně vynikla, po organizační stránce jsme snad vše zvládli bez větších
zádrhelů. Ačkoliv nějaké detaily ke
zlepšení by se rozhodně našly. Aspoň
budeme mít pro příště na čem makat.
Panu primátorovi se zápas velice líbil
a shodli jsme se, že by nebylo špatné
udělat z něj tradici, navázat podobnými souboji v dalších letech. Uvidíme...“
Rozměr navíc získalo letošní premiérové klání rovněž zásluhou přítomnosti
dvou vzácných hostů. „Mít na své akci
Karlose Vémolu coby velkou hvězdu
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Foto: Marek Sonnevend

profík Petr Salava společně se zdatným spíkrem – samoukem Martinem
Klíčem.
Závěrečné resumé zní jednoznačně
pozitivně. „V našem oddílu se dlouhodobě snažíme, aby prostějovský
box i momentálně navazoval na svou
dlouhou, bohatou a úspěšnou tradici.
Pokud se nám to opravdu daří, máme
radost. Sice to vedle zaměstnání a rodin není vždycky úplně snadné, ale
právě podpora i pochopení našich
nejbližších v čele s manželkami tohle
/QFGT¾VQT 2GVT 5CNCXC C X\¾EPÊ JQUVÆ (TCPVKwGM všechno umožňují. Věříme, že od,WTC,¾P<CEJCTCC-CTNQU8ÆOQNC \NGXC 
díl BC DTJ Prostějov a obecně celý
Foto: Marek Sonnevend
boxerský sport za tu námahu stojí,“
doplnil Petr Novotný.
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Foto: Marek Sonnevend
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Foto: Marek Sonnevend

současnosti nejen co se týče bojových
sportů, to má samozřejmě zvuk. Zároveň si ale moc ceníme, že k nám vážil
dlouhou cestu Jánko Zachara jakožto
legenda boxerské minulosti. Mladší

generace už třeba ani nevědí, o koho
jde, a neškodí připomenout takové významné osobnosti starších časů,“ uvažoval Novotný s dovětkem, že výtečně
se role moderátorů zhostil vyhlášený
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PROSTĚJOV Filmový Rocky v podání slavného Sylvestera Stalloneho dokázal otáčet zdánlivě ztracené duely drtivým závěrem ve stylu Statečného
srdce. O něco takového se pokusil i odchovanec boxerského oddílu BC
DTJ Prostějov Pavel Ján proti oceánskému pořízkovi Austinu Aokusovi při
mezinárodním utkání Česko – Austrálie na Masarykově náměstí před prostějovskou radnicí. Prohrávající domácí borec do toho šel v koncovce hop
nebo trop. A málem to vyšlo. Porážka před vlastními fanoušky mrzela.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Co duel rozhodlo?
„Nejvíc asi to, že soupeř měl obrácený gard. Já tady na Moravě nemám
moc soupeřů, kteří by takhle boxovali a se kterými bych mohl trénovat.
Přesto jsem na něj měl, ale chyběla
mi lepší připravenost útoku, málo
jsem pracoval přední rukou. Taky

jsem hůř bránil, celkově to bylo z mé
strany až moc pasivní.“
yy Celkové hodnocení tedy zní jak?
„Soupeř vyhrál zaslouženě, přesněji
mě zasahoval a tím bodoval. Já jsem
většinu zápasu spíš spal.“
yy Takže jste zklamaný?
„Určitě to je zklamání, ale na druhou
stranu jsem zaboxoval líp než minule
doma v Moravskoslezské lize s Opavou.
Dnes diváci viděli dobré utkání a já jsem
v mužské kategorii teprve rok, takže
mám snad všechno ještě před sebou.“
yy Berete to coby vítanou zkušenost
do další kariéry?
„Rozhodně jo. Musím na sobě dál pra-

covat, boxersky se po všech stránkách
rozvíjet a zlepšovat.“
yy V závěru jste ještě zkoušel nepříznivý průběh zvrátit velkým náporem, že?
„Ano. Taktika stanovená přímo na
tohoto konkrétního soupeře mi celý
zápas moc nevycházela, scházela větší
aktivita. Tím pádem jsem věděl, že prohrávám, a během posledního kola jsem
proto šel do přestřelky s tím, že ho zkusím sundat. Což nakonec skoro vyšlo
a při jednom úderu jsem cítil, jak moje
rána krásně sedla přímo do jeho tváře.
Australan byl dokonce počítaný, ale ne
tak moc otřesený, škoda. Vypnout ho by
bylo super. Nejen kvůli vítězství doma,
ale taky proto, že podobný zážitek s otočením skoro ztraceného utkání stylem
k.o. ještě ve své kariéře nemám.“
yy Co říkáte na celý mač Česká republika versus Austrálie?
„Bylo to úžasné. Všechny zápasy ve
vysoké kvalitě, tvrdý boj venku přímo

na náměstí před radnicí, spousta
fanoušků, výborná atmosféra.
Musím jedině pochválit naše
trenéry Petra Novotného
a Martina Klíče za takové
super nápady, které pak dokážou s pomocí dalších lidí
perfektně zrealizovat.“
yy Teď přijde konečně odpočinek zmíněný už po
Opavě?
„Přesně tak. Mám za
sebou hodně dlouhou
i náročnou sezónu.
Budou letní prázdniny,
od boxování si potřebuju oddechnout a aspoň
na nějaký čas úplně vypnout. Potom se zaměřím na kondiční přípravu, až postupně začnu
s boxerskými tréninky.
A od září do toho půjdu
zase naplno.“

2TQUV÷LQXUMÚDQZGT2CXGN,¾P XRTCXQ DQLQXCNUCWUVTCNUMÚO
UQWRGąGO#WUVKPGO#QMWUGO Foto: Marek Sonnevend
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SESTUPUJÍCÍ JUNIORKY, PRŮMĚRNÉ KADETKY I ŽÁKYNĚ
PROSTĚJOV Teprve o posledním květnovém víkendu
definitivně skončila sezóna
2018/2019 mládežnickým
volejbalistkám VK Prostějov.
A od vzniku oddílu před
dvanácti lety šlo o výsledkově nejhorší soutěžní ročník
za celou klubovou historii –
kromě úplně prvního roku,
kdy ještě ne všechny výběry
vékáčka hrály nejvyšší české
soutěže. V následující sumáři
Večerník podrobněji rozebírá, jak si jednotlivé týmy prostějovských mládežnic ve
svých soutěžích 2018/2019
konkrétně vedly.
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4x foto: Marek Sonnevend

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Po příchodu nového šéftrenéra mládeže Jaroslava Matěje zkraje roku 2008
rychle postoupily mezi tuzemskou
elitu, držely se tam a postupně dosahovaly medailových úspěchů včetně zisku několika titulů mistryň republiky.
Za poslední léta však úroveň viditelně
klesala a po loňském odchodu Matěje
propad vyvrcholil během uplynulých
dvanácti měsíců. Sice ne napříč všemi
věkovými kategoriemi, neboť některé
si vedly solidně. Ale sestup juniorek z A musely do kvalifikace o příští ročextraligy do první ligy určitě je varov- ník extraligy.
Bohužel ani ta jim nevyšla, v Česným mementem.
kých Budějovicích navzdory vyrovJUNIORKY
nanému boji se třemi soupeři ze čtyř
6RXWÈzH[WUDOLJD¤58 urvaly jediný bodík a z pátého místa
pětičlenné barážové grupy zasloužeTrenéři: nejprve Lukáš Miček, Jan ně spadly do druhé nejvyšší národní
Moravčík a Peter Goga, od listopa- soutěže. Což se stalo premiérově v
du Solange Soares, Pavel Parobek a dosavadní historii VK.
Peter Goga
Extraliga juniorek ČR 2018/19,
Hráčská soupiska: Barbora Brod- základní skupina B – konečné pozianska, Klára Dvořáčková, Marika řadí: 1. Brno 51, 2. Šternberk 40, 3.
Hradilová, Aneta Hůsková, Simo- Frýdek-Místek 31, 4. Přerov 28, 5.
na Janečková, Adriana Jurčíková, Ostrava 25, 6. VK Prostějov 5
Adéla Kocourková, Viktorie Krát- Extraliga juniorek ČR 2018/19,
ká, Vendula Krejčiříková, Eliška nadstavbová část – konečné poMasopustová, Viktorie Nečasová, řadí: 1. Liberec 35, 2. Brno 33, 3.
Patricie Opatřilová, Tereza Palová, Olymp Praha 31, 4. Šternberk 24,
Magdaléna Plisková, Nikola Sed- 5. Frýdek-Místek 24, 6. Plzeň 23, 7.
láčková, Veronika Vehovská, Vero- Přerov 16, 8. Ostrava 16, 9. Vysočina
nika Vykopalová
12, 10. Španielka Řepy 9, 11. České
Domácí hala: Sportcentrum DDM Budějovice 8, 12. VK Prostějov 3
Prostějov
Kvalifikace o extraligu juniorek
Průběh sezóny: Ještě před startem ČR 2019/20 (České Budějovice)
bylo zřejmé, že tohle družstvo neče- – výsledky VK Prostějov: Střešoká nic lehkého. O kategorii níž v po- vice 1:3 (-15, 19, -13, -20), Chodov
dobném složení holky loni bojovaly 2:3 (23, -20, -18, 17, -13), Hlincovka
o extraligovou záchranu, po přecho- 1:3 (14, -16, -23, -25), České Budědu mezi juniorky se kádr nepodařilo jovice 0:3 (-13, -21, -18). Konečné
doplnit žádnými případnými posila- pořadí: 1. České Budějovice 11, 2.
mi. A už vstup do soutěže ukázal, co Chodov 9, 3. Hlincovka 6, 4. Střešoherně strádající mančaft čeká.
vice 3, 5. VK Prostějov 1
Během úvodní série deseti porážek
KADETKY
za sebou se povedlo získat pouhé dva
sety bez jakéhokoliv bodového zápi6RXWÈzH[WUDOLJD¤58
su. Navíc kvůli nečekanému odchodu
kouče starších žákyň Jana Moravčíka Trenéři: Solange Soares a Pavel Pase lodivod U19 Lukáš Miček musel robek
od listopadu přesunout právě k mlad- Hráčská soupiska: Kateřina Hruším děvčatům a juniorský soubor pře- bá, Simona Janečková, Adriana Jurvzali Solange Soares - Pavel Parobek, číková, Simona Marešová, Viktorie
Nečasová, Patricie Opatřilová, Tekteří si jej přibrali ke kadetkám.
Ve zbytku základní části pak došlo reza Palová, Michaela Pánková, Ank dílčímu zlepšení, když se podaři- drea Píchalová, Magdaléna Plisková,
lo jednou zdolat Přerov a posbírat Klára Přecechtělová, Nikola Sedláčaspoň pět bodíků. Výhodou tento- ková, Adéla Sovíková, Kateřina Stakrát bylo, že v nadstavbě se začínalo vinohová, Veronika Vykopalová
(téměř) od nuly a šance na udržení Domácí hala: Národní olympijské
bez nutnosti absolvovat baráž tak te- centrum Prostějov
oreticky žila. Leč rychle vyhasla, ne- Průběh sezóny: Prostějovské kadetboť Hanačky ani během druhé fáze ky na tom byly při vstupu do sezóny
nepředvedly žádný výraznější pro- po všech stránkách papírově lépe než
gres. Ve všech třech nadstavbových jejich starší parťačky. Ani jim se však
kolech sice zabodovaly, ovšem jen odpich nevydařil, když ze šesti zahatrochu, tím pádem skončily ve dva- jovacích dějství základní skupiny B
náctičlenném pořadí jasně poslední. zvládly vytěžit chudé dva bodíky.

Zlom k lepšímu naštěstí přineslo
čtvrté dvoukolo a v něm dvě vítězství nad Ostravou. Následovaly další
důležité triumfy ve Frýdku-Místku,
od té doby se bodovalo vcelku pravidelně. Díky tomu začínal obrozený
tým nadstavbu v prostřední grupě o
5. až 8. příčku, čímž mohl reálně útočit na vysněný postup do závěrečného turnaje Final Six šesti nejlepších
extraligových klubů.
Nadstavbová část ale ukázala, že na
takhle vysokou metu parta vékáčka
do sedmnácti let výkonnostně neměla. Svěřenkyně Solange Soares a Pavla
Parobka dvakrát skončily poslední ve
zmíněné prostřední skupině, mezitím
ovládly spodní čtyřku. A v konečném
účtování to všechno dohromady stačilo na průměrnou osmou pozici.
Extraliga kadetek ČR 2018/19, základní skupina B – konečné pořadí:
1. Lanškroun 49, 2. Šternberk 49, 3.
Přerov 36, 4. VK Prostějov 27, 5.
Ostrava 15, 6. Frýdek-Místek 4
Extraliga kadetek ČR 2018/19,
nadstavbová část – konečné pořadí: 1. Plzeň 34, 2. Liberec 34,
3. Olymp Praha 28, 4. Šternberk
26, 5. Brno 25, 6. Lanškroun 22, 7.
Chodov 18, 8. VK Prostějov 14, 9.
Přerov 12, 10. Ostrava 9, 11. České
Budějovice 7, 12. Frýdek-Místek 5
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Trenéři: Jan Moravčík, Barbora
Korhoňová, Peter Goga a Jindřich
Němeček, od listopadu Lukáš Miček, Barbora Korhoňová, Peter
Goga a Jindřich Němeček.
Hráčská soupiska: Barbora Balvanová, Tereza Bednářová, Viktorie
Dominiková, Eliška Gambová, Kateřina Hrubá, Tereza Hudečková,
Jolana Hulková, Eva Kočířová, Nikola Linhartová, Simona Marešová,
Zuzana Michálková, Viktorie Mikulecká, Andrea Píchalová, Veronika
Plisková, Adéla Sekaninová, Silvie
Sekaninová, Barbora Stopková,
Anna Svobodová, Anna Ticháčková, Aneta Vehovská, Hana Vilímová,

Petra Vilímová, Valerie Vinklerová,
Anna Židová
Domácí hala: Národní olympijské
centrum Prostějov
Průběh sezóny: Tento prostějovský
kolektiv se od úsvitu uplynulého
ročníku jevil velice silně. Naprosto
dominoval v krajském přeboru své
věkové kategorie, úplně nahoře se pohyboval také v KP kadetek. A nic na
tom nezměnila ani vynucená změna
na postu hlavního kormidelníka, kde
rezignujícího Jana Moravčíka musel
nahradit šéftrenér mládeže Lukáš Miček zaskočivší od starších žákyň.
Že kvalita starších žákyň VK nebude
v rámci celé republiky až natolik vynikající, to odhalil Český pohár. Výškově limitovaný kádr sice maximálně bojoval, přesto v téhle celostátní
soutěži obsadil „až“ osmnácté místo.
V kadetském přeboru pak vinou
několika menších zaváhání v závěru
klesl z dlouho vedoucího postu na
výslednou druhou příčku.
Naopak žákovský kraj dopadl pro
holky excelentně, neboť za celé jeho
trvání neutrpěly žádnou porážku a
naprosto dominantně se staly přebornicemi. Skvěle jim následně vyšla
též kvalifikace o postup na závěrečný
turnaj mistrovství republiky, čímž
se dostaly mezi šestnáct nejlepších
družstev ČR. Tím ovšem narazily na
svůj herní strop a na samém šampionátu uzavíraly startovní pole. Přesto
zvládly sezónu slušně.
Krajský přebor starších žákyň
2018/19 – konečné pořadí: 1. VK
Prostějov A 90, 2. Přerov A 70, 3.
Šternberk 57, 4. VK Prostějov B 56,
5. UP Olomouc A 46, 6. Uničov 45, 7.
Přerov B 38, 8. VK Prostějov C 25, 9.
UP Olomouc B 21, 10. UP Olomouc
C 18, 11. Šumperk 17, 12. Přerov C 9
Krajský přebor kadetek 2018/19
– konečné pořadí: 1. Přerov B 47,
2. VK Prostějov B 44, 3. Uničov 41,
4. Přerov C 24, 5. UP Olomouc B
14, 6. Šternberk B 10
Český pohár starších žákyň
2018/19 – konečné pořadí: 1. Chodov 71, 2. Uherské Hradiště 70, 3. Liberec 63, 4. Plzeň 61, 5. Kralupy 60, 6.
Ostrava 55, 7. KP Brno 52, 8. Hradec
Králové 50, 9. Žatec 49, 10. Studio
Sport Praha 48, 11. Olymp Praha A

45, 12. Příbram 35, 13. Lanškroun
34, 14. Frýdek-Místek 33, 15. Hlincovka 29, 16. Znojmo 25, 17. Orion
Praha 25, 18. VK Prostějov 24, 19.
Karlovy Vary 21, 20. Olomouc 21,
21. Olymp Praha B 13, 22. Náchod 9,
23. Polička 6, 24. Klatovy 5
Kvalifikace mistrovství republiky
starších žákyň 2019, skupina D
(Žatec) – výsledky VK Prostějov:
Plzeň 2:1 (-16, 20, 7), Turnov 2:0
(17, 11), Břeclav 2:0 (15, 17), Karlovy Vary 2:1 (-21, 18, 12), Nový
Jičín 2:0 (12, 18), Hradec Králové
2:0 (23, 11), Žatec 0:2 (-20, -9). Pořadí: 1. Žatec 18, 2. Hradec Králové
17, 3. VK Prostějov 16, 4. Karlovy
Vary 14, 5. Nový Jičín 7, 6. Plzeň 6, 7.
Břeclav 4, 8. Turnov 2.
Mistrovství republiky starších žákyň 2019 (Přerov), výsledky VK
Prostějov – základní skupina B:
Uherské Hradiště 0:2 (-17, -17),
Brno 0:2 (-19, -21), Příbram 1:2
(-10, 23, -10). Pořadí: 1. Uherské
Hradiště 7, 2. Brno 7, 3. Příbram
3, 4. VK Prostějov 1. Skupina o
13. až 16. místo: Kralupy 0:2 (-21,
-16), Žatec 0:2 (-24, -20), Ostrava
1:2 (21, -11, -9). Pořadí: 1. Kralupy 8, 2. Ostrava 5, 3. Žatec 4, 4.
VK Prostějov 1. Konečné pořadí
MČR: 1. Uherské Hradiště, 2. Brno,
3. Chodov, 4. Liberec, 5. Plzeň, 6.
Hlincovka, 7. Frýdek-Místek, 8. Studio Sport Praha, 9. Česká Třebová,
10. Olymp Praha B, 11. Příbram, 12.
Hradec Králové, 13. Kralupy, 14. Ostrava, 15. Žatec, 16. VK Prostějov
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Trenéři: Jindřich Němeček, Eliška
Masopustová a Denisa Jurkovičová
Hráčská soupiska: Nela Derychová,
Amálie Duroňová, Adéla Grigelová,
Sára Jiříčková, Eliška Kovandová,
Eliška Látalová, Tereza Látalová, Nikola Marková, Rozálie Mikulášková,
Tereza Mlčůchová, Eva Navrátilová,
Lucie Novotná, Anna Pečenková,
Adéla Sofková, Tereza Sofková, Hana
Voráčová, Karolína Všetičková, Johana Zatloukalová, Tereza Žáčková
Domácí hala: ZŠ Palackého Prostějov

Průběh sezóny: V této věkové kategorii už výsledky nejsou absolutně
nejvyšší prioritou, podstatnější je
správný technický rozvoj hráček po
individuální stránce a jejich týmový
růst v rámci kolektivu. Přesto lze z
úspěšnosti v porovnání se soupeřkami vyčíst, jak na tom z volejbalového
hlediska průběžně jsou.
Prostějovské mladší žákyně si v předchozím ročníku nasadily hodně vysokou laťku přesvědčivým triumfem v
KP. Během nové sezóny se na krajské
úrovni rovněž pohybovaly nahoře, leč
nikoliv v úplném čele. Střídavé výkony jim nakonec neumožnily obhajobu a zrodil se celkový bronz.
Na závěr se svěřenkyně Jindřicha
Němečka zkusily probojovat na tuzemský šampionát. Z předkvalifikace do kvalifikační fáze to ještě vyšlo,
avšak finálový turnaj MČR zlepšujícímu se týmu již unikl. Což v konečném pořadí republiky stanovilo
šestadvacátou pozici.
Krajský přebor mladších žákyň
2018/19 – konečné pořadí: 1. Přerov
A 126, 2. VAM Olomouc 120, 3. VK
Prostějov A 113, 4. Šumperk 93, 5.
UP Olomouc A 85, 6. Šternberk 67, 7.
Kojetín 52, 8. Přerov B 50, 9. Moravská
Třebová 43, 10. UP Olomouc B 31, 11.
Uničov 30, 12. VK Prostějov B 10.
Předkvalifikace mistrovství republiky mladších žákyň 2019,
skupina A (Nový Jičín) – výsledky
VK Prostějov: Kopřivnice 2:0 (7,
9), Zlín 0:2 (-20, -22), Lanškroun
2:0 (24, 17), Odry 2:0 (16, 17), Česká Třebová 2:0 (10, 10), Nový Jičín
2:0 (9, 19), Olomouc 2:1 (13, -20,
11). Pořadí: 1. VK Prostějov 17,
2. Lanškroun 16, 3. Olomouc 16, 4.
Nový Jičín 12, 5. Česká Třebová 8, 6.
Odry 7, 7. Zlín 6, 8. Kopřivnice 2.
Kvalifikace mistrovství republiky
mladších žákyň 2019, skupina C
(Přerov) – výsledky VK Prostějov:
Český Krumlov 2:1 (20, -21, 8), Děčín
2:0 (22, 22), Havlíčkův Brod 1:2 (22,
-15, -15), České Budějovice 0:2 (-8, -20),
Olymp Praha 0:2 (-6, -5), Břeclav 0:2
(-11, -8), Přerov 2:1 (-22, 10, 8). Pořadí: 1. Břeclav 21, 2. Olymp Praha 15, 3.
Havlíčkův Brod 14, 4. České Budějovice
10, 5. Český Krumlov 10, 6. VK Prostějov 8, 7. Přerov 5, 8. Děčín 1
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basketbal

BK OLOMOUCKO JEL V SEZÓNĚ NA STEJNÉ VLNĚ
PROSTĚJOV Basketbal je klasickým týmovým sportem, přesto i v něm rozhodují individuální schopnosti jednotlivých hráčů. Na Hané si v uplynulé sezóně nemohli stěžovat. Většina nových posil byla pro
tým přínosem, výrazné zlepšení zaznamenali mladí basketbalisté z klubové líhně a povedla se také
překvapivá posila těsně před play-off v podobě Petra Bohačíka. Vedení BK Olomoucko mělo šťastnou
ruku, u odchovanců se projevila práce kouče Predraga Benáčka, který se snažil dát mladíkům dostatečný prostor k výkonnostnímu růstu.
připravil: Ladislav VALNÝ

Josip MIKULIÈ
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\CN åG O¾ UV¾NG VÚOW EQ PCDÊFPQWV 2QEVKXÚ
DCUMGVDCNKUVCMVGTÚUXčLURQTVOKNWLG0GWJPG
\GUQWDQLGMF[åPCUVQWRÊQMCOåKV÷LGXGJąG
&QTQVCEGKFG¾Nq

3

TQ\GJT¾XCé
MąÊFNQ

Javonte DOUGLAS
203 cm/91 kg
OKPWV[32,5
CUKUVGPEG3,1

<P¾OMC8GéGTPÊMW

UG\ÐPPÊRTčO÷T[
DQF[20,5 FQUMQM[9,7
WåKVGéPQUV27,1

Oèima Michala Pekárka:
d8ÚMQP[ PC JąKwVK JQXQąÊ \C XwGEJP[ MQOGP
V¾ąG2NPÚORT¾XGOUGUVCNPGLNGRwÊOJT¾éGO
NKI[CUXÚORTQLGXGOQåKXKNEGNQW-QQRGTCVKXC
0$.5MX÷NÚDCUMGVDCNKUVCRCVąKNOG\KVCJQWP[
EGNÆJQVÚOWq

<P¾OMC8GéGTPÊMW

1,5

UG\ÐPPÊRTčO÷T[
DQF[11,5 FQUMQM[9,2
WåKVGéPQUV16,8

Oèima Michala Pekárka:
d,GJQ JQUVQX¾PÊ PC \¾X÷T UG\ÐP[ D[NC XGNM¾
VTGHC7M¾\CNUGLCMQCDUQNWVPÊRTQHGUKQP¾N0C
RNPQWRNCVPKNUXÆ\MWwGPQUVKPCFQUMQMWCRąK
UVąGND÷5GUXÚORąÊUVWRGOOčåGJT¾VPCPGL
X[wwÊ×TQXPKLGwV÷P÷MQNKMNGVq

2,5

FQUMQM[1,7

Michal NORWA
202 cm/100 kg

UG\ÐPPÊRTčO÷T[
DQF[12 FQUMQM[5
WåKVGéPQUV14,8

Petr BOHAÈÍK

UG\ÐPPÊRTčO÷T[
DQF[3,7
WåKVGéPQUV2

<P¾OMC8GéGTPÊMW

Oèima Michala Pekárka:
d1FXGFNXGNMÚMWURT¾EGLGVQRTQHGUKQP¾NUG
XwÊO XwWF[ 0KMF[ PKE PGQwKFKN CPK X VTÆPKP
MWCPKRąKTGIGPGTCEK$[NUMX÷NÚXQDTCP÷#
FQDąGRąGX\CNFKTKIGPVUMQWVCMVQXMWRQ\TCP÷
PÊ/QéPKMCXGNKEGRNCVPÚJT¾éq

Oèima Michala Pekárka:
d&KURQPWLG XGNMÚO RQVGPEK¾NGO MVGTÚ QXwGO
PGWO÷N XåF[ PCRNPQ X[WåÊV /¾ PC VQ CD[ X
MCåFÆO\¾RCUG\ÊUMCNFQWDNGFQWDNG0÷MF[VQ
PGRQVXTFKNCNGD[NRQRTXÆX'XTQR÷COčåGUG
WTéKV÷LGwV÷\NGRwKVq

205 cm/105 kg

MąÊFNQ

FQUMQM[1,8

Jure PELKO

TQ\GJT¾XCé

FQUMQM[1,0

Thomas DUNANS

UG\ÐPPÊRTčO÷T[
DQF[4,1
WåKVGéPQUV3,6

Jiøí DEDEK
190 cm/88 kg

OKPWV[27,1
CUKUVGPEG6,3

<P¾OMC8GéGTPÊMW

Oèima Michala Pekárka:
d2QUVWRP÷ UG TQ\MQWM¾X¾ %JEGOG CD[ D[N
NÊFTGOXRTXPÊNK\GCVTÆPQXCNXVÚOWPGLX[wwÊ
UQWV÷åG2QUWPWNUGCNGRQVąGDWLGUGXwCMLGw
V÷JQFP÷WéKV%JWċOWPGEJ[DÊQLGwV÷X÷VwÊ
wCPEKUGWTéKV÷RQRGTGq

196 cm/79 kg

2,5

FQUMQM[0,8

Oèima Michala Pekárka:
d/¾ XGNMÚ RQVGPEK¾N ,G XKF÷V åG UK wCPEK DÚV X
VÚOW \CUNQWåÊ .GRwÊ UG RTCMVKEM[ MCåFÚO FPGO
0CXÊE LG EVKå¾FQUVKXÚ C DQLWLG Q UXQLK TQNK X FTWå
UVXW/čåGVQJQQRTCXFWJQFP÷FQU¾JPQWV\¾NGåÊ
RQW\GPCP÷Oq

200 cm/95 kg

2,5

Oèima Michala Pekárka:
d8GNKEG EJ[VTÚ DCUMGVDCNKUVC MVGTÚ UG QR÷V
\NGRwKNXGXwGEJéKPPQUVGEJ%GNMQX÷UG\MNKF
PKNCXGX[ąC\QXCEÊé¾UVKRQVXTFKNåGVÚOWDWFG
OÊVEQF¾VKXRąÊwVÊUG\ÐP÷$[NRQO÷TP÷XGNMÚ
RąGMXCRGPÊOUG\ÐP[q

<P¾OMC8GéGTPÊMW

UG\ÐPPÊRTčO÷T[
DQF[1,6
WåKVGéPQUV1,1

196 cm/92 kg

OKPWV[12,5
CUKUVGPEG0,7

Oèima Michala Pekárka:
d8ÚDQTPÚTQ\GJT¾XCéTQ\FÊNQXÚJT¾éUGUMX÷
NÚO DCUMGVDCNQXÚO XKF÷PÊO C JGTPÊO T¾FK
WUGO $QJWåGN LUOG LGJQ MTGCVKXKVW PGOQJ
NK RQWåÊV XG FTWJÆ RQNQXKP÷ UG\ÐP[ MF[ O÷N
\FTCXQVPÊRTQDNÆO[q

190 cm/79 kg

<P¾OMC8GéGTPÊMW

MąÊFNQ

FQUMQM[2

Marek SEHNAL
OKPWV[ 15,7
CUKUVGPEG0,8

<P¾OMC8GéGTPÊMW

UG\ÐPPÊRTčO÷T[
DQF[6,1
WåKVGéPQUV9,7

2

Oèima Michala Pekárka:
d,GFGP \ PGLX÷VwÊEJ FąÊéč EQ LUGO RQ\PCN
$CUMGVOKNWLGPKEPGQwKFÊ0GUOÊTP÷RNCVPÚD[N
RąGFGXwÊO X QDTCP÷ QXwGO K X QHGP\KX÷ O÷N
FQDTÆQMCOåKM[,GJQFP÷FčNGåKVQWUQWé¾UVÊ
VÚOWCO¾RąGFUGDQWUNKDPQWDWFQWEPQUVq

Jan MOÈNIK
OKPWV[23,2
CUKUVGPEG6,8

UG\ÐPPÊRTčO÷T[
DQF[6,7
WåKVGéPQUV5,4

<P¾OMC8GéGTPÊMW

Oèima Michala Pekárka:
d2T¾XGOD[NQEGP÷PLCMQJT¾éUPGLNGRwÊO\NGR
wGPÊO·UR÷wPÚVCNGPVRTQUV÷LQXUMÆJQDCUMGVDC
NWUXÚDQTPQWUVąGNDQWMVGTÚUG\NGRwKNKXQDTCP÷
,UGORąGUX÷FéGPÚåGJGTP÷RčLFGLGwV÷PCJQTW
CDWFG×UR÷wPÚKX\¾RCUGEJRNC[QHHq

Oèima Michala Pekárka:
d&CNwÊ\QFEJQXCPEčMVGTÚUGRTQUCFKNFQUG
UVCX[ 1FGJT¾N ąCFW FQDTÚEJ \¾RCUč X PKEJå
D[N CITGUKXPÊ QFX¾åPÚ UO÷TGO MG MQwK C PG
DG\RGéPÚRąK\CMQPéGPÊ-F[åRčLFGVQWVQEGU
VQWDWFGRTQVÚOUV¾NGRNCVP÷LwÊOJT¾éGOq

174 cm/72 kg

František VÁÒA
192 cm/89 kg

&CG=D'=?I@=Ā

Adam GOGA
OKPWV[13,9
CUKUVGPEG1,6

RKXQV

FQUMQM[2,8

Oèima Michala Pekárka:
d/÷ND[KPCNGRwÊUQWV÷åMF[D[XUQD÷PCwGN
X÷VwÊQFJQFN¾PÊCXčNK0GLXÊEGP¾ORQOQJNPC
RąGNQOW TQMW MF[ D[N XG \MWwGDPÊO QDFQDÊ
2CMUVąÊFCNNGRwÊXÚMQP[UJQTwÊOK1F\CJTC
PKéPÊJQJT¾éGLUOGéGMCNKXÊEGq

196 cm/84 kg

3,5

<P¾OMC8GéGTPÊMW

„Tým si sedl. Rychle se dostal na stejnou vlnu a tomu odpovídaly výkony především ve druhé polovině sezóny. Škoda že některé výsledky ovlivnily zdravotní komplikace našich hráčů,
mohlo to být ještě lepší. Ale třeba se to povede už v příští sezóně,“ ohlédl se za úspěšným ročníkem basketbalové Kooperativa NBL sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
Večerník vám přináší monitoring hráčů společně s postem, osobními údaji a průměrnými čísly na zápas. To vše doplněné o redakční vysvědčení (známky udělené
jako ve škole) a pohled sportovního manažera.

RKXQV

Lukáš PALYZA
202 cm/95 kg
OKPWV[33,3
CUKUVGPEG1,7

+:HFC7Ā¶?

<P¾OMC8GéGTPÊMW

UG\ÐPPÊRTčO÷T[
DQF[19,5 FQUMQM[4,3
WåKVGéPQUV20

Oèima Michala Pekárka:
d<CåKNPGLNGRwÊUG\ÐPWXPGLX[wwÊFQO¾EÊUQW
V÷åK ,GFPQ\PCéPÚ NÊFT MCDKP[ #DUQNWVP÷ URN
PKNEQLUOGQFP÷LQéGM¾XCNK$[NRTQXwGEJP[
RąÊMNCFGOX\¾RCUGEJPCVTÆPKPMWKOKOQJąKw
V÷5MX÷NÚMCRKV¾PCXGNM¾QRQTCq

1

MąÊFNQ

Pondělí 10. června 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á
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Prostějované mohli loňského extraligistu i porazit,
v dramatické bitvě však nedotáhli některé koncovky

PROSTĚJOV Zastavit částečný pokles formy z období krátké
soutěžní pauzy a bodovat na vlastním kurtu proti silnému
soupeři. To byly úkoly nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov pro sobotní zápas 11. kola 1. ligy družstev mužů ČR 2019 s TJ Slavoj
Český Brod. Ještě loni extraligový celek opravdu potrápili
a kvalitním výkonem sahali po cenném triumfu, ale nakonec
se zrodila spravedlivá plichta.
EXKLUZVNÍ
reporáž
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Po minulém neúspěchu 2:6 v Modřicích
B se domácí rozhodli proházet sestavu.
Například došlo k rozdělení dvojice
bratrů Pírkových a do úvodní dvojky
tak s Lukášem Pírkem nastoupil Jakub
Klaudy, aby jim skvělým výkonem nedali žádnou šanci velezkušení Ešner a Janík
– 6:10, 7:10. Ani druhý debl se nevyvíjel dobře, neboť Tomášové Svoboda

a Roba trestuhodně ztratili vedení 9:6 ve
vstupní sadě. Čtyři promarněné setboly
je však nepoložily, druhé dějství přesvědčivě ovládli 10:7 a v tiebreaku naopak oni
parádně zabojovali zachráněnou koncovkou díky obratu ze 7:9 na 10:9.
Tři odvrácené mečboly znamenající
vyrovnání na průběžných 1:1 daly možnost dál svádět vyrovnaný boj. Což potvrdily i obě trojice. Ladislav Pírek s bráchou Lukášem a Robou zahráli výtečně
proti triu Ešner, Janík, Sýkora, z čehož
rezultoval cenný skalp 10:9, 10:8. Také
druhá trojka Svoboda, Klaudy, Jan Valenta měla na vítězství, leč od stavu 6:5 ve
třetím setu nezvládla vinou svých chyb
úplný závěr – 7:10, 10:7, 7:10.

Za stavu 2:2 šlo utkání do prostřední
části, kterou má prostějovský kolektiv
hodně silnou. A zase to platilo. Nejprve
plonková dvojice Valenta, Petr Deutsch
zkušeně i naprosto precizně přehrála
mladíky na opačné straně sítě dvakrát
10:7. Vzápětí špičkový singlista Tom
Roba navzdory problémům v zahajovací sadě nepřipustil vážnější komplikace
proti nezkušenému Zavackému, kterého nechal vychybovat k rezultátu 10:8,
10:3. Rázem tak svěřenci Richarda
Beneše vedli 4:2 a rýsovala se celková
výhra, jež by znamenala reálný návrat
do boje o druhé místo po základní části.
Hanákům ale výsledkově nevyšla druhá runda trojic. Jak Pírkové s Robou,
tak Svoboda + P. Deutsch + Valenta
dovedli své duely ke slibnému vedení
8:7 v tiebreaku, jenže v obou případech
hosté lépe zvládli finiš. A shodným
otočením na 8:10 vývoj dramatického
mače srovnali – 4:4.
V tomto kritickém okamžiku naštěstí
zaúřadovali výborným nohejbalem

ČE BRO

5:5

Klaudy s Luk. Pírkem. Cibulkovi a Sýkorovi odvrátili dva setboly na 10:9,
načež je ve druhém dílu působivě zválcovali 10:7. Poslední dvojice pak rozhodovala o tom, zda borci Sokola I přece
jen urvou hodnotné vítězství nad mírným favoritem, nebo se s ním rozejdou
smírně. Platila druhá možnost, neboť
Svoboda a Roba přes veškerou snahu
nestačili na matadory Ešnera s Janíkem
6:10, 8:10. Tudíž nakonec se body zaslouženě dělily – 5:5.
Středočeši tak uhájili druhou příčku prvoligového pořadí (15) o jediný bodík
před třetími Čakovicemi B (14) a o tři
punkty před čtvrtými Prostějovany
(12). Jejich náskok na pronásledovatele ze spodní poloviny tabulky se mírně
snížil, protože pátý Přerov (10) senzačně
vyloupil vedoucí Zruč-Senec (18), šesté
Holice (8) venku vyřídily České Budějovice (3) a sedmé Modřice B (8) remizovaly v Čakovicích s tamním béčkem.
Uhájit postavení v horní půlce pořadí

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷2019

Tomáš Svoboda: „V Prostìjovì je fakt
skvìlá parta, hrát za tenhle tým
se zdejšími kluky je velká radost“
PROSTĚJOV K zajímavé hráčské
výměně formou hostování mezi nohejbalisty Prostějova a Modřic došlo
před letošní sezónou, kdy na jih Moravy zamířil talentovaný mladík Jan
Matkulčík a opačným směrem na
Hanou také hodně nadějný teenager
Tomáš Svoboda. Druhý jmenovaný okamžitě zapadl do soudržného
kolektivu Sokola I, v každém prvoligovém střetnutí pravidelně boduje.
Sobotní bitva s Českým Brodem mu
výsledkově tolik nevyšla, nicméně
i on měl svůj podíl na smírném rezultátu 5:5.

Marek SONNEVEND
yy Z mého pohledu zasloužená
plichta. Co vy na to?
„Remíza je to nakonec asi zasloužená, ale
podle mě jsme určitě měli i na vítězství.
Vedli jsme 4:2 a tam se zápas lámal, když
se nepovedlo dotáhnout obě dobře rozehrané trojky. Chtělo to aspoň jednu do-

razit do úspěšného závěru, pak bychom
nejspíš zvládli vyhrát celé utkání.“
yy Právě s výkony ve trojicích jste
měli poslední dobou problémy, proto došlo ke změnám v jejich složení.
Osvědčily se?
„Já myslím, že moc ne. Připadalo mi,
že v jakých sestavách hrajeme trojky
normálně, tak je to přece jenom lepší.
Možná druhá trojice se trochu zvedla,
ta naše ale ne...“
yy Co nejvíc scházelo, abyste loňského extraligistu porazili?
„Byl to strašně vyrovnaný zápas, rozhodovaly maličkosti. Nám chyběly lepší
trojky a taky zvládnutí těsných koncovek, které jsme většinou ztráceli.“
yy Nakolik pro vás byly těžké začátky v TJ Sokol I po zimním příchodu
z Modřic?
„Právě že vůbec ne. Do místní party
jsem zapadl úplně suprově, tady jsou
skvělí kluci a hned mě bez problémů
vzali mezi sebe. V Prostějově se cítím

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

0QJGLDCNQXÚUQWDQLQUVąÊNGPÚEJDQTEčX[UQMQPCFUÊVÊOG\KFQO¾EÊO.CFKUNCXGO
2ÊTMGO XNGXQ CJQUVWLÊEÊO&CXKFGO'wPGTGO
Foto: Marek Sonnevend

tedy hanácké partě ještě může dát pořádně zabrat. Klíčem rozhodně bude
hned v příštím 12. kole opět doma porazit beznadějně osmé České Budějovice
mající zatím na kontě pouhé tři body.

Zápas propukne v sobotu 15. června od
14:00 hodin v areálu u prostějovské sokolovny na Skálově náměstí.
Výsledkový servis z utkání
aprůběžnoutabulkunajdetenastraně26

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUD
5LFKDUG%(1(h s7-6RNRO,3URVWÈMRY
„S remízou proti tak silnému soupeři, který v minulé sezóně hrál nejvyšší českou soutěž, samozřejmě musíme být spokojeni. Na druhou stranu jsme vedli 4:2 a obě trojice pak měli rozjeté na vítězství, proto konečný výsledek 5:5 i trošku mrzí. Co o něm
rozhodlo? Že jsme při celkově vyrovnaných dvojicích neuhráli víc než jeden bod
právě ve zmíněných trojkách. Proházeli jsme jejich složení, v přípravě je potrénovali
a výkony šly oproti minulým zápasům o něco nahoru, ale stačilo to na jedinou dílčí
výhru. Naopak prostřední část utkání se třetí dvojkou a singlem opět patřila jasně
nám, tam jsme opravdu silní. Celkově plichtu bereme, byť nás asi připravila o reálnou
šanci útočit na druhé místo po základní části a tím přímý postup do semifinále. Teď
se musíme ve zbývajících třech kolech zaměřit na uhájení horní poloviny tabulky,
abychom pro první kolo play-off měli výhodu domácího prostředí. Pokud v sobotu
doma zdoláme dle očekávání České Budějovice, budeme k tomu už velice blízko.
A můžeme pak ještě zabojovat o důležitý posun na třetí pozici.“

(JNO@G@àOÁCµU@IFµüDKüDnGDJ?Q<=J?T
QDIJPFJIOPH<àIÁKJMµÜFTNMI@H
Foto: Marek Sonnevend

fakt výborně, po pravdě mnohem líp
než v Modřicích. Máme zde soudržný
mančaft, který hodně chce vyhrávat,
maximálně bojuje a táhne za jeden provaz, aby se společně zlepšoval, zvedal.
Vážně je pro mě velká radost nastupovat za tenhle kolektiv, líbí se mi v něm.
Máme týmového ducha.“
yy Po dnešku držíte čtvrtou příčku tabulky. Co čekat ve zbývajících
třech kolech základní části?
„Klidně můžeme zaútočit na třetí místo, možná i na druhé. (úsměv) Záleží,
jak zvládneme svoje poslední zápasy
a co se stane v utkáních soupeřů. Může
se to ještě zamotat, každopádně postavení v horní polovině soutěže bychom
měli určitě uhájit. Máme stabilní výkony, a proto věřím, že do play-off půjdeme nejhůř z té čtvrté pozice. Příště
musíme porazit České Budějovice.
A naším jasným cílem letos je postup
do semifinále první ligy.“

PROSTĚJOV Přímo na hřišti
si házenkáři TJ Sokol Kostelec
na Hané HK poradili nedávno
s SKKP Handball Brno B v posledním kole 2. ligy mužů ČR
2018/19 hladce 34:26. Dvoubodový zisk z tohoto závěrečného
střetnutí uplynulého ročníku
si však nakonec nepřipsali. Důvod? Kontumační prohra 0:10!
„Existuje pravidlo, že za dvě přímé červené karty během jedné
sezóny nesmí daný hráč v utkání následujícím po druhé ČK
nastoupit. V našem případě se
tohle stalo Lukáši Varhalíkovi,
kterého takto vykázal rozhodčí ze hřiště hned v prvním kole
v Dolní Cerekvi a pak v předposledním dějství při derby na
půdě Prostějova,“ uvedl do tématu starosta TJ Sokol HK Lukáš Chalupecký.
Mladý Varhalík duel 22. druholigového pokračování přesto ode-

hrál. „Bohužel si vůbec nikdo
z našeho týmu nevzpomněl ani
neuvědomil, že Lukáš v Prostějově dostal už druhou přímou
červenou a proti béčku Brna
tudíž nesmí být v sestavě. Za
tuhle administrativní chybu či
nepozornost jsme proto zaplatili
kontumační porážkou,“ vysvětlil
Chalupecký.
Naštěstí se nejedná o žádnou
tragédii, byť nepříjemná udá-

lost to samozřejmě je. Hanáci
přišli o vítězství vybojované
na palubovce a vinou odebrání
dvou již dobytých bodů klesli
v konečném pořadí skupiny Jižní
Morava z pátého místa na šestou
pozici. „Musíme to brát jako poučení, abychom si na takové věci
dali do budoucna větší pozor,“
potvrdil Chalupecký, že nic podobného by se už v kosteleckém
případě nemělo opakovat. (son)
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1. Bohunice
19
0
3
691:564
2. Telnice
17
0
5
723:590
3. Ivančice
16
0
6
660:559
4. V. Meziříčí
14
0
8
659:631
5. Kuřim
12
1
9
661:642
6. Kostelec
11
1
10
597:572
7. Prostějov
10
2
10
634:647
8. Brno B
8
0
14
621:716
9. Olomouc
7
1
14
620:659
10. Maloměřice B 6
1
15
553:626
11. D. Cerekev
5
0
17
514:632
12. Juliánov
3
2
17
528:623

38
34
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28
25
23
22
16
15
13
10
8

Prostìjovští korfbalisté jsou v semifinále Superligy
DRYtNHQGXGRPD]D~WRĀtQDRYOiGQXWtWpWRVRXWĘçH
PROSTĚJOV Český korfbalový svaz letos zavedl novou oficiální soutěž hranou v období květnového a červnového volna Superligu ČR 2019. Korfbalisté SK RG Prostějov vzali tuhle novinku dost vážně a pod hlavičkou družstva s názvem PRO Bananas
se okamžitě zařadili k největším favoritům. Dokonce se reálně
vznáší ve vzduchu možnost dosáhnout na celkový triumf!

PŮVODNÍ
REPPORTÁŽ
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Hanáci nejprve dominovali své základní skupině (Modré), kde už dříve ve
Znojmě smetli áčko reprezentace ČR
U17 jasně 22:12 (12:6) a poradili si
také doma se silným Alligators Teamem 21:14 (10:8), načež minulou
sobotu dovršili suverénní prvenství

v grupě další znojemskou výhrou nad
Respo Teamem drtivě 26:5 (14:2).
Tím pádem šli do čtvrtfinále ve vlastní
hale RG a ZŠ města PV ve Studentské
ulici proti papírovému outsiderovi, kterým byl národní B-výběr České republiky do 17 let. Konečný výsledek duelu
úvodního kola play-off tomu odpovídal, domácí kralovali rekordním rozdílem 33:7 (13:3).
„Všem svěřencům jsem zdůrazňoval,
že nechci vidět žádné hraní na půl
plynu nebo podcenění. Naopak vyžaduju, aby makali s jakýmkoliv soupeřem stále naplno a brali Superligu co

nejvíc vážně. Sice je to v uvozovkách
jen příprava, ale my jsme tuhle soutěž
nakonec pojali naprosto zodpovědně.
A pokud už od druhé poloviny dubna
dost intenzivně trénujeme, chceme to
zúročit,“ řekl Večerníku trenér prostějovských korfbalistů David Konečný.
Sice mu v sestavě chybí několik reprezentantů, kteří museli kvůli regulím
soutěže přejít do jiných kolektivů, leč
přesto mančaft PRO Bananas zatím
prokazuje nejvyšší výkonnost ze všech
osmi superligových účastníků. „S každým dalším zápasem viditelně roste
prestiž i touha vítězit. Z naší strany to
rozhodně nebereme jako nějaké pouťáky, spíš právě naopak. A za cíl teď určitě
máme minimálně postup do finále,“ prozradil Konečný.
Poslední dva hrací dny Superligy ČR
2019 jsou na programu o nejbližším víkendu kompletně v hale RG a ZŠ města

Prostějova, tedy na „Chorázce“. Domácí
parta tam absolvuje nejprve semifinále
proti Hooks Teamu (sobota 15. června
od 14.30 hodin). „Ti skončili ve Zlaté
skupině druzí a mají kvalitu, i když bude
hodně záležet, v jaké sestavě se sejdou.
Každopádně je při našem standardním
výkonu můžeme rozhodně vyřadit,“ nepochybuje kouč hanácké družiny.
Medailové bitvy přijdou na řadu v neděli
16. června: ve 13.00 hodin mač o bronz,
ve 14.30 pak závěrečné finále. „Já osobně věřím, že postoupíme do titulového
utkání a v něm narazíme na Aligátory,
kteří se operativně posílili o čtyři dobré
Maďary. Za sebe a pevně věřím, že i za
holky a kluky říkám, že se ze všech sil popereme klidně o celkové zlato. To by byl
pěkný úspěch do klubové sbírky,“ doplnil
Konečný s optimistickým úsměvem.
Výsledkový servis najdete
na straně 26

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

/QOGPVMC\GéVXTVHKP¾NG5WRGTNKI[è4XP÷Oå241$CPCPCU XéGTPÚEJ
FTGUGEJ UOGVNKTGRTG\GPVCEKè47#
Foto: Marek Sonnevend

2. KOLO PLAY-OFF (Prostějov)
Sobota 15. června – o 5. až 8. místo: 10.00 hodin CZE U17 A – CZE
U17 B, 11.30 hodin Spice Team – Respo Team. Semifinále: 13.00 hodin
MS Team – Alligators Team, 14.30 hodin PRO Bananas – Hooks Team.
3. KOLO PLAY-OFF (Prostějov)
Neděle 16. června – o 7. místo: 10.00 hodin. O 5. místo: 11.30 hodin.
O 3. místo: 13.00 hodin. Finále: 14.30 hodin.

