JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

KDO PŘINESL SVRAB
NA ŠKOLU DO
NEZAMYSLIC?
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ze soudní síně...

seriál „Restaurace a hostince pod lupou.“ str.

ZDENĚK POHLREICH:
"UŽ VÍM, NA CO BYL
POŘAD ANO ŠÉFE!"

BEREME
KE STOLU
LUPU!!!
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Michal SOBECKÝ

EXKLUZIVNĚ

v pátek ráno
i kuriózní pohled, který se rodině naskytl na
prahu domu. Leželo tam hned několik utopených myší, které nestačily před živlem utéct...
Voda se vylévala z koryt i na dalších
místech po takřka celém Prostějovsku a nemalé škody po sobě zanechalo i silné krupobití.

5x foto: Michal Sobecký
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19061210657

19061410666

19061110652

A živel vzal, co mohl. Poničil zařízení, vyplašil hospodářská zvířata,
která se ztratila, nechal po sobě
spoustu bahna... „Nastěhovali jsme
se přitom teprve před dvěma týdny.
Teď je hodně věcí zničených,“ lomila
rukami Vladislava Skopalová.
Řeku, která se drala do domu,
pustila druhými dveřmi ven, na
zahradu. Sílu povodně připomínal

19061410654

TVOROVICE Měl to být nový
začátek. Místo toho zasáhl rodinu Skopalových v uplynulém týdnu pocit bezmoci a zmaru. Veškeré pozitivní plány totiž během
pár minut spláchly dvě přívalové
vlny, které se v noci ze čtvrtku
13. na pátek 14. června prohnaly
také obytnou částí domu ve Tvorovicích.

2

rychlý
9HĀHUQtN
Myl si jen nohy...
Prostějov (mik) – Nikdo se nemůže
divit tomu, že při současných vedrech
hledá každý ochlazení, kde to jen trošku jde. Minulé úterý po poledni spatřil
Večerník zavalitého muže čvachtajícího se v kašně na náměstí T. G. Masaryka. Oděn pouze do nevkusných
trenýrek, kterým se snad ani nedalo
říkat šortky, si slastně odfrkával v ledové vodě. „Myju si jen nohy, mám je
zaprášené,“ zahuhlal na jiného muže,
který mu vytýkal, že vzbuzuje pohoršení. A protože se k místu rychle blížila
hlídka strážníků, zavalitý chlapík rychle opustil kašnu a posléze i náměstí.
Asi si znovu zaprášil nohy...

Tropy v Prostìjovì
Prostějov(mik) – Že jsou již otevřena
obě prostějovská koupaliště, ocenil
našinec především na začátku minulého týdne. Dosud nejvyšší zjištěnou teplotou je úterní hodnota 31,2
stupně Celsia, kterou meteorologové
naměřili u prostějovské hvězdárny
v úterý 11. června ve 14:42 hodin!

V kraji pøespalo
více turistù
Olomoucký kraj (mik) – Region se
dočkal dalšího nárůstu turistického
ruchu. Vloni se v Olomouckém kraji
ubytovalo zhruba 700 tisíc návštěvníků. Je to největší číslo za posledních
sedm let, kdy se návštěvnost kraje
začala sledovat podle nové metodiky.
Hejtmanství podporuje rozvoj turistiky několika dotačními programy
a jako první v Česku například začalo
vyhlašovat ceny cestovního ruchu.
„Nejde jen o to, že k nám přijelo více
návštěvníků, statistiky nás těší i proto,
že tady také častěji přenocovali. Počet
nocí, které zde strávili, stoupl meziročně o sto tisíc. Je to hlavně zásluha
lidí pracujících v turistickém ruchu,“
uvedl hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk.

Pondělí 17. června 2019
www.vecernikpv.cz
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rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Konečně konstruktivní jednání.
Úterní zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějov trvalo
tentokrát jediný den a bylo ukončeno těsně po osmnácté hodině.
V jeho průběhu se sice několikrát
zadrhlo, protože opoziční zastupitelé opět v některých případech
porušili jednací řád, ale tentokrát
bylo docela plynulé.
CO NÁS UDIVILO…

6CMVQUKRąGFFGXÊVKNGV[FNQWJQNGVÚURQTVQXPÊTGFCMVQT,KąÊ/QåPÚX[\MQWwGNUG
XGTUMQWXÚRTCXWXRCTMWRąGFRTQUV÷LQXUMQWJX÷\F¾TPW8RTčD÷JWWRN[PWNÆJQ
VÚFPG\CJ¾LKNUMWVGéPQWGZRGFKEK#OWPFUGP
Foto: Martin Zaoral

Fatální selhání řidiče. Jako obecné ohrožení vyšetřují kriminalisté
dopravní nehodu, při které v úterý
odpoledne narazil u Litovle autobus plný dětí do odstaveného
kamionu. V něm cestovali desetiletí fotbalisté 1.SK Prostějov. Výsledek? Tři těžce zranění dospělí
a čtrnáct lehce zraněných malých
fotbalistů.

Agentura (VNiÿNRSRVLOXMHFtOHPMHSUYQtOLJD 2,0

ZACHYTILI JSME

Zachránili se na poslední chvíli a zůstávají o pověstný fous ve druhé lize,
ovšem plány na novou sezónu jsou
více než odvážné. Vedení 1.SK Prostějov, kterému ostatně šéfuje kdo jiný
než primátor Prostějova Francimór
Kopačka, se rozhodlo pracovat na
posílení fotbalového týmu a pokusit
se o postup do nejvyšší soutěže! Je to
vůbec možné? Ale je!
„Nechci, aby to znělo fantasmagoricky, ale na postup do Fortuna
ligy rozhodně mít budeme. Jak
z hlediska finančního zázemí,
tak i hráčského. Podařilo se nám

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

•• Pondělí ••
Štěstí pro každého. „Každý může být šťastný. I ten nejubožejší člověk
může mít svou píseň díků,“ praví přísloví Inků. Peru, kde tito indiáni dříve žili, navštívil Martin Tabery. Student o tom vyprávěl v prostějovské
knihovně.
•• Úterý ••
Zasloužené odměny. „Každý si odpyká svou odměnu,“ naznačil spisovatel Arnošt Lustig. Pro svoji odměnu dorazili také zástupci tří tříd, které
získaly nejvyšší počet hlasů v naší velké soutěži O nejoriginálnější tablo.
•• Středa ••
Poezie navzdory osudu. „Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím,“ napsal trefně německý filosof Arthur Schopenhauer. Své o tom určitě
ví i Marcela Prázdná, která se od svých 20 let potýká s těžkou formou roztroušené sklerózy. V prostějovské knihovně přečetla své básně.
•• Čtvrtek ••
Dycky poezie!. „V plameni svíčky na pelesti spím. A jednou snad již pochopím. Že jsem byl hrozně malý tvor. Zrovna tak malý jak ten chor. Těch
30 000.“ Zhlédnout příběh Hanuše Hachenburga mohli všichni, kteří zavítali do Pointu. V rámci Wolkerova Prostějova tam vystoupilo divadlo
Tvoje Bába z Mostu.
•• Pátek ••
Lady soul v Macoše. „Jde déšť a já jdu s ním, jdu městem, jež znám. A hledám stopy včerejší, včerejší,“ zpívá Marie Rottrová v písni, jejíž originál
nahráli rockoví Black Sabbath. Lady soul vystoupila s orchestrem Karla
Vlacha v rámci přehlídky Čarovné tóny Macochy.
•• Sobota ••
Slova, slova, slova… „Všechna slova jsou málo,“ takto příznačně se jmenuje báseň Jiřiny Haukové, kterou si vybrala jedna z recitátorek festivalu
poezie Wolkrův Prostějov, jehož poslední slova již dozněla. Přehlídka
v průběhu uplynulého týdne ovšem nepřinesla pouze záplavu slov, ale
i spoustu humoru, fantazie, emocí, hravosti a všech odstínů radosti.
•• Neděle ••
Svatý Pavel z Brněnské. „A kdybych měl tak velikou víru, že bych hory
přenášel, ale lásky bych neměl, nic nejsem,“ napsal svatý Pavel, jemuž je
zasvěcen kostel v Brněnské ulici v Prostějově. V něm si studenti SOŠPO
připravili komentované prohlídky.

totiž do klubu získat čínského
investora, což nám otevírá obrovské možnosti na posílení kádru.
A první jednání už začala,“ ozval
se Agentuře Hóser Francimór Kopačka s tím, že se po posilách klubu poohlíží i v zahraničí. „Některá
jména máme vytipovaná ze španělské ligy, zejména z Realu Madrid a Barcelony, kde končí smlouvy některým zajímavým hráčům.
Jako sparťan se budu určitě hodně
zajímat o volné hráče z tohoto veleklubu a bohužel už nyní mám
některé nabídky na odkup hráčů ze
Slavie Praha. Bohužel říkám proto, že sestavu 1.SK Prostějov pro
nadcházející sezónu budeme stavět
právě na sešívaných. Musím už teď
konstatovat, že na nátlak nového

KRIMI

čínského sponzora budeme muset
změnit i dresy, takže budeme napůl
modří a napůl bílí. Ale já to nějak
překousnu, hlavně že budeme bojovat o nejvyšší soutěž,“ pokrčil rameny Francimór Kopačka.
Bojovat o postup mezi fotbalovou
elitu je však jedna věc. Tou druhou
je nesporně stadion. Ten současný
krcálek v žádném případě nemůže
obstát v souboji o licenci pro první
ligu. „Na tom se už taky pracuje.
Urychlili jsme jednání s majitelem
starého stadionu ve Sportovní ulici panem Perořízkem a tady město
nechá vybudovat nový fotbalový
stánek s kapacitou pro deset tisíc
diváků. To by mělo stačit. Tlačí
nás ale samozřejmě termín, proto
bychom se stavbou chtěli začít už

během letošních letních prázdnin,“ odpověděl na dotazy náměstek pro všechno, co se v Prostějově
staví, Jiří Rozháněl.
Těsně před uzávěrkou tohoto vydání se agentura dozvěděla o tom,
že první posilou 1.SK Prostějov
by se měl stát Tomík Suk ze Slavie
Praha. Ten údajně prostějovský
klub upřednostnil před přestupem
do Bayernu Mnichov.
Za Agenturu Hóser Majkl

41 000
Škodu za jednačtyřicet tisíc
korun mají na svědomí tři
ženy ve věku od 21 do 40 let,
které ukradly na benzínce
větší množství cigaret a také
finanční hotovost. Přestože
se všechny dámy zavázaly
škodu za zpronevěřené zboží
i peníze uhradit, byly policií
již obviněny a hrozí jim až
dva roky odnětí svobody.

ZAUJAL NÁS...

ANTONÍN PANENKA

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

PÁTRÁNÍ

Ü½NGJ po dvojici hledaných

Žádný ze zaměstnavatelů
není pochopitelně rád, když
se z některého z jeho pracovníků vyklube zloděj. Majitel jedné z čerpacích stanic
na Prostějovsku však musel
skousnout velice hořkou pilulku poté, co mu tři jeho zaměstnankyně zpronevěřily
jak peníze, tak zboží.

Neskutečné. Podíl nezaměstnaných v Prostějově dosáhl historického minima rovných dvou
procent. A je otázkou času, kdy se
počet lidí bez práce dostane v regionu ještě pod tuto magickou hranici.

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.

Foto: internet

Legendární český fotbalista a autor nezapomenutelného „dloubáku“ při penaltovém rozstřelu
ve finále Mistrovství Evropy v Bělehradě v roce 1976 byl hlavní
hvězdou letošního Hořava Cupu
v Kostelci na Hané a Prostějově.
ZASLECHLI JSME…

„BYL BY TO SICE
IDEÁLNÍ STAV,
ALE TAKY
POLITICKÁ SMRT!“
První náměstek primátora Jiří
Pospíšil takto zareagoval na
radu finančních odborníků, že
by město mohlo zvýšit daň z nemovitostí i poplatky za odpad.

KAMIL SPÁČIL
se narodil 28. května 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 27. února
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 44 do 45 let, měří okolo 170 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči
a hnědé vlasy.

POÈASÍ v regionu

PETRA KOVAŘÍKOVÁ

Ètvrtek 26/14 °C

Pondìlí 25/14 °C

Adolf

¶WHUÙ

25/13 °C
Milan

Støeda 26/13 °C
Leoš
Květa

se narodila 13. srpna 1986 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. února
2019. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 33 do 35 let, měří okolo 176 centimetrů, má střední postavu, modré oči
a černé vlnité vlasy.

Pátek

25/14 °C
Alois

Sobota 24/13 °C

Pavla

Nedìle 24/14 °C
Zdeňka
Zdroj: meteocentrum.cz
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ZACHRÁNILI
e1HFKWHPøQHEDYËPøæËWr
PROSTĚJOV K vypjaté situaci došlo předminulý pátek 7. června pozdě večer na železničním přejezdu za „myší dírou“ ve
Vrahovicích. Do kolejiště poblíž restaurace Na rybníčku si sedl
opilý mladík. Vykřikoval, že už nechce žít a odmítal pomoc kamaráda, který jej chtěl z kolejí odtáhnout do bezpečí. Pomoci
se mu snažila také žena s přítelem, kteří u přejezdu zastavili
autem. Právě tato žena okamžitě zavolala městské strážníky,
kteří přijeli na místo ve chvíli, kdy se k obávanému železničnímu přejezdu blížil od Olomouce vlak! Doslova a do písmene šlo
o vteřiny potřebné k záchraně lidského života...

Michal KADLEC
„Krátce před půl desátou večer se
na tísňovou linku městské policie
obrátila mladá žena s tím, že na
železničním přejezdu ve Vrahovicích, konkrétně nedaleko restaurace Na rybníčku, se na kolejích nachází sedící muž, nad kterým stojí
druhý. Oznamovatelka a její přítel
ihned odstavili své vozidlo u tohoto přejezdu a vydali se ke dvojici, aby
zjistili, co se stalo. Sedící chlapík byl
ve špatném psychickém stavu, zjevně
požil i alkohol a odmítal komunikovat
s tím, že chce ukončit život, že jej již nebaví žít a byl neustále plačtivý,“ popsal
nastalou situaci Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov.
Zmíněná trojice se snažila muže přesvědčit, aby z kolejiště odešel. „Poodešel o několik desítek metrů dál, kde
si opět sedl doprostřed kolejí. V tom
okamžiku se rozsvítilo výstražné signalizační světlo a zvukové výstražné

KXO¿NDORSLOHFVHGËFËYNROHMLxWL
o život, Jan Nagy s tím, že hlídka se okamžitě snažila vlak zastavit upozorněním
strojvedoucího. „Jeden ze strážníků
následně červeným světlem určeným
k zastavování motorových vozidel dával strojvedoucímu znamení k zasta-

2ąGUP÷PCVQOVQOÊUV÷UKQRKNÚONCFÊMUGFNFQMQNGLKwV÷8NCMDNÊåÊEÊUGQF1NQOQWEG
UGFÊM[UVT¾åPÊMčORQFCąKNQXéCU\CUVCXKV
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

znamení upozorňující na blížící se
vlak. Nebylo samozřejmě jasné, ze
které strany přijede... V tu dobu se na
místo dostavila hlídka městské policie.
Po příjezdu strážníci zjistili, že osobní
vlak přijíždí ze směru od Vrahovic,“ popisoval horké chvilky, kdy šlo skutečně

vení. Vlak tak učinil na úrovni železničního přejezdu, k čemuž zcela jistě přispělo
i to, že oznamovatelka, shodou okolností
lektorka první pomoci Červeného kříže
v Olomouci, měla na sobě reflexní vestu
a byla tak viditelná z větší vzdálenosti.
Dva muži mezitím doslova odtáhli muže

z kolejiště,“ vydechl si šéf prostějovských
strážníků. Podle něj všichni zasahující
prokázali velkou profesionalitu. „Vše se
odehrálo velice rychle, proto je na místě
ocenit snahu, rozhodnost a pohotové
jednání všech, kteří se na záchraně pětadvacetiletého muže z Přerovska podíleli.
V neposlední řadě patří dík i zasahujícím strážníkům, kteří byli včas na místě
a zastavili přijíždějící vlak. U muže byla
zjištěna hodnota 1,41 promile alkoholu
v dechu,“ poznamenal Jan Nagy.
Hlídkou byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba. Po posouzení
zdravotního stavu doporučil lékař umístit osobu na záchytnou stanici do Olomouce, kam byl za doprovodu strážníků
odvezen.
K případu záchrany sebevraha se
minulý týden vyjádřil také primátor
města. „Ve chvílích, jako je tato, bývají
slova zbytečná. Nedokážeme totiž dostatečně poděkovat těm, kteří zachrání
lidský život a dokáží pohotově zareagovat
tak, jako tomu bylo v tomto případě. Lidský život je nenahraditelný a velice cenný.
Slova díků i ocenění jsou na místě,“ vzkázal František Jura.

0CFXGąÊEJW\CXąGPÆXGéGTM[X4GLUMQX÷WNKEKUGQDLGXKNCEGFWNGåGRTQXQ\QXPCLG
XTGMQPUVTWMEK,GVQCNGRTCXFC"
2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Nejen pro obyvatele Rejskovy ulice v Prostějově
to byl šok. Už několik týdnů je
uzavřena oblíbená večerka
Racek, kterou od roku 1997
provozovala bývalá prostějovská radní Jana Halvadžievová.
Je to skutečný konec dalšího
z řady menších obchůdků v regionu? Zdá se, že ano, i když na
dveřích prodejny je za mřížemi vylepena cedule, že jde jen
o rekonstrukci...

Michal KADLEC
Na uzavření večerky upozornili naši redakci lidé z Rejskovy ulice. „Přišla jsem
si nakoupit a vidím, že prodejna je uzavřena. Víme, že se paní Halvadžievová
odstěhovala od manžela, se kterým
večerku provozovala. Ale mysleli jsme
si, že prodejna pojede dál,“ krčila rame-

ny zklamaná žena, která byla zvyklá
do této prodejny s potravinami a smíšeným zbožím chodit přes dvacet let.
„Jsem už stará a tak se mi nechtělo chodit někam do supermarketu. U Racka
měli vždycky všechno, co jsem potřebovala,“ dodala zklamaná seniorka.
Večerník si přímo na místě ověřil,
že večerka Racek skutečně ukončila provoz, i když cedule na dveřích
oznamuje, že je to pouze z důvodu
rekonstrukce. Na zvonění však nikdo
neotvíral a ani dřívější provozovatelka a bývalá členka Rady statutárního
města Prostějov za ČSSD nebyla v telefonickém rozhovoru příliš sdílná.
„Ano, po dvaadvaceti letech je konec.
Podobných obchodů končí nejen
v Prostějově celá řada, takže za tím
nehledejte nic senzačního,“ sdělila
Večerníku Jana Halvadžievová. Další
komentář už odmítla. „Nejsem už
majitelka obchodu a ani veřejně činná osoba. Jsem teď normálně zaměstnaná,“ ukončila hovor Halvadžievová.

LABUTĚTOZVLÁDLY!OSMMLÁĎATSILEBEDÍVPARKU
Na radnici se narodily poštolky, po sídlištích pobíhají zajíci

kající Kolářovými sady. „Bylo dobré,
že město nechalo rozmístit tabule
upozorňující na to, že by se vodní
ptáci neměli krmit. Lidé jim v dobré
víře třeba slaným pečivem mohou
ublížit. Přitom labutě mají v parku
dost trávy a nouzí rozhodně netrpí,“
pochválil Drahoš Kňourek ze staniNa rozdíl od minulého roku se labutí ce pro záchranu handicapovaných
mláďata v plném zdraví a dobré kon- živočichů.
dici dožila druhého měsíce života.
>>>více čtěte na straně 20!
Zmohutněla a lidé o ně už nemají
takové obavy jako dřív. Drozdovic- 8\QTPQW NCDWVÊ TQFKPMW UK \COKNQXCN
ký rybník však celá labutí rodinka FQUNQXCEGNÚ2TQUV÷LQX

(QVQ/CTVKP<CQTCN
vyměnila za mlýnský náhon proté-

PROSTĚJOV Loni to byl hrozný pohled. Všechna labutí mláďata, která se narodila na břehu drozdovického rybníka, uhynula.
Příčinou pravděpodobně nebyl ani lidský či zvířecí agresor, ale
otrava z málo okysličené a hnijící vody v kačírku u rybníka. Tomu
se letos labutím podařilo vyhnout tím, že se přestěhovaly do
Kolářových sadů. Krásní bílí ptáci přitom rozhodně nejsou jedinými
zvířaty, která se z okolní přírody stěhují přímo do města.
PŮVODNÍ
zpravodajství

pro Večerník
Martin
ZAORAL
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Tradiční Blade Nights přilákal uplynulý pátek večer k účasti na dvě
stovky bruslařů, kteří pod dohledem městské policie zdolali zhruba deset kilometrů dlouhou trasu napříč Prostějovem. Akce pořádaná Sportcentrem DDM v rámci
Prostějovského léta si již několik let zachovává velkou přízeň nejen bruslařů, ale i vyznavačů koloběžek.
(mik)
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ROSTĚJOV Následky úterní otřesné nehody autobusu se dvěma žákovskými družstvy 1.SK Prostějov,
o níž jsme informovali na www.vecernikpv.cz, jsou stále ještě hodně
živé. První zprávy hovořily o tom,
že řidič selhal v pozornosti a s pětadvaceti dětmi i dvěma trenéry na
palubě narazil na dálnici u Litovle
zezadu do odstaveného kamionu.
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STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
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PROSTĚJOVTohle byl běh na hodně dlouhou trať. O záměru vybudovat benzínovou stanici v bezprostřední blízkosti „starého“
Kauflandu informoval Večerník
již začátkem roku 2013. Trvalo tři
roky, než se začala čerpací stanice
stavět, a další tři roky, než byla letos v květnu otevřena.
Vybudovaná, nicméně neotevřená
benzínka vzbuzovala mezi lidmi zájem. „Stanici jsem převzal po svém
předchůdci. O přesných důvodech
zdržení jejího otevření nic nevím. Každopádně nyní mohu říct, že v pondělí

URNY]iít

87TéKEÊEJWåOCLÊJQVQXQWJTWDQWUVCXDWKX÷VwKPWRCTMQXKwV÷

URČICE Mají se na co těšit! Zhruba před rokem se začalo s výstavbou nové školky v Určicích, kam
své děti kromě místních dávají
také lidé ze Seloutek, Dětkovic či
Alojzova. S odstupem času Večerník zajímalo, jak tam s pracemi
pokračují.
Zcela nová budova vzniká v areálu určické základní školy. „Hotová je hrubá stavba i podstatná část parkoviště.

Napsáno
pred
à
15. 6. 2009

Nyní se pracuje na vnitřních instalacích a poté přijdou na řadu podlahy,“
popsal Večerníku aktuální stav starosta Určic Petr Kouřil. Nemovitost
by měla být zkolaudovaná ještě letos.
„Následně začneme s jejím vybavováním. První děti do ní nastoupí příští rok v září,“ přidal Petr Kouřil.
Pro stavbu mateřinky se v Určicích
rozhodli zejména kvůli nedostatečné
kapacitě stávajících prostor. Kvůli

8æ)81*8-(
sedmadvacátého května jsme zahájili
plný provoz,“ informoval Večerník
provozní ředitel Milan Hanus s tím, že
nově otevřená čerpací stanice funguje
bez obsluhy, což snižuje provozní náklady a následně i cenu paliva. „Zatím
je tady zákazníkům k dispozici brigádnice, která je v případě potřeby
instruuje, jak palivo načerpat a řádně
zaplatit,“ přidal Hanus.

Ujme se tato skoronovinka v Prostějově? „Benzínka mi ve městě sice nijak
nechyběla, nicméně pokud na této
nové budou benzín a nafta dlouhodobě levné a kvalitní, pak na ni určitě budu
jezdit,“ vyjádřil se již před časem jeden
z nakupujících Prostějovanů.
Bezobsluhovou čerpací stanici najdeme již poblíž VD Cíl v Olomoucké ulici.
(mls)

Foto: Martin Zaoral

tomu museli mnohé děti odmítat.
Stará budova navíc neumožňovala
modernizaci ani další rozšíření. Kapacita nové školky bude 103 dětí.
Místní věří, že se stane nejen místem
kvalitního vzdělávání nejmenších,
ale i centrem života v obci například
při pořádání pravidelných akcí. Realizace projektu přijde na 34,6 milionu korun, cca další dva miliony jsou
vyčleněny na její vybavení. (mls)

$GP\ÊPMCWdUVCTÆJQq-CWHNCPFWRąGwNCFQRNPÆJQRTQXQ\WXRQPF÷NÊMX÷VPC

Foto: Martin Zaoral

1RKNEčX2TQUV÷LQX÷RąKDÚX¾JNCXP÷åGP
Dopřát si jednou za čas ve společnosti pár
skleniček dobrého alkoholu a odreagovat se,
proč ne? Ale zpít se do němoty jako Dán a zaměstnat pak zbytečně strážníky a lékařskou
službu, to už je na pováženou. Jenže právě
takových situací v Prostějově bohužel neustále přibývá. Záchranná služba nebo městská policie přepravily letos už šestnáct lidí na
záchytnou stanici! A to stojí čas i peníze.
Čas, který by lékaři a policisté mohli věnovat
daleko užitečnějším a potřebnějším činnostem.
A jak se shoduje ředitel záchranky Pavel Holík
s Janou Adámkovou z Městské policie Prostějov,
mezi totálně opilými lidmi mířícími na záchytku
převažují poslední dobou ženy! „Ano, k případům opilých osob jsme voláni čím dál tím častěji.
Většinou je máme hlášené jako případy bezvědo-

mí, i když na první pohled se dá poznat, že onen
dotyčný je pouze pod vlivem alkoholu. Málokdy
zaznamenáváme, že člověk je zpitý do klasického
bezvědomí. Po našem příjezdu bývají tito lidé
často neklidní až agresivní a tropí nepřístojnosti.
V takových okamžicích si nedovedeme představit, že by u toho nebyla hlídka policie,“ říká Pavel
Holík, ředitel prostějovské záchranky. Jsou i případy, kdy záchranka přijede k opilé osobě, která
na první pohled vypadá v bezvědomí. Pak se ale
přijde na to, že dotyčný člověk pod vlivem alkoholu usnul a po probuzení se hrozně diví, proč jej
lékaři se strážníky obtěžují. „I takového člověka
ale musíme vyšetřit a nic nesmíme podcenit. Vyloučit musíme úraz, opilý člověk totiž mohl upadnout a způsobit si nevědomky například krvácení
do mozku,“ zdůrazňuje Pavel Holík.

Letos odvezla záchranka nebo městská policie na záchytku už šestnáct lidí. „Oproti
předcházejícím letům se toto číslo opět zvýšilo. A letos v počtu osob převezených na
záchytnou stanici převládají ženy. Bohužel je
to tak. Snad je to tím, že se v důsledku křehčí tělesné schránky vyrovnávají s alkoholem
daleko hůř než muži,“ myslí si Pavel Holík.
„Poslední záchyt byl proveden v pondělí
8. června, kdy ve večerních hodinách našla
hlídka silně podnapilou ženu v prostorách
bývalých Jezdeckých kasáren. Dechovou
zkouškou byla u ní změřena hodnota 3,0
promile alkoholu. Po lékařské prohlídce putovala pětatřicetiletá osůbka na záchytku,“
popsala zatím poslední případ Jana Adámková z Městské policie Prostějov.

jak šel čas Prostějovem ...

Barákova ulice
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Opilství patří stále i po deseti letech k problémům, se kterými se
potýkají nejen strážníci městské
policie. Vyjíždět k člověku, který
po požití nadměrného množství
alkoholu absolutně nezvládá sám
sebe, natož své chování k okolí,
není výjimkou ani dnes. V roce
2018 však podle statistik poklesl
počet odvozů Prostějovanů zmožených alkoholem na záchytku,
což je pozitivní zjištění. Na druhou stranu jiné statistiky ukazují
na další problém, a to velice závažnější. I přes poměrně tvrdé postihy vzrostl počet opilých řidičů,
které zase odhalují hlídky Policie
ČR. Alkohol je tedy fenoménem
(mik)
i dnes. Bohužel...
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2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Vojáčkovo náměstí
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Pište na
predplatne@vecernikpv.cz
Nebo volejte na
608 960 042

19061410663
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PROSTĚJOV Ze tří žen pracujících na čerpací stanici pohonných hmot se vyklubaly neskutečné straky, které bezmála rok
okrádaly svého chlebodárce! Ten jim však nakonec přišel na to,
že si nejen z benzínky braly cigarety bez placení jako v nějaké
ukrajinské trafice, ale nejstarší ze zlodějek si zároveň pravidelně
odebírala„malou domů“ z tržeb. Za zpronevěru všem třem strakám teď hrozí až dvouletý kriminál.

KRGLQ

Kradl, aby se najedl
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Trojici dam hrozí za zpronevěru cigaret i peněz kriminál .521,.$
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V odpoledních hodinách během
čtvrtka 16. června byla nahlášena
prostřednictvím linky 156 drobná
krádež v obchodním domě Zlatá brána. Strážníci na místě zkontaktovali
člena ostrahy. Tomu se podařilo zadržet pachatele, který se pokusil odcizit
zboží v celkové hodnotě 2 500 korun.
To si naskládal do tašky a prošel přes
pokladní zónu, kde byl zadržen. Na to
muž reagoval tak, že se otočil a vrátil
se na prodejní plochu. Tašku s věcmi
tam pohodil a pokusil se z prodejny
odejít. Opět byl pracovníkem ostrahy
zadržen a vyzván k vyčkání na místě
do příjezdu strážníků. Napodruhé již
výzvy uposlechl. Ke svému počínání
dotyčný uvedl, že chtěl zboží prodat
a za utržené peníze si koupit jídlo.
Svým jednáním je devětadvacetiletý
muž důvodně podezřelý z přestupku
proti majetku, za který mu u správního orgánu hrozí pokuta až do výše
50 000 korun.

MICHAL KADLEC
Z přečinu zpronevěry podezírají policisté tři ženy ve věku od 21 do 40 let. „Tohoto skutku se měly podezřelé dopouštět po dobu několika měsíců v období
od června 2017 do května 2018 tím, že
jako pracovnice obsluhy čerpací stanice
v obci na Prostějovsku zpronevěřovaly
postupně části zboží i peníze z tržeb.

Motal se po rondelu
Krátce po poledni v neděli 9. června
vyjížděli strážníci prověřit telefonické oznámení o ležícím muži, který
se nachází u kruhového objezdu
v Plumlovské ulici. Hlídka po příjezdu na místo nalezla muže ležícího v trávě u silnice ve směru na
Mostkovice, dotyčný komunikoval
velice špatně a zmateně. Dále bylo
zjištěno, že se předtím, než upadl
na zem, pohyboval po okraji kruhového objezdu, čímž ohrožoval
ostatní účastníky silničního provozu. Strážníci muže vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky.
Naměřená hodnota byla pozitivní
s výsledkem 3,25 promile alkoholu. Na místo byl přivolán lékař,
který po vyšetření uznal opilého
muže schopného převozu na protialkoholní záchytnou stanici. Svým
jednáním je šestapadesátiletý muž
podezřelý z přestupku dle zákona
o provozu na pozemních komunikacích. Záležitost byla postoupena
k projednání příslušnému správnímu orgánu.

6TQLKEGåGP\QDUNWJ[éGTRCEÊUVCPKEGPC2TQUV÷LQXUMW
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Jak mluvčí dodal, podařený trojlístek ani nezapíral, vše jim bylo
prokázáno. „Všechny podezřelé se
k činu doznaly a způsobenou škodu se zavázaly nahradit. Ve věci je

konáno zkrácené přípravné řízení.
V případě odsouzení jim za přečin
zpronevěry hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta,“ potvrdil František Kořínek.

1½VLOQÉNRWUDYRYDOzHQXVNRQÄLOYHYD]EÈ
PROSTĚJOV Na hrubý pytel přišla hrubá záplata. Před časem vydal
soud zákaz styku muže s jeho expřítelkyní, na které se dopouštěl domácího násilí. Chlápek však předběžné
opatření absolutně nerespektoval
a ženu několikrát osobně vyhledal.
U ní doma, ovšem také na veřejnosti.
Násilník skončil ve vazbě.

Od milenky na záchytku
Předminulou neděli 9. června nahlásila dvacet minut po půlnoci prostřednictvím linky 156 žena, že její
přítel je totálně opilý, načež uvedla,
že ji partner dokonce v podnapilém
stavu napadá. V přítomnosti strážníků
se muž uklidnil, přesto je svým jednáním podezřelý z přestupku proti občanskému soužití. K jeho projednání
u správního orgánu je třeba souhlas
napadené osoby. O tom hlídka oba
poučila. Za půl hodiny však strážníci
na místo vyjížděli znovu. Tentokrát se
jednatřicetiletý muž choval agresivně
a rozbíjel zařízení bytu. Dotyčného
strážníci vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky, která skončila
výsledkem 2,14 promile alkoholu
v dechu. Jelikož se muž i nadále choval agresivně a nekontroloval své
chování, rozhodla hlídka o převozu
do protialkoholní záchytné stanice
v Olomouci. Umístění na záchytku
schválil i přivolaný lékař.

Dvě ženy zpronevěřily větší množství
cigaret, každá v objemu přibližně 120
krabiček v hodnotě v obou případech
bezmála jedenácti tisíc korun. Nejstarší z podezřelých pak postupně z tržeb
zpronevěřila finanční hotovost ve výši
třiceti tisíc korun,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.

Lehce přišel k mobilům

V dosud přesně nezjištěné době
od soboty 8. do pondělí 10.
června odcizil dosud neznámý
pachatel z nezajištěné skleněné
vitríny v prodejně v Konečné
ulici dva mobilní telefony typu
Apple iPhone XR 64 GB. Odcizením přístrojů včetně originálního obalu a příslušenství
měl majiteli prodejny způsobit
škodu vyčíslenou na bezmála
39 000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže. V případě dopadení a odsouzení pachateli tohoto jednání hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

„Okresní soud v Prostějově pro protiprávní jednání pětatřicetiletého
muže z Prostějova vydal v únoru 2019
předběžné opatření ve věci ochrany
proti domácímu násilí, spočívající
v zákazu setkávání či vyhledávání devětatřicetileté ženy z Prostějova. Muž
nařízení soudu však opakovaně porušoval, když ženu ve dnech od středy

pátého do soboty osmého června
tohoto roku nejméně sedmkrát kontaktoval. Buď v místě jejího bydliště,
nebo na veřejnosti. Z důvodu ochrany ohrožené osoby byl muž v sobotu
osmého června zadržen a umístěn do
policejní cely,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého

kraje pro Územní odbor Prostějov.
Nakonec agresor skončil ještě hůře.
V úterý 11. června v dopoledních hodinách byl postaven před soudce s návrhem na vzetí to vazby. „Soud návrh
akceptoval a muž je z přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání stíhán vazebně,“ prozradil mluvčí
prostějovských strážců zákona. (mik)

Partnerku dusil a mlátil
Neodpověděla mu na SMS zprávu...
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PROSTĚJOV Hodně vyhrocený
případ domácího násilí řešili předminulý pátek strážníci městské policie.
Sousedé je přivolali kvůli tomu, že se
ve vedlejším bytě ozývaly duté rány
a vzápětí i křik spojený s voláním
o pomoc. Strážníci dorazili na místo

neskutečného incidentu právě včas...
„V pátek sedmého června strážníci vyjížděli po třiadvacáté hodině prověřit oznámení o rušení nočního klidu. Na místě
kontaktovali oznamovatelku, která uvedla, že v jednom z bytů dochází k hádce
mezi partnery a je slyšet křik ženy. Hlídce

se podařilo ihned zkontaktovat obyvatele zmíněného bytu, jednalo se o třiadvacetiletou ženu a devětadvacetiletého
muže. Ke slovnímu napadení ze strany
muže došlo z důvodu neodpovídání na
SMS zprávy, které zasílal své partnerce.
Ta podle svého tvrzení nemohla na zprávy reagovat, jelikož spala. S takovou odpovědí se ale násilník nespokojil a fyzicky
ženu povalil na zem, následně ji rukou
udeřil přes přiložený polštář do obličeje,“
popsala celý případ a neurvalé chování
násilníka Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.

Napadená žena měla viditelný otok
pod pravým okem. „Vzhledem k poranění byla hlídkou převezena do
nemocnice na vyšetření. Agresor se
odmítl k celé věci vyjádřit. Záležitost byla postoupena příslušnému
správnímu orgánu. K projednání
přestupku je však třeba souhlasu
napadené osoby, o čemž byli oba
hlídkou poučeni,“ dodala Greplová
s tím, že správní orgán má možnost
za přestupek proti občanskému soužití uložit pokutu až do výše 20 000
korun.
(mik)
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ŠÍŘILA VE ŠKOLE SVRAB, MATKA TO NEŘEŠILA
Žákyně z Nezamyslic musela být rodičce odebrána

PROSTĚJOV Matka by měla
myslet dvakrát, jednou za sebe
a jednou za své dítě. Jindřiška
Z. ovšem svoji životní roli absolutně nezvládla. Přestože na
sociálních sítích bez přestání
sdílela kýčovité obrázky plné
štěstí a pohody, její dcera chodila do školy v Nezamyslicích špinavá a zavšivená. A když děvče
onemocnělo vysoce infekčním
svrabem, tak to vůbec neřešila.
Nelze se tedy divit, že celá záležitost skončila uplynulý čtvrtek
před prostějovským soudem.
A Večerník byl u toho!
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Nezaměstnaná Jindřiška Z. pochází
z Ostravy. V posledních letech bydlela v jednom z domů poblíž nádraží
v Nezamyslicích, kde její dcera na-

vštěvovala tamní školu. Projevovaly
se u ní však dlouhodobé problémy se
základní hygienou. Podle žaloby chodila ve špinavém oblečené a zavšivená. Dokonce u ní byla objevená kožní
nemoc, kterou matka vůbec neřešila,
přestože na ni byla upozorněna lékařkou. Teprve po třech měsících kožní
specialista diagnostikoval, že se jedná o vysoce infekční svrab. Na konci
uplynulého školního roku dcera do
školy takřka nechodila, jen za pololetí
měla minimálně 292 neomluvených
hodin. Vše vyvrcholilo tím, že už jako
nezletilá byla odsouzena za krádež.
Na problémy své dcery byla Jindřiška
Z. opakovaně upozorňována. Jejich
řešení však očividně bylo nad její síly.
Dokonce byla v předmětné věci opakovaně vyšetřovaná policií, trestní stíhání
bylo nakonec podmíněně zastaveno.
Situace se však ani poté nezlepšila, a tak
dcera musela být matce odebrána. Na
základě rozhodnutí soudu by měla brzy
přejít do ústavní výchovy. Její matka se
mezitím z Nezamyslic odstěhovala na
ubytovnu do Prostějova.
K soudu se Jindřiška Z. vůbec nedostavila. Teprve v jeho průběhu zavolala,

že je údajně v práci a na hlavní líčení
zapomněla. V nepřítomnosti tedy byla
odsouzena k roční podmínce. „Ve prospěch obžalované hovoří to, že byla zatím pouze jednou soudně trestaná, a to

před zhruba dvaceti lety,“ odůvodnila
rozsudek soudkyně Adéla Pluskalová.
Vzhledem k nepřítomnosti obžalované u soudu není rozsudek dosud
pravomocný.
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Ženě vysál účet
Během dvou dní, konkrétně 23.
a 24. května tohoto roku dosud nezjištěný pachatel ve dvou
prostějovských bankomatech
provedl neoprávněný výběr hotovosti z účtu čtyřiapadesátileté
ženy. Použitím dosud nezjištěné
platební karty pachatel majitelce účtu způsobil škodu 15 000
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platební karty. Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.

Krkavčí otec neplatí
Z přečinu zanedbání povinné
výživy podezírají prostějovští
policisté
sedmatřicetiletého
muže. Tohoto skutku se měl
podezřelý dopustit tím, že nejméně v době od října 2014 do
března 2019 řádně nepřispíval
na své dvě děti. Tato povinnost
mu vyplývá obecně z ustanovení Občanského zákoníku
a Okresním soudem v Prostějově mu byla stanovena na 1 600
korun na patnáctiletou dceru
a na 1 400 korun na třináctiletého syna. V uvedeném období
otec několik plateb uskutečnil,
přesto matce svých dětí dluží
částku přesahující 135 000 korun. V případě prokázání viny
a odsouzení mu za tento skutek
hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.

Opilý se dvěma zákazy
Uplynulou sobotu 15. června
kolem půl dvanácté dopoledne
kontrolovali policisté v Prostějově osobní motorové vozidlo
Alfa Romeo. U osmačtyřicetiletého řidiče provedli orientační
dechovou zkoušku a naměřili
mu 1,60 promile alkoholu v dechu. Navíc zjistili, že má uloženy
hned dva platné zákazy řízení,
a to až do prosince 2023. Další
jízdu mu zakázali, muž je nyní
podezřelý hned ze dvou trestných činů - ohrožení pod vlivem
návykové látky a trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání s tříletou
trestní sazbou.

Zuzana OULEHLOVÁ
9. 6. 2019 49 cm 3,00 kg
Víceměřice
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PAK VYZKOUŠEJTE NAŠI NOVOU AKCI!

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková společnost
Agel) Celkem 21 zájemců o práci sanitáře absolvovalo tento týden úspěšně tříměsíční sanitářský kurz v Nemocnici
Prostějov, která je členem skupiny AGEL. Účastníci kurzu
prošli teoretickou i praktickou výukou a získali poznatky
z ošetřovatelské péče, anatomie, hygieny i základů právních předpisů.
Kurz mohl v prostějovské nemocnici absolvovat každý zájemce
starší 18 let s ukončeným základním vzděláním a dobrým zdravotním stavem. Určen byl zejména osobám, které hledaly nové
uplatnění na trhu práce. Akreditovaný kvalifikační kurz zahrnoval 180 výukových hodin, z nichž osmdesát bylo praktických
a stovka teoretických. „Účastnici kurzu se seznámili s činnostmi
sanitáře na jednotlivých nemocničních pracovištích. Naučili
se ošetřovatelské péči, osvojili si dovednosti při práci s pacienty, manipulaci s lůžky, operačním stolem či zdravotnickou
technikou,“ uvádí Marie Jouklová, hlavní sestra Nemocnice
Prostějov.
Z 21 účastníků, kteří se do kurzu na jaře zapsali a nyní dorazili
ke zkouškám, získalo kvalifikaci sanitáře na základě úspěšného
složení zkoušek všech 21 absolventů. „Jsme nadšeni zaujetím
a připraveností účastníků a vysokou úspěšností u závěrečné
zkoušky. Tudíž jsme tak mohli hned osm absolventů zaměstnat,“ doplnila hlavní sestra s tím, že znalost personálu a prostředí, ve kterém kurz absolvovali, pomůže nastupujícím zaměstnancům k rychlejší adaptaci v novém pracovním prostředí.
Nemocnice Prostějov pořádá sanitářské kurzy již od roku
1984, od té doby proškolila stovky sanitářů.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.

miminka@vecernikpv.cz.
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Fotografie narozených miminek
pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již
maminku v pokoji nezastihneme,
můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou
adresu:
0GDWFGVGD÷JGORąÊwVÊEJFXQWO÷UÊEčFQOCCEJEGVGOÊVRQP¾XTCVWRąGJNGF
QWF¾NQUVGEJ"
%JEGVGWwGVąKVQUOFGU¾VMQTWPCOÊVXwGCOÊVRąKVQOXwGRQTWEGXéGVP÷
68RTQITCOW"

Jan SCISKALA
9. 6. 2019 50 cm 3,10 kg
Vyškov

Štěpánka ŠOUSTALOVÁ
11. 6. 2019 49 cm 3,40 kg
Služín
Ondřej SPURNÝ
9. 6. 2019 50 cm 3,80 kg
Vrbátky

Pondělí 17. června 2019
www.vecernikpv.cz
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TAMARIN
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KOUDY
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BOJAR
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VQXCV8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW5HGPMQWUGDG\
RTQDNÆOWUPGUGCPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel provozující prostějovskou nemocnici) Bezplatné spirometrické vyšetření, které umí odhalit chronickou obstrukční plicní nemoc nebo
astma, nabídne všem zájemcům Nemocnice Prostějov na připravovaném Dni spirometrie. Akce se uskuteční v rámci celosvětových oslav Dne spirometrie, který vyhlašuje každoročně Evropská plicní nadace
při Evropské respirační společnosti, a to již zítra, tj. v úterý 18. června 2019 od 10:00 do 17:00 hodin
v prostorách plicní ambulance.
Akce je určena nejen pro lidi, které dlouhodobě trápí respirační potíže, ale pro každého, kdo má zájem dozvědět se, jak silné jsou jeho plíce. „Naším cílem je připomenout lidem, aby na své plíce nezapomínali. Neboť
dýchání je základní životní potřebou. Bohužel pacientů s plicními onemocněními a obtížemi v Česku neustále
přibývá a s ohledem na komplikovanější léčbu v pokročilých stádiích onemocnění je prevence zcela zásadní,“
uvádí primářka oddělení plicních nemocí Nemocnice Prostějov Ivona Grygárková.
Lidé tak budou moci v rámci akce podstoupit rychlé a bezbolestné spirometrické vyšetření, které se provádí
pomocí speciálního přístroje. Ten zaznamená pacientovo dýchání. „Pacient dýchá do přístroje, který zaznamenává objem a rychlost vzduchu vydýchaného za určitý čas. Vyšetření je bezbolestné a netrvá víc než deset
minut,“ upřesňuje primářka Ivona Grygárková s tím, že v rámci preventivní akce zdravotníci lidem rovněž zodpoví veškeré dotazy související s problematikou onemocnění plic.
Zájemci o vyšetření pomocí spirometru mohou do Nemocnice Prostějov přicházet bez objednání
v úterý 18. červena od 10:00 do 17:00 hodin, a to konkrétně do plicní ambulance nemocnice, která se
nachází v 1. patře polikliniky nemocnice na ulici Mathonova 291/1.

Y\ñHWíHQtSOLF

Nabídne bezplatné 'DOñtVDQLWiíLQDVYĨWĨ

Z NEMOCNICE ...

Daniel ŠTĚRBA
11. 6. 2019 47 cm 3,15 kg
Vyškov

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!

Matyáš BRÁZDA
11. 6. 2019 51 cm 3,75 kg
Vícov

milujeme vecerník
á

Vítejte na svìtì

děti, pejsci, zdraví

BLAHOPØEJEME!!!

6

galerie miminek na
www.vecernikpv.cz
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Pondělí 17. června 2019
www.vecernikpv.cz
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nu programu, kdy naopak navrhl schválení přijetí krajských dotací jak na celé
Prostějovské léto, tak i na další jednotlivé
kulturní akce.
Největší porci času z osmihodinového programu zastupitelstva zabralo schvalování
závěrečného účtu města a účetní závěrky za
rok 2018, připomínky k výsledkům jedná-

ra loňského roku, kdy kontaktní osobou pro jednání
s advokátní kanceláří Ritter – Šťastný, která zastupuje
město ve sporu s Manthellanem, byl tehdejší první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Po revokaci
tohoto usnesení navrhujeme nově do čela tohoto
poradního týmu náměstkyni primátora Alenu Raškovou za ČSSD,“ zdůvodnil nutnost změn primátor

PROSTĚJOV Stres při akutním zhoršení zdravotního stavu a absence údajů
pro zasahující záchranáře. I tak může
vypadat situace při volání o první pomoc. Přitom všechny potřebné náležitosti, kteří zasahují u nemocného,
může obsahovat takzvaná Seniorská
obálka. Údaje v ní obsažené mohou
pomoci zachránit život. A právě proto prostějovští radní navrhli zřídit
pro naše seniory zvláštní obálku. Jejich návrh schválili minulé úterý zastupitelé bez mrknutí oka!
Prostějov se tak zapojuje do projektu
Seniorská obálka se zajištěním tří tisíc
kusů v hodnotě devadesát tisíc korun.
„Seniorská obálka je vlastně vyplněný
tiskopis primárně určený pro seniory

žijící doma, kteří nejsou navázáni na
některou sociální službu. Pochopitelně jej mohou využít všichni lidé. Jde
o I.C.E. kartu, na které lidé vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích, a to včetně dávkování, dále
kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře,“ nastínil obsah obálky primátor města Prostějova František Jura
(ANO 2011).
Znění tiskopisu je sestaveno lékaři zásahových jednotek a vše má svůj význam
a nelze proto tiskopis měnit. „Primární
úlohou záchranářů je poskytnout první pomoc zraněným lidem či osobám
v nouzi, zachránit jejich život a zdraví
a převézt je do zdravotnického zařízení.
Doporučujeme proto vyplněný tiskopis

složit na třetiny a vložit nejlépe do plastového obalu a připevnit magnetkou třeba na lednici nebo samolepkou na vnitřní dveře bytu. Jedná se o maličkost, která
v konečném důsledku může zachránit
život,“ upřesnila náměstkyně primátora
Alena Rašková (ČSSD) s tím, že vše má
ucelenou grafickou podobu a stejnou vizualizaci pro realizaci v rámci ČR.
Seniorská obálka obsahuje dva tiskopisy,
a to I.C.E. kartu a pravidla pro vyplnění,
dále průhlednou plastovou obálku, klips
na připevnění s magnetem, samolepku
s čísly na složky integrovaného záchranného systému, piktogramy pro osoby se zdravotním postižením, samolepku na dveře
pro oznámení, že se I.C.E. karta nachází
uvnitř bytu.
(mik)
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Prostějova František Jura (ANO 2011).
Zastupitelé se pro revokaci starého usnesení a pro novou změnu hlasováním vyjádřili souhlasně téměř všemi hlasy. Dalšími členy poradního výboru, který by
měl být účasten všech jednání s advokátní kanceláří,
jsou Aleš Matyášek (Na rovinu!), Jan Navrátil (Změna pro Prostějov) a Jaroslav Šlambor z KSČM. (mik)

Seniorskáobálkamůžezachránitživot

PROSTĚJOV Pravidelný bod jednání okolo
záležitosti spojené s developerskou společností Manthellan, který se opět vrátil do programu
zastupitelstva, měl minulé úterý jen krátké trvání. Komunální politici pouze revokovali jedno z usnesení z minulého volebního období.
„Je zapotřebí revokovat usnesení zastupitelstva z úno-
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(ANO) jeden bod, a to nabytí nových
akcií společnosti Vodovody a kanalizace
městem Prostějov. „Teprve připravujeme
seminář zastupitelů k tomuto tématu,
takže logicky bychom nabytí akcií měli
schvalovat až potom,“ vysvětlil důvody
svého rozhodnutí první muž Prostějova.
Jura poté požádal zastupitele o další změ-

8RQąCFÊQUOÆLGFP¾PÊRTQUV÷LQXUMÆJQ\CUVWRKVGNUVXCXVQOVQXQNGDPÊOQDFQDÊVTXCNQRąGU
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Foto: Michal Kadlec

rech jednotní. Minulé úterý tak došlo
k opakovanému hlasování a tentokrát
to vyšlo. Ovšem jen o pověstný chlup...
Rada města navrhla do dozorčí rady
společnosti FCC Prostějov trojici zastupitelů Marcelu Župkovou (ANO
2011), Martina Baláka (PéVéčko) a Jana

Zatloukala (ODS a Nezávislé osobnosti
města Prostějov). Do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace pak byl
nominován opoziční zastupitel Václav
Šmíd (KSČM). Právě proti posledně
jmenovanému se svrhla bouře nevole.
„Nemá žádné odborné předpoklady a jde

o komunistu. Navíc my jako největší opoziční strana nemáme v dozorčích radách
žádné zastoupení,“ láteřil Aleš Matyášek
(Na rovinu!). „Nemám nic proti osobě
pana Šmída, ale ani my občanští demokraté pro něj ruku zvednout nemůžeme
coby pro člena komunistické strany,“

ozval se také radní Tomáš Blumenstein.
Minulé úterý se nicméně našlo jednadvacet zastupitelů, kteří pro zmíněnou
čtveřici hlasovali. A tak má město konečně v obou společnostech, ve kterých má
majoritní podíl, své zástupce v řídicích
orgánech.
(mik)

* „Omlouvám se, že nemám
tak velkou kadenci svých slov...“
Aleš Matyášek (Na rovinu!) opět
překročil dle jednacího řádu povolený počet diskusních příspěvků, neboť jeho mluva je velmi pomalá a často nesrozumitelná.
* „Po minulém zastupitelstvu
řešili úředníci 74 vašich dotazů.
Buď budeme muset přibrat nové
úředníky, nebo na radnici musí
sedět do půlnoci!“
Primátor František Jura (ANO
2011) vysvětloval, proč odpovídat na dotazy zastupitelů je tak
mnohdy velice složité a nákladné.
* „Zdržím se hlasování z důvodu
procesního skepticismu.“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov) považoval za nutné být opět
důležitý. Ocenil sice hospodaření
města, ale při hlasování o závěrečném účtu města opustil jednací
síň.
* „Ve vašich dotazech se ztrácí
dokonce i pan Carda, a to je velký
odborník.“
Primátor podruhé takto komentoval otázky Aleše Matyáška (Na
rovinu!), který skutečně k účetní
závěrce města pokládal kuriózní
dotazy. Ty nechápalo více přítomných zastupitelů...
* „Podle vašich připomínek to
vypadá, jako kdyby společnost
Dřevo byla nějaký tunel!“
První náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko) už vyskočil
z křesla poté, co opozice kritizovala vznik nové společnosti Lesů
města Prostějova.
* „Potřebujeme pana Dopitu
zfialovět, právě došel.“
Zastupitel Pavel Dopita (SPD Tomio Okamura) byl z části jednání omluven. Jakmile se dostavil
do obřadní síně radnice, primátor
vyzval zapisovatele, aby jej přihlásili do hlasování.
* „Budu teď mluvit jako normální ženská, která ráda vaří.“
Náměstkyně primátora Alena
Rašková (ČSSD) tímto způsobem zahájila diskusi o odkládání
zbytků oleje z domácností k běžným popelnicím.
* „Vy nechcete diskutovat,
vy hledáte problém!“
Touto výstižnou větou zhodnotil
chování opozice na úterním jednání zastupitelstva radní Tomáš
Blumenstein (ODS a Nezávislé
osobnosti města Prostějova).
Zaznamenal Michal Kadlec

PROSTĚJOV Prostějovští zastupitelé
se na svém úterním zasedání zabývali
také návrhem opozičního hnutí Na
rovinu!. Jeho člen Martin Hájek sepsal
návrh usnesení, podle kterého by měl
primátor města František Jura (ANO
2011) svolávat jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova každý
měsíc mimo prázdnin, nikoliv jen šestkrát do roka. Tento návrh byl však následným hlasováním smeten ze stolu.
Sám předkladatel tohoto návrhu v úterý
na zastupitelstvu chyběl, a tak ho za Martina Hájka přednesl Petr Kapounek. (Na
rovinu!). „Z plánovaného harmonogramu

vyplývá, že v letošním roce je v plánu celkem šest jednání zastupitelstva. Vzhledem
k praxi se jeví jako vysoce nedostačující.
Obrovské množství projednávaných materiálů není možné podrobit dostatečné
diskusi a důležitým materiálům není věnována zasloužená pozornost. Dlouhá jednání jsou psychicky a fyzicky náročná pro
všechny účastníky, a to nejen z řad představitelů samosprávy, ale i zaměstnanců magistrátu. Jednání, která začínají dopoledne,
pokračují až do noci. Následná pokračování v ranních hodinách pak probíhají bez
kontroly veřejnosti. O nedostatečnosti šesti jednání za rok vypovídají i často svoláva-

ná mimořádná jednání. Nic nebrání tomu,
aby se jednání zastupitelstva kromě letních
prázdnin konala každý měsíc,“ přidal Aleš
Matyášek (Na rovinu!), kterého následně
podpořili v návrhu i další opoziční zastupitelé. Nikoliv však všichni, také koaliční
zastupitelé byli jiného názoru.
„Věřím, že pan Hájek a ostatní opoziční
zastupitelé přednesli tento návrh s nejlepšími úmysly, ale postrádám v něm reflexi
praktické stránky přípravy každého ze
zastupitelstev. Schválení tohoto návrhu
by tvrdě zasáhlo do stávající praxe řízení
města. Podíval jsem se po okolí, a statutární města Olomouc i Přerov mají naprosto

stejný harmonogram počtu jednání zastupitelstva, jako má Prostějov. Já osobně
budu hlasovat proti tomuto návrhu,“ ozval
se opoziční zastupitel Jaroslav Šlambor
(KSČM). „Chtěl bych vědět, kolik peněz
nás stojí jedna hodina jednání zastupitelstva s přihlédnutím k tomu, kolik je zde
přítomno vedoucích odborů magistrátu
a jeho zaměstnanců,“ připomněl finanční
náročnost každého jednání zastupitelstva radní Tomáš Blumenstein (ODS
a Nezávislé osobnosti města Prostějov).
„Souhlasím s tím, že zbytečně dlouhá a nekonstruktivní jednání zastupitelstva jsou
psychicky i fyzicky náročná a často nikam

nevedou. Dvoudenní jednání jsme měli
zatím jednou, a vůbec teď nechci komentovat fakt, že se tak stalo díky obstrukcím
a nekonstruktivnímu projednávání programu právě ze strany některých členů
opozice. Jsem přesvědčen, že při konstruktivním přístupu nás všech je stávající počet
jednání zastupitelstva dostačující. Za šest
zasedání v roce jsme schopni projednat
vše, co je v jednotlivých programech jednání,“ sdělil zastupitelům primátor František
Jura (ANO 2011). „Určitě pro tento návrh
ruku nezvednu! A bylo by podle mého
názoru dobré, kdyby někteří opoziční
zastupitelé jednali efektivně a racionálně.

Jedině tak potom tady nebudeme sedět do
noci nebo druhý den ráno,“ uzavřel diskusi
první náměstek primátora Prostějova Jiří
Pospíšil (PéVéčko).
Je zajímavé, že na zbytečně se protahující
jednání zastupitelstva poukazují právě ti,
kteří ho sami prodlužují svých tlacháním
a častým porušováním jednacího řádu...
Nebylo tedy divu, že většina zastupitelů při
hlasování zamítla návrh zvýšit počet jednání tohoto vrcholného orgánu města. Proti
návrhu se hlasováním vyjádřilo sedmnáct
zastupitelů, pro bylo pouhých sedm komunálních politiků a sedm z nich se hlasování zdrželo.
(mik)

„Mluvte konstruktivně a nebudeme tady sedět do noci,“ nabádal první náměstek primátora Jiří Pospíšil

Opozice požadovala jednatkaždý měsíc

PROSTĚJOV Volba zástupců města
do dozorčích rad společností Vodovody a kanalizace a FCC Prostějov
skončila během minulého dubnového
zastupitelstva fiaskem. S navrženými
delegáty nesouhlasila značná část opozice a ani radní nebyli ve svých názo-
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zatím se to neděje. Poslední tři roky návštěvnost kin v celé republice stoupá, byť
ne tak výrazně, jako tomu bylo například
loni u nás. Filmy jako Bohemian Rhapsody nebo Ženy v běhu prospěly kinům
v celém Česku. I když nikde samozřejmě
není psáno, že to tak bude i v dalších letech, musíme zůstat ve střehu. Je otázka,
jak se například producenti a pak také
čeští distributoři postaví k nastupujícím
trendům konzumace audiovizuálního
obsahu; platformy jako Netflix, Amazon
a další VOD (video on demand, tedy jakési online videopůjčovny) určitě vnesou
do celého průmyslu potřebu nových strategií. Každopádně pro určitý segment publika bude možnost vidět kinematografii
na velkém plátně vždycky argument,
proč jít do kina s plátnem širokým třináct
metrů než sledovat nejnovější filmový
trhák třeba na televizi, byť velké, potažmo
dokonce na malém displeji. Jít do kina je
zážitek a sdílení emocí s plným sálem vám
v obýváku nic nenahradí. A obecně – pro
kina dnes není největší konkurencí ani internet, ani multiplex v blízkém městě, ale
sluníčko. Když je krásné počasí, jako teď
v létě, lidé stále ještě raději tráví čas v reálném světě, ne v tom na stříbrném plátně.
Jsme zvědaví, jak se bude Prostějovu
líbit letní kino na nádvoří zámku. Na
letošní testovací prázdniny máme naplánované čtyři projekce, dvě v červenci a dvě v srpnu, vždy v sobotu od
půl desáté večer. Kavárna v zámku a její
občerstvení mají spolu s námi potenciál
zpříjemnit divákům hned několik horkých prázdninových nocí. Tak snad se
nás tam potká co nejvíc,“ přeje si ředitelka
kina Metro 70 v Prostějově.

Z úterního jednání zastupitelstva byla
omluvena trojice komunálních politiků.
Z různých důvodů se nedostavili Martin
Hájek s Petrem Lyskem (oba Na rovinu!) a Marek Moudrý (ODS a Nezávislé
osobnosti města Prostějova). Po omluvě
pak zasedl do lavice v obřadní síni prostějovské radnice se zpožděním Pavel Dopita (SPD - Tomio Okamura). Hned v úvodu stáhl z jednání primátor František Jura

Michal KADLEC

ní rady města a schvalování zástupců města do dozorčích rad společností Vodovody
a kanalizace a FCC Prostějov. Zastupitelé
rovněž jednali o návrhu opozice zvýšit počet jednání tohoto vrcholného politického
orgánu tak, aby se konala každý měsíc.
Proti tomuto návrhu však vystoupila většina z přítomných zastupitelů. Byli představeni noví ředitelé Lesů města Prostějova
i společnosti Dřevo a zastupitelé se rovněž
zabývali možnostmi rozšíření svozových
míst komunálního odpadu. „Jsem rád, že
na rozdíl od předchozího zasedání probíhalo toto setkání zastupitelů bez zvláštních
obstrukcí. I tak si ale myslím, že někteří diskutující se často pokoušeli porušovat jednací řád tím, že překračovali časové limity
svých příspěvků. My ale i nadále budeme
lpět na dodržování řádu,“ ubezpečil nejen
Večerník primátor František Jura.
Příští jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova je na pořadu
až po letních prázdninách, konkrétně
v úterý 10. září.

jednacího řádu,“ vzkazuje primátor

PROSTĚJOV V pořadí osmé zasedání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova v tomto volebním období
skončilo v úterý krátce po osmnácté
hodině. Oproti předchozímu řádnému jednání se tedy vše stihlo prodiskutovat a odhlasovat během jediného
dne. Původní obavy, že část opozice
opět využije všemožných obstrukcí
a protáhne tak zasedání znovu do
dvoudenního maratonu, se tak nepotvrdily. Večerník byl opět u toho!

PROSTĚJOV Úterní jednání
prostějovského zastupitelstva
bylo o něco chudší na vtipné
hlášky pronesené komunálními
politiky, přesto Večerník pro
své čtenáře tradičně několik
perliček zachytil.
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Prostějov (mik) – Ve Školní a Demelově ulici v Prostějově se nacházejí parkoviště, která mají sloužit
pro potřeby návštěv magistrátu a na
nichž je dodatkovou tabulkou omezeno parkování na dobu jedné hodiny. Jak už také Večerník před časem
informoval, tato doba nebývá většinou řidičů dodržována, což bylo ze
strany občanů předmětem časté kritiky. „Proto bylo rozhodnuto využít
možnosti dané pravidly silničního
provozu a označit tato parkoviště
dopravní značkou „Parkoviště s parkovacím kotoučem“. Tato značka
označuje parkoviště, na kterém řidič
musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit
na něm dobu začátku stání, kterou
nesmí až do odjezdu měnit. V ulici
Školní i Demelově se jedná o jednu
hodinu. Toto opatření se pochopitelně netýká velkého placeného
parkoviště se závorou ve Školní ulici,“ sděluje Alena Rašková (ČSSD),
náměstkyně primátora pro dopravu
v Prostějově. Na parkovacím kotouči
se vyznačí doba příjezdu. Provizorně postačí zanechat i viditelně odložený papír s ručně napsaným časem.
Parkovací kotouče bude možné
zakoupit mimo jiné v regionálním
informačním centru.

=PÈQDV\VWÅPXSDUNRY½QÉ

Prostějov (mik) – Jak Večerník informoval, parkoviště mezi Wolkerovou
a Komenského ulicí stále blokují betonové skruže, ovšem magistrát již společnost
Manthellan vyzval k jejich odstranění.
Se zajímavým nápadem na jejich využití
teď přišel opoziční zastupitel Jan Navrátil
(Změna pro Prostějov). „Co je naskládat
po třech na sebe a udělat z nich plakátovací sloupy? Dolů bych napsal, že je
sponzoruje Manthellan,“ navrhl Jan Navrátil. Myslel to vážně?
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vštěvnost o celou třetinu, zorganizovat plejádu akcí souvisejících s filmem
a s kulturou i zábavou obecně. Dosáhli
jsme na dotaci Státního fondu kinematografie a ve spolupráci s městem naplánovali letní kino i projekce ve foyer. Daří se
nám posouvat, byť pomalu, projekt nového občerstvení. Začali jsme prodávat
popcorn, který je čím dál populárnější.
Stali jsme se členy sítě Europa Cinemas,
což vnímáme jako vstupenku mezi dobrá kina, která hledí na pestrost programu
a snaží se, aby si v kině každý přišel na své
– a přesto stále růst. Podařilo se nám dostat ocenění od největšího českého distributora CinemArt i uznání od Unie filmových distributorů, že jsme ‚skokan roku´.
Co se nám daří méně, stejně jako většině
kin v zemi, je přesvědčit diváky, že i filmy
pod hlavičkou filmového klubu opravdu
stojí za to vidět. Filmový klub není jen
pro náročného diváka, ale je to místo, kde
uvidíte třeba ty nejlepší nové snímky, které tepou v krvi současného světa a žhaví
klávesnice nejrespektovanějších kritiků.
Takže pokud v kině hledáte i něco víc, než
poskytují blockbustery, dívejte se do programu na každé pondělí a středu. Kromě
filmu samého vždy servírujeme i krátké
úvody, kde se dozvíte víc, než byste vyčetli
na ČSFD,“ konstatuje Barbora Prágerová.
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běží i další fotbalový film Brankář, takže
v jeden den zahrajeme oba filmy. Doporučuji tedy zapsat si datum do diáře nejen
fotbalistům, ale i fotbalistkám, protože
bude na co se dívat,“ zve do ‚svého' kina
jeho ředitelka.
Prosperita zařízení a návštěvnost se
po převzetí kina od tehdejšího vedoucího Ivana Čecha během posledních
dvou let rapidně zvýšilo! „Obecně se
kinům poslední dobou daří, ale mám
za to, že my jsme největší posun udělali
ve skladbě programu. Inspirujeme se
u dobrých kin a vnímáme možnosti,
jaké kinům poskytla digitalizace. Dříve
jste dostali klasickou filmovou kopii,
kterou si možná někteří diváci pamatují,
když se v zelených přepravkách vozila na
nádraží, a tu jste hráli, dokud byla pod
střechou. Pak jste ji poslali dál a hráli
zase jiný film. Dnes, v době digitálních
kopií, můžeme film hrát i opakovat, kolikrát chceme, to je obrovská výhoda.
Můžeme hrát předpremiéry i premiéry
ve stejný okamžik jako všechna kina ve
velkých městech, jako multiplexy i ty
nejmenší scény pro pár desítek diváků.
A hojně toho využíváme. Chcete vidět
film jako první? Přijďte k nám, máme
obrovské plátno, perfektní zvuk, a navíc
je v podzemním kinosále chládek, což
se teď v těch vedrech výjimečně hodí,“
vyjmenovává Barbora Kucsa Prágerová
důvody, proč se kinu v posledních dvou
letech nebývale daří. Navíc se vydělané peníze vrací znovu do provozu kina
Metro. „Ano, vrací, jako příspěvková
organizace zjednodušeně řečeno nesmíme vydělávat, takže veškerý hospodářský výsledek buď použijeme, například
na investice, nebo vrátíme zřizovateli.
Například letos jsme se zavázali, že co
vyděláme, investujeme do projektu občerstvení, aby nám město nemuselo
přispívat tolik peněz. V budoucnu, až
budeme v ještě lepší fyzické kondici,
budeme každoroční přebytky vracet do
rozpočtu města. Zatím však potřebujeme zrealizovat spoustu věcí a také toho
v kině hodně opravit a vylepšit. Kromě
již vypočítaných plánů časem rozhodně
opravíme třeba schodiště vedoucí do
kina,“ uvedla Barbora Kucsa Prágerová.
Poslední otázka Večerníku směrem k ředitelce kina Metro nemohla směřovat
nikam jinam než k budoucnosti tohoto
kulturního zařízení. Udrží se v době internetu a sociálních sítí? „Je paradoxní,
že ačkoliv se stále objevují apokalyptické
scénáře, že kina musí bídně zhynout pod
kopyty televize, internetu a dalších médií,

$CTDQTC-WEUC2T¾IGTQX¾\CRQUNGFPÊFXCCRčNTQMWPGDÚXCNGRQ\XGFNCMXCNKVWMKPC/G
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PROSTĚJOV Stane se, vždyť se
teprve jen učí... Minulou středu
trošičku zazmatkoval žák autoškoly při průjezdu Havlíčkovou ulicí
v Prostějově. Ani jeho instruktor
na sedadle spolujezdce nedokázal zabránit tomu, že šoférský elév
„škrtl“ vozidlem autoškoly o zaparkovanou Hondu u krajnice...
„Ve středu dvanáctého června před
dvacátou hodinou došlo u křižovatky
ulic Šafaříkovy a Havlíčkovy k dopravní nehodě vozidla autoškoly.
Pětadvacetiletý žák autoškoly s vozidlem značky Renault při jízdě z ulice
Šafaříkovy do ulice Havlíčkovy nezvládl řízení a narazil do osobního
automobilu značky Honda, které bylo
zaparkované v Havlíčkově ulici u pravé krajnice,“ popsal kolizi František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov s tím, že

vozidla je nyní podezřelý z přestupku
podle zákona o silničním provozu.
K dořešení bude věc postoupena příslušnému správnímu orgánu,“ doplnil mluvčí prostějovských policistů.
(mik)

0GJQFCMVGTQW\CXKPKNå¾MCWVQwMQN[UKPCMQPGEX[å¾FCNCLGPR¾TwMT¾DCPEčPC
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ke zranění osob nedošlo a výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 10 000 korun
„Alkohol u žáka i instruktora autoškoly policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Řidič

PROSTĚJOV Jak už Večerník
avizoval ještě před otevřením
hřiště pro plážový volejbal
i další sporty na náměstí T. G.
Masaryka, jemný písek z plochy
se v žádném případě neodveze někam na skládku, naopak.
Uplatnění najde na hřištích
v aquaparku a také základních
školách.
Letos poprvé si příznivci zejména
míčových her mohli zasportovat
přímo v centru města. Na náměstí
se bezplatně v písku hrály míčové
hry jako je basket, fotbal, tenis, volejbal, korfbal nebo florbal. Hřiště
s variabilním využitím bylo pilotním ročníkem, který měl otestovat
zájem veřejnosti o takový typ aktivity. A povedlo se.
„Přes počáteční nepřízeň počasí
bylo hřiště využito a jeho harmonogram byl zcela zaplněn. Máme

radost, že se dobrá věc podařila
a děkujeme Sportcentru DDM
za zajištění některých doprovodných aktivit,“ usmívá se náměstkyně primátora Milada Sokolová
(ODS a Nezávislé osobnosti města Prostějova) s tím, že zábavu si
tam užili jak dospělí, tak drobotina. „Rozhodně nechyběla ani
zábava pro děti. Velice nás potěšil
i zájem maminek o doplněné pískoviště, které děti využily na sto
procent,“ doplňuje.
Následné využití se našlo i pro
jemný písek z beach volejbalového hřiště. „Písek rozhodně nepřijde nazmar. Sloužit bude na
hřišti v aquaparku, ZŠ v ulici Melantrichova nebo RG a ZŠ města
Prostějova,“ prozradil k dalšímu
využití Jan Krchňavý (PéVéčko),
náměstek prostějovského primátora.
(mik)

o zaparkovanou Hondu GRvNROLDTXDSDUNX
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Na to, v jaké je prostějovské kino Metro 70 aktuální kondici a kolik se vůbec
o jeho provoz stará pracovníků, se Večerník zeptal právě jeho ředitelky. „Já mám
za to, že se má krásně,“ usmála se Barbora
Kucsa Prágerová. A zjevně má důvod.
„Máme nakročeno k celé řadě skvělých
projektů, magistrát je nakloněn dalším
fázím rekonstrukce foyer, a to jak vzniku
občerstvení, tak i revitalizaci celého prostoru pro diváky, nebo třeba zpřístupnění kopule. Takže pokud se nic nezmění,
mohou obyvatelé Prostějova v budoucnu
očekávat i nové toalety, pokladnu, šatnu,
letní zahrádku uprostřed kina a další. Jak
jsem si ale za dobu svého působení vyzkoušela, je to všechno běh na dlouhou
trať. Máme však v kině velikou radost,
že nám vedení města fandí a vnímá, jak
se kino posouvá. Když počítám úplně
všechny, včetně údržbáře, topiče a dalších, kteří se starají, aby bylo kino každý
den v chodu, je nás přes dvacet. Jako stálí
zaměstnanci na plný úvazek jsme tu ale
jen tři,“ uvedla exkluzivně pro Večerník
ředitelka kina Metro 70.
Mladá dáma nastoupila do funkce po
úspěchu ve výběrovém řízení 1. ledna
2017. Další otázka Večerníku tedy logicky směřovala k tomu, co se za dva
a půl roku povedlo a co se naopak ještě nedaří realizovat. „Podařilo se nám
připomenout velkému množství Prostějovanů, že ve městě mají krásné kino
v úžasné budově zasazené do atraktivního prostředí parku. Že jsme blíž, jsme levnější a hrajeme více titulů než olomoucké
multiplexy. Povedlo se nám vrátit Metro 70 na mapu aktivních jednosálových scén, jsme mezi deseti nejlepšími
v republice. Zvládli jsme zvednout ná-

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
zpravodajství

Zároveň zmiňuje, že v co nejližší budoucnosti má řadu dalších plánů, především
těch investičních. „Jak už jsem zmínila,
plánů je opravdu spousta. Důležité je také
udržovat techniku v dobré kondici, navíc
naše Kristýnka, což je hlavní projektor
značky Christie, už bude mít brzy deset
let, a to je na takový stroj hodně, takže
v dohledné době budeme potřebovat
nový. Hrajeme několik představení denně po celý rok a taková intenzita provozu,
navíc s 3D projekcemi, se na technologii
projeví. Zatím ale šlape skvěle,“ poznamenala.
Co se akcí týče, určitě si zapište do kalendáře datum 28. června. V poslední
den školního roku hrajeme nadějnou novinku Yesterday, film, který jede na vlně
velkého zájmu o hudební legendy. Jak název napovídá, tentokrát budete odcházet
z kina s hity od Beatles v uších. Rozhodně
ale po filmu nemiřte domů, ve spolupráci
s kavárnou Prostor a prostějovskou ZUŠ
totiž chystáme tematický taneční večírek
ve stylu šedesátých. let – Twist & Shout se
bude od mramoru odrážet až do hluboké
noci,“ prozradila Večerníku Barbora Kucsa Prágerová.
„A protože v rámci přehlídky Vary v kině
k nám dorazí mimo jiné film Diego Maradona, můžete se desátého července těšit
na Den s fotbalem v kině! Nejenže uvidíte
drsný film o fotbalové legendě, mafii a síle
sportovního ducha, ale můžete se i před
kinem zúčastnit fotbalových soutěží
a něco zajímavého vyhrát. Jen fotbalovou
mládež do dvanácti let tentokrát nechte
doma, je to film pro životem ošlehanější
sportovce. Shodou okolností teď v kinech

a dalších médií, se zatím nedějí,“ těší ředitelku Barboru Kucsa Prágerovou

PROSTĚJOV Na květnovém zasedání Zastupitelstva statutárního
města Prostějov byla kromě pár bláznivých opozičníků chválena
ze všech stran. Prokázanou pravdou je, že mladá ředitelka Barbora
Kucsa Prágerová pozvedla od svého nástupu do funkce v lednu
2017 prostějovské kino Metro 70 až neskutečným způsobem. Do
tohoto zařízení se v posledních dvou letech vrátili nejen fajnšmekři, ale také mladí diváci. Navíc se zdokonaluje vnitřní vybavení i zařízení a co je pro magistrát nejpodstatnější, kino zvyšuje své tržby.
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Prostějov (mik) – Jeden z opozičních
zastupitelů při úterním jednání 11. června vznesl požadavek, zda by bylo možné
přesunout sochu svatého Floriána od
kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brněnské
ulici na Floriánské náměstí v Prostějově,
kam historicky patří. Stanovisko radních
je však zamítavé. „Socha svatého Floriána
před kostelem sv. Cyrila a Metoděje je
podle zákona o státní památkové péči od
roku 1958 nemovitou kulturní památkou. Přesun nemovité kulturní památky
je z hlediska státní památkové péče přípustný jen tehdy, když na jejím stávajícím
stanovišti památce přímo hrozí zkáza
nebo nebezpečí trvalého poškození.
I v takovém případě se však dává přednost transferu v rámci stávající nebo nanejvýš sousední parcely. Ani jedna z uvedených podmínek není v tomto případě
naplněna,“ vysvětlil Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora statutárního města Prostějov. „Stěhování nemovitých kulturních památek je přitom
vždy vysoce riziková záležitost, při které
hrozí jejich nevratné poškození. Oddělení památkové péče proto s konečnou
platností nemůže v souladu s platnými
předpisy vydat k takovému požadavku
souhlas, zvlášť když se jedná o přesun,
který je z odborného hlediska naprosto
neodůvodněný,“ dodal Rozehnal s tím,
že navíc Floriánské náměstí čeká rozsáhlá
rekonstrukce s výstavbou autobusového
terminálu. Ta začne v úvodu srpna tohoto roku.

milujeme

PROSTĚJOVSKÉMU
KINU METRO 70 STOUPAJÍ NÁVŠTĚVNOST
„Apokalyptické scénáře, že kina musí bídně zhynout pod kopyty televize, internetu
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A tak se na dvou kontinentech děje v zásadě něco
se stejnými důsledky, byť samozřejmě ve specifických podmínkách. V Africe dovedla černošská
nekompetentní vláda na úplné dno bývalou „sýpku Afriky“ Rhodesii, nyní Zimbabwe, a trochu
něco podobného se daří bruselským úředníkům
samozřejmě za notné spolupráce bývalých českých vyjednavačů, kteří by před vstupem ČR do
Unie prodali i vlastní babičku, jen aby byli noví
mocipáni spokojeni.
Ale vlastně na co bychom zemědělskou půdu
potřebovali, teď jsou důležitější průmyslové a logistické „parky“, nějaký ten kus žvance vždycky
dovezeme. Na jediném se ale shodneme. Krávy
jsou v tom fakt nevinně.

V

stovky nákladních. I proto jsou dnes
cenným artiklem pro sběratele, zvlášť
když se jich dochovaly přibližně jen
tři desítky. Přesná čísla z výroby neznáme, protože archiv se nedochoval
a dokumentace se za války různě poztrácela.
Dodejme ještě, že prezentaci firmy
Wikov se věnuje Občanské sdružení
Industria Wichterlensis a Wikov Veteran Club.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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Je třeba přiznat, že šlo o prototyp.
Těch se v uvedeném roce vyrobilo ještě několik. Za první sériově vyrobené
auto firmy Wikov se považuje až model
Wikov 7/28 z roku 1925. Vzhledem
k vysoké ceně vzniklo těchto automobilů nakonec jen dvě stě osmdesát kusů.
Následoval technicky ještě dokonaleji
provedený model Wikov 35 z roku
1932, jehož výhodou byla velmi dobrá
aerodynamika. Ani tento vůz nezaznamenal výrazný prodejní úspěch, za tři
roky se vyrobilo jen sto padesát kusů. Zajímavostí je, že byl již vybaven volantem
na levé straně, tak jak to známe dnes, a to
i přesto, že strany provozu byly změněny
až později. Již ve třicátých letech minulého století se ale o této změně uvažovalo
a firma Wikov se na to připravila.

N

a podvozku modelu 35 vznikl vzhledově nejzajímavější
vůz továrny Wikov – Kapka, což byl
první aerodynamický vůz vyráběný
v Československu a jeden z prvních
na světě. Za celou dobu se ale vyrobily
jen tři kusy, podle některých pramenů až šest. Problém tohoto vzhledově
aerodynamického vozu byl v tom, že
jeho skutečné aerodynamické vlastnosti nebyly příliš dobré, navíc přidané
aerodynamické štíty zvýšily hmotnost
vozu o více než 100 kg. V roce 1933
bylo vyrobeno několik luxusních vozů
typu Wikov 70 a o rok později se začal
vyrábět model Wikov 40, jehož vzniklo
tři sta třicet kusů. Wikov se pustil i do
závodění a na Masarykově okruhu se
umisťoval nejlépe z vozů československé výroby s autem Supersport Wikov,
což byla dvousedadlová závodnička.
ýroba aut ovšem bohužel netrvalo zase až tak dlouho a tak
je třeba konstatovat konec již po
dvanácti letech. Ukončení výroby
osobních automobilů nakonec
přišlo ještě před druhou světovou
válkou, a to roku 1937, neboť byla
ztrátová. Znalci historie aut k tomu
dodávají toto: „Došlo kvůli tomu i ke
sporům mezi Wichterlovými a Kováříky, kteří prosazovali pokračování výroby. Následně sice bylo smontováno
ještě několik automobilů, ale to už
bylo jen kvůli využití zbylých vyrobených dílů, byly dokončeny vojenské zakázky na automobily nákladní.
Celkem v Prostějově za dvanáct let
vzniklo podle dostupných informací
asi šest set kusů osobních aut a kolem

Zbyteèné náklady
Celkem chápu, že z důvodu lepší dopravní propustnosti už kraj i město upustily od výstavby dvou rondelů na Poděbradově náměstí. Jen by mě zajímalo,
kolik peněz stál projekt těchto okružních křižovatek. Tyto náklady totiž nyní propadly kanálem a jen těžko je někdo zaplatí ze své kapsy. Nebo je magistrát předepíše někomu k úhradě? Myslím si, že když už byly rondely vyprojektovány a pro výstavbu vybaveny všemi potřebnými povoleními, měly být
před lety už dávno vybudovány, když ještě měly smysl.
Radek Pivoňka, Prostějov
Kontroluje nìkdo placení?
Do nebe volající zákaz
Zaparkovat auto u Národního domu je během dne takřka nemožné, to Nejsem žádný kavárenský povaleč, ale velice rád si v létě posedím na některé
vám potvrdí většina řidičů. Často tedy musím volit jiná místa k parková- z předzahrádek ve městě, dám si kávičku, zapálím si cigaretu a posedím si s přáteli.
ní, často hodně daleko od centra města, protože všechny odstavné plochy A musím říct, že je mi úplně fuk, jestli jsou na předzahrádce umělohmotné stoly
jsou přes den obsazené. Zaráží mě ale fakt, že právě u Národního domu, a židle, zda jeden slunečník má tu barvu a druhý zase jinou. To, co se v Prostějově
přestože je tam parkování placené, si jen minimum řidičů jde do automatu tento rok děje a co všechno vadí památkářům v této oblasti, to je do nebe volající.
vyzvednout lístek a zaplatí povinnou desetikorunu na hodinu. Zjistil jsem Třeba ony pověstné túje, které památkáři v nové vyhlášce města zakázali instalovat
to nedávno, když jsem pěšky procházel okolo řady zaparkovaných vozidel. majiteli kavárny před Zlatou bránou. Právě tyto stromečky velice vkusně odděloPovinný lístek na palubní desce za předním sklem měl pouze každý třetí valy předzahrádku od komunikace, po které procházejí stovky lidí, a člověk sedící
řidič. Kontroluje někdo placení parkovného u Národního domu?
na předzahrádce měl tak pocit alespoň malého soukromí. Co je to proboha za
František Začal, Prostějov zhovadilost něco takového zakázat?
Jiří Majer, Prostějov
S Wolkerem to pøehánìjí
Připadá mi, že Jiřímu Wolkerovi dělá současné vedení prostějovského magistrátu až příliš velkou propagaci. Na to, že šlo o komunistického básníka, a to mi nikdo
nevymluví, je soch či pamětních desek Jiřího Wolkera v Prostějově až moc! A když jsem se dočetl, že ona pamětní deska na domě na Pernštýnském náměstí stála
skoro čtvrt milionu korun, lapal jsem po dechu. Co za tyto peníze všechno mohlo být? Napadá mě otázka, zda Prostějov nemá dostatek jiných slavných rodáků,
jejichž jména jsou dosud opomíjena. Těm by se měly stavět sochy a nikoliv mladému komunistovi Wolkerovi...
Petr Zavadil, Prostějov

P

zde se již blížíme k oné připomínce výročí, ale zastavme se ještě
v roce 1923. Při jednání správní rady
v říjnu pronesl František Kovářík tato
slova: „Chceme-li zaměstnanost v budoucnu zvětšiti, bude nutným vyráběti
předmět, který by umožnil – vydaří-li
se – rychlý vzestup počtu zaměstnaneckých sil. Ve výkonném výboru jsem již
upozornil na takový předmět, jest to lidový automobil, nelze popřít, že se svět
v každém směru motorizuje a že hlad
po laciných a dobrých vozidlech bude
čím dál větší.“ Citát lze nalézt v knize
Wikov, továrna automobilů.
říprava pak trvala ještě chvíli,
v každém případě letos v létě
slavíme 95 let, kdy z výrobní linky
firmy Wikov sjel první automobil.

A

Když uslyšíte slovo Wikov a jste Prostějovanem, znalcem historie a v ideálním případě fanouškem veteránů, pak vaše srdce
zaplesá. Wikov je zkratkou kdysi největšího průmyslového závodu, továrny na hospodářské stroje, která vznikla sloučením
dvou samostatných subjektů, a to továren Wichterle a Kovářík
v roce 1918. Jeden ze spolupodílníků Dr. František Kovářík
byl dokonce v letech 1920 a 1921 ministrem veřejných prací
tehdejší úřednické vlády. Ve dvacátých letech ovšem továrnu
zasáhla krize a v období let 1922-1923 byla i částečně zastavena výroba, polovina pracovníků byla propuštěna a hledal se
impuls, co dál...
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Takže jak už významný českobudějovický výrobce avizoval, výpadek dodávek čerstvého mléka se
samozřejmě někde projeví, v tomto případě v omezení výroby trvanlivého a sušeného mléka. No
a právě to trvanlivé mléko pod privátními značkami řetězců tak nutně také podraží. A zase se ukrojí
pár procent z české potravinové soběstačnosti.
Přesně tak zruinoval perfektně šlapající, i když tolik
ideologicky kritizované, kolektivní zemědělství volný evropský trh. Ta úžasná vymoženost ekonomické
kolonizace zapříčinila, že ve vepřovém pokryjeme
ani ne 40 % naší spotřeby. Prasata se vybila a chovat
je můžete tak akorát doma na privátní zabijačku.
A v čem jsme relativně nejvíc soběstační? No... přece
v mléku, a s tím se musí rychle něco udělat!

(3±7+*+*23±/,ß¡-/,01í',30(%,

Počítám, že většina z nás si pamatuje vděčné Krkonošské pohádky. A Trautenberkovo vzdychání
na téma krávy nedojej, slepice nenesou, v truhlici
pár pavouků. Pak by se měl chudák Kuba co divit.
My se také divíme. Mléko sice pořád zdražuje, ale
na druhou stranu ho lze stále koupit pod privátními značkami od českých výrobců za nějakých
deset jedenáct korun.
To bude od léta také hudba minulosti. A ne že by
krávy nedojily, ty se mohou třeba rozkrájet. Jenže
co je to platné, když jihočeská kráva produkuje
své mléko pro bavorské mlékárny. Ty se totiž
prásknou přes kapsu, kdykoli si zamanou, a jihočeský družstevník si pro pár eurocentů vždycky
nechá vrtat koleno.

Ach ty krávy…

GLOSA TOMÁŠE KALÁBA
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PROSTĚJOVSKÝCH A DNES KAVÁREN

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Jak jistě víte z předminulého vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, seriál o gastronomii oslavil velké číslo v podobě
kulatého jubilea. Ano, navštívili jsme už téměř padesátku zdejších restaurací a hostinců, půltucet z nich dokonce
i opakovaně. Zavítali jsme i do takových hostinců, o kterých nebylo co uveřejnit, tak jsme se o to ani nepokoušeli. Ale
nic jsme zatím nenapsali o skupině podniků, která se v posledních letech těší stále větší popularitě, a to o kavárnách.
Popularitu si tyto podniky zaslouží oprávněně. Tak jako se zlepšila kvalita restaurací, zlepšila se i kvalita kaváren,
díky tomu se zvedla jejich návštěvnost, což vedlo ke vzniku nových podniků. Zákon trhu zkrátka funguje, ať se to
někomu líbí a jinému nelíbí.
Ještě než přistoupíme k dnešnímu jedenapadesátému dílu, připomeňme si, jaká je historie tohoto projetku. Vše
odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům.
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Jako první kavárnu jsme pro hodnocení vybrali oblíbené místo
na Pernštýnském náměstí, která se sice oficiálně jmenuje Coctail
Café, ale obecně je známá pod názvem prvního zřizovatele, kterým byl někdejší hlavní sponzor prostějovských fotbalistů – firma
LeRK. Od té doby sice uběhla již pěkná řádka let, ale pod tímto
názvem si kavárna získala popularitu a nyní už neoficiální označení
jí zůstalo.
Web kavárny není funkční a na stránkách mapujících obdobné podniky jsme se dozvěděli o kavárně velmi málo. V podstatě jen otvírací
hodiny. Zaujalo nás, že kavárna otvírá již v osm hodin ráno, takže
tam může návštěvník i posnídat. Otevřeno je do deseti večer, v pátek
a sobotu dokonce o hodinu déle.
1FGZVGTKÆTWMKPVGTKÆTW
Přicházíte-li ke kavárně, již zdálky vás zaujme venkovní posezení
rozdělené díky cestě do dvou částí. Ta první se nachází na chodníku před kavárnou, druhá pak za silnicí na ostrůvku, spíš ale vyvýšeném ostrově směrem ke středu náměstí. Obě se liší jak stolečky,
tak židlemi a na kavárnu představují úctyhodnou dodatečnou venkovní kapacitu.
Přes vyvýšené dřevěné pódium a venkovní posezení vejdete dovnitř. I tam můžete volit ze dvou možností, kam se posadíte. Máte
na výběr buď vstupní, tedy stylovější část, jejíž dominantu tvoří
barový pult táhnoucí se téměř po celé délce místnosti až k průchodu do zadní místnosti, kam se schází po několika schůdcích.
Spočítali jsme, kolik návštěvníků se může najednou posadit
ke stolkům, a vyšlo nám, že kapacita jak uvnitř, tak venku je
téměř totožná. Celkem tam může najít posezení až 120 osob,
ale je otázka, jak by takové množství zvládala obsluha.
U barového pultu se asi nepředpokládá velký nával (na rozdíl třeba
od Španělska, Francie nebo USA to u nás není zvykem), skoro celý
je zastavěn zařízením na mletí a přípravu kávy a reklamními tabulemi. Nás však velmi zaujal jeden nápis pocházející zřejmě ještě ze
„sportovních“ počátků kavárny: Nejlepší sport je kafe a dort. S touto
filozofií nezbývá než (s nadsázkou) souhlasit.
Do druhé snížené místnosti sejdete po schodech za barem. Je bez přímého osvětlení, výzdoba je strohá a co vás zaujme, je dětský koutek vzadu
v místnosti, který je hojně využíván maminkami s malými dětmi.
%QMCX¾TPCPCDÊ\Ê
Nabídku nápojů, nejen kávy, ale i koktejlů a alkoholických i nealkoholických nápojů, najdete v poměrně obsáhlém menu. Kromě
nápojů tam objevíte i malé občerstvení ve formě několika druhů
pannini. Za nabídkou dortů a zákusků musíte udělat pár kroků,
kde se vedle průchodu do spodní části podniku nachází chladicí
skříň s několika poschodími dortů. Jeden lákavější než druhý. Při
této naší návštěvě nebyly v nabídce jiné zákusky než dorty,
ale při minulých jsme ochutnali i skvělé zákusky, které prý
mívají nepravidelně, když má paní, která je peče a dodává,
právě čas...
Sortiment kávy obsahuje všechny obvyklé druhy a velikosti, nabídka vína je velmi omezená, jiné než rozlévané v nabídce není

EXCELENTNÍ

Že se jedná o nejvyšší možnou
úroveň, můžete vidět na každém kroku. Interiér, oblečení i chování personálu,
stejně jako rozsah nabídky druhů kávy i zákusků
nemohou být dokonalejší. Vše je v této kavárně
výjimečné a nemusíte mít obavu pozvat tam i výjimečně vzácnou návštěvu.

4 VELMI DOBRÉ
Jen málo chybí k úplné dokonalosti. Káva je
připravena z kvalitních surovin a na kvalitním
zařízení. Dostanete i možnost vybrat si z více
druhů a zemí původu kávových
zrn. Rozsah nabídky zákusků vás
potěší. Kavárna má atmosféru a chování personálu je přátelské a přitom zdvořilé.

vů v srpnu. Do té doby přejeme krásnou dovolenou a dobrou chuť.
Kdo by chtěl znát hodnotitele
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout
na www.vecernikpv.cz a příslušný banner,
pod kterým se skrývají potřebné informace
i všech padesát doposud zveřejněných dílů.
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zvolili skořicovník a srdíčko s chalvou. Oba
zákusky, stejně jako káva, nás velmi potěšily.
Nebyly příliš sladké, velikostí uměřené, chutí
netuctové. Víno ani jiný alkohol tam nedostanete, vlastně jeden přece jen ano – Prosecco.
DO
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KAVÁREN
Příjemné mladé dívce, která se hned objevila
u našeho stolku (většina hostů si objednává
u pultu, než se vydá k vyhlédnutému místu),
jsme vyjevili naše přání, formulované poměrně široce. Jeden z nás chtěl, ať mu vybere takovou kávu, kterou si myslí, že by měl při první
návštěvě ochutnat, a druhý si přál studený náCANALL
poj obsahující kávu.
a u nabídky lihovin, ačkoliv vypadá za
První byla výborná káva vietnamská Phin (VietKAVÁRNY CO
pultem impozantně, jsme našli povážnam patří k významným světovým vývozcům
CT
A
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livé mezery.
kávy), servírovaná v malé nádobce s filtrem, ze
Ověřili jsme si, že většina lidí kavár,CMP¾OEJWVPCNQ
kterého přefiltrovaná káva odkapávala do sklenu
Canall
nezná
a
na
místě
jsme
možJak káva espresso, tak espresso lungo nás uspokojily, oba
ničky, na jejímž dně bylo slazené zahuštěné mléná přišli i na důvod. Jednak jsme se neptali
dorty byly lehké a svěží, nebyly přehnaně sladké, takže i s nimi
ko. K tomu patřilo doporučení – kávu nemíchat
mladých lidí a jednak je svým umístěním trojsme byli spokojeni. Víno bylo standardní, ale slušné.
hned po překapání a nejprve ochutnat samotchu mimo obvyklé pěší trasy obyvatel města.
nou. To se ukázalo být skvělou radou. Káva byla
-XCNKVCUGTXKUW
Přitom je jediným prostějovským podnikem
hustá, tmavá, voňavá a v chuti jste rozeznali hořSice jsme byli příliš brzy opakovaně dotazováni na naše přání
(počítáme sem i restaurace a hostince), o ktekou čokoládu. Po smíchání se sladkým hustým
a nabídku jsme si přitom museli vyžádat, ale servis během našerém se pochvalně píše v celostátním tisku.
mlékem chutnala tak, že jste okamžitě dostali
ho asi dvouhodinového posezení byl přiměřený jak co do četnosti
Časopis Euro ji zařadil mezi nejzajímavější kachuť na další. Ale vzhledem k tomu, že to byla
zastavení u našeho stolu, tak chování personálu. K malému nedovárny v Česku a Lukáš Hejlík, který se kromě
ten den třetí (i když nejlepší), hodnotitel, ač nerozumění došlo jen ke konci naší návštěvy, kdy jsme si žádali
populárního LiStOVáNí na jevištích divadel
rad, odolal. Studená filtrovaná káva (původem
příchodu servírky. Ta nám přinesla účet, zatímco my jsme si
zabývá i gastronomií, uvádí kavárnu Canall ve
z Ekvádoru) s tonikem a plátkem pomeranče
chtěli ještě objednat... A dost se nám nelíbilo, že jsme dostali účet
svém bestselleru nazvaném Gastromapa 365.
rovněž neměla chybu a v horkém počasí přesně
vystavený jinak, než jsme žádali, a notně popsaný vedlejšími vý1FGZVGTKÆTWMKPVGTKÆTW
splnila roli, která od ní byla očekávána.
počty. Bohužel jsme na to přišli až příliš pozdě, což je naše chyba
Název, který je pro alespoň průměrné znalce ang-XCNKVCUGTXKUW
a poučení pro příště...
ličtiny
srozumitelný,
si
lid
obecný
překřtil
na
„kaO návštěvníky se starali a za pultem i mezi
/ÊUVQ×NGX[
nál“. Prozradíme, že se nachází ve Wolkerově ulici, návštěvníky kmitali dvě dívky a jeden mladík,
Na ono místo musíte projít do spodní místnosti a opět po několika
přímo naproti H Clubu, a pro jeho nenápadnost všichni velmi příjemní a přátelští i k nám, ačkoschůdcích do malé chodbičky, kde naleznete označený vstup na WC.
jej snadno minete. Otevřeno je od 10:00 do liv jsme o pár desítek let starší než hosté, kteří
Zdálo se nám, že prošel menší rekonstrukcí a nyní představuje slušný
19:00 hodin, o víkendu máte smůlu, je zavřeno.
kolem nás procházeli.
standard, lišící se od mnoha námi navštívených míst úlevy zajímavou
Interiér kavárny je velmi, velmi neformální. Jak
plastickou dekorací stěn. Jinak jsme nalezli všechno tak, jak má být.
/ÊUVQ×NGX[
co se výzdoby týče, tak zařízení, skládajícího
Včetně čistoty, papírových ručníků a toaletního papíru.
se ze starých křesílek a stolků ve stylu „každý Moderní, dobře dostupné a upravené, zde nepes jiná ves“, tak i vzhledu a oděvu obsluhy. To byl sebemenší problém a vše bylo v pořádku,
5JTPWVÊEGNMQXÚFQLGO
všechno, spolu s policemi, v nichž jsou vyrovCoctail Café je solidní podnik, na poměry města poměrně velký,
5JTPWVÊEGNMQXÚFQLGO
nány staré knihy, na nás zapůsobilo velmi mile.
vezmeme-li v úvahu venkovní posezení. Nabídka, ze které si vybíA pokud byste raději zůstali za pěkného počasí Musíme přiznat, že tento podnik si nás získal
ráte, je slušná, i když bychom rádi viděli i nápoje ve střední cenové
svojí
neformálností,
neobyčejně přátelským
venku, můžete projít kavárnou a posadit se na
hladině a o něco bohatší nabídku vína. Dorty byly velmi dobré,
chováním provozovatelů a velmi
stejně tak neformální zahradě.
litovali jsme, že v nabídce při naší návštěvě nebyly žádné mendobrou kávou připravovanou
%QMCX¾TPCPCDÊ\Ê
ší zákusky. To hlavní, co v kavárně očekáváte – dobrá
– i když to bude znít jako klišé –
Vedle širokého a rozmanitého výběru kávy s láskou.
káva – nás uspokojilo.
nás od příchodu na první pohled přitahovala
Kavárně Coctail Café, známé
chladicí skříň s dorty a menší, ale neméně lá- Proto udělujeme
kavé zákusky pod poklopem. Rozhodování to
pod dřívějším názvem
bylo hodně těžké, ale nakonec zvítězila touha kavárně Canall
„LeRK“, proto udělujeme
ochutnat něco neobvyklého. Z nabídky jsme za její výjimečnost
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Od té doby jsme pokraočovali v pravidelném rytmu střídání a i v roce 2019 se dívali
na zoubek jak regionálním restauracím,
tak i klasickým hospodám. A co víc, čas od
času vám přinášíme nějaký ten bonus z návštěvy pizzerie, podniku pro vegetariány,
zahradní restaurace, Hanáckých slavností
či vánočních trhů v Prostějově. Příjemným
oživením se dle vašich reakcí stala i silvestrovská sonda do zahraničí. V letních
měsících minulého roku jsme vám přinesli
sondu návratů, neboli COMEBACK na místa, která jsme již navštívili, v čemž budeme
pokračovat i letos. A to už brzy!
Po dnešním kavaránském díle přijde na řadu tradiční více jak měsíční odpočinek a se
seriálem se vrátíme nejen do vašich domo-
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DOBRÉ
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SNESITELNÉ

3UŢPĚUQĚNG\WRQHVWRMt]DQLFMLQG\Y\QLNDMtFt 
Průměr po všech stránkách. Prostředí
slušné, obsluha potřebuje zdokonalit ãNRGDPOXYLWWHQWRSRGQLNREFKi]tPREORXNHP 
svůj přístup. Výběr zákusků a jejich chuť jak kdy.
Káva sice slušné kvality, stejně jako zařízení na
Zdroj: www.vecernikpv.cz
přípravu, ale vybrat druh si většinou nemůžete.
Návštěva vás uspokojí a hosty neurazí, ale ani
nenadchne.

Doporučujeme vstoupit pouze ve
stavu nejvyšší nouze a nemáme-li
jinou možnost na výběr. Káva je připravována zjevně z laciných surovin, na detaily
vaší objednávky se vás neptají. Buď turek,
nebo nescafé, někdy i espresso, na které raději co nejrychleji zapomenete.

1

VYHNĚTE SE

Na takové místo bychom nepozvali
ani svého největšího nepřítele. Na
výběr většinou jen český turek, někdy
i vyčichlé levné nescafé. Interiér prostředí
nevábný. Obsluha se nesnaží atmosféru
zpříjemnit. Ke kávě si můžete dát maximálně oplatky. Kavárna snad jen pouze
podle názvu...
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Senátorka Jitka Chalánková navštívila 6HQiWRUND-LWND&KDOiQNRYiVHSRWNiYiVREÿDQ\LVHVWDURVW\

Domov u rybníka ve Víceměřicích „Znovu je na stole problém ve Skalce

VQHGRVWDWNHPYRG\DY\GDWQRVWtOpÿLYëFKSUDPHQŢ´

PRAHA, PROSTĚJOV Uběhlo
čtvrt roku a Večerník s tímto časovým odstupem zkontaktoval loni
zvolenou senátorku za Prostějovsko,
Kojetínsko a Tovačovsko, kterou je
Jitka Chalánková (na snímku), k dalšímu exkluzivnímu interview. Tato
činorodá dáma má za sebou další
týdny práce v horní komoře Parlamentu České republiky. Jaké byly?

Petr KOZÁK

(QVQCTEJKX,%JCN¾PMQXÆ

místě,“ konstatuje Chalánková.
Ovšem jak jedním dechem dodala,
k nařízení zvýšit platy vláda nepřidala potřebné peníze! „Nyní ministryně práce a sociálních věcí Maláčová
z ČSSD představila návrh řešení pro
letošní rok, jedna miliarda ze státního rozpočtu, 1,5 miliardy z evropských peněz rozděleně ve třech
letech. Tak to je skutečný kočkopes! Je nezbytně nutné se okamžitě
vrátit k zákonu o sociálních službách. Je evidentní, že bez hluboké
změny v legislativě nebude situace

již v nejbližších letech udržitelná.
A upozorňovala jsem na to již jako
poslankyně včetně předložení návrhu. Jen to vládnoucí garnitura
s tehdejší ministryní Marksovou
nechtěla slyšet. Jak říká jeden vysoce erudovaný odborník v této
oblasti, voda stoupá a brod je daleko,“ varuje senátorka za Prostějovsko, Kojetínsko a Tovačovsko Jitka
Chalánková.
Nejenom naše senátorka se ptá –
pokusí se současná vláda o nápravu?
(red)

yyČemu jste se v uplynulém čtvrtletí věnovala?
„Pokud jde o práci na celostátní úrovni,
tak pečlivě sleduji situaci v péči o ohrožené děti. Ministerstvo práce a sociálních věcí na výboru představilo své další
plány. Je evidentní, že do diskuse nejsou
přizváni všichni, kterých se to týká.
Zejména pak odborníci z renomovaných pracovišť v naší zemi. Debata je
jednosměrná a to se musí změnit. Zcela
samozřejmě jsem podepsala Petici za
novelu Ústavy, přesněji řečeno Listiny
základních práv a svobod, která se týká
práva na držení zbraní. Jde o jasnou věc,
v naší zemi máme jeden z nejlepších
zbraňových zákonů na světě a je nesmyslné ho měnit implementací Směrnice
Evropského parlamentu a Rady. Pracuji
ve skupině senátorů, která tuto novelu
Ústavy připravuje k projednání v Senátu. Měla by vyšší sílu než obyčejný zákon dotčený výše zmíněnou směrnicí.“
yyCo práce přímo v regionu?
„Navštěvují mě lidé se svými konkrétními osudy. To je nejlepší způsob řešení
problému, seznamovat se s konkrétními příběhy a hledat možnosti pomoci. Sama naopak navštěvuji zařízení
a domovy, které poskytují péči lidem
se zdravotním postižením a seniorům.

Také jsem se seznámila s inovativní snahou starostů malých obcí v péči o seniory. To tedy opravdu není jednoduchá
situace. V současnosti se totiž zařízení
potýkají s akutním nedostatkem financí a už na podzim hrozí dokonce kolaps
některých služeb. Vláda a poslanci se
však zřejmě zabývají jinými starostmi
a čas běží... Proto upozorňuji na naléhavost situace. Se starosty obcí se pravidelně setkávám a je to pro mě opravdu
velmi cenné, když probíhá vzájemná
výměna informací.“
yyMáte na mysli něco konkrétního?
„Starostové diskutují o řešení problematiky nakládání s odpady po roce
2024, přičemž termín se ještě možná
změní. Věnují se problematice opravdu velmi zodpovědně. Ta zodpovědnost není jen tak, jde
o záměry a eventuální
hospodaření obcí na
delší časový horizont. Malé obce
nejsou ve zcela
komfortní situaci,

pokud jde o spolupráci s městem Prostějov, který by měl malým obcím poskytovat servis jako obec s rozšířenou
působností. Zatím o jedné problematice vedeme se starosty debatu, pokud
budou potřebovat, tak jsem připravena
se osobně zapojit. Znovu je na stole
problém ve Skalce s nedostatkem vody
a vydatností léčivých pramenů. Jedná
se o záležitost porušení jednotlivých
vrstev podloží a úniku vody při vrtech
pro tepelná čerpadla, což se musí určitě
řešit, v dnešní době ohrožení suchem je
to určitě kritická kauza!“
yyA kde čerpáte nové síly?
„Jak jsem již někdy dříve psala, stačí
přejet vlakem pomyslnou hranici na
naši Moravu, a jsem doma. (úsměv)
Krajina Hané s tradicemi skutečně nabíjí. Věřím, že lidé zde
chápou zodpovědnost k budoucím generacím a nenechají se takzvaně opít rohlíkem. Potěšilo mě, kolik
občanů přišlo na jarní
besedu v Národním domě.
Osobní setkání a diskuse
jsou podle mě nejlepší
cestou, kterou žádné
internetové sítě nenahradí.“

19061410669

VÍCEMĚŘICE Ve středu 22.
května se konal ve Víceměřicích
Otevřený den v Domově u rybníka. Toho využila také senátorka za Prostějovsko, Kojetínsko
a Tovačovsko Jitka Chalánková,
která se problematice sociálních
zařízení dlouhodobě věnuje,
a to nejen proto, že je lékařkou.
Jak Večerníku potvrdila, na zřizovatele tohoto zařízení dopadá
mimo jiného i akutní nedostatek financí a potýká se bohužel
i s dalšími problémy.
„Ráda jsem se před necelým měsícem do Víceměřic vydala. Od
roku 2004 uběhla již pěkná řádka let. Tehdy si obec Víceměřice
požádala v souladu se zákonem
o převod zařízení z Olomouckého kraje na obec. Od roku 2005 je
tedy zřizovatelem Domova u rybníka obec Víceměřice. Zařízení
poskytuje komplexní péči osobám
se zdravotním postižením a také
seniorům včetně péče o nemocné
Alzheimerovou chorobou a dalšími typy nemocí,“ popisuje historii
i význam sociálního zařízení ve
Víceměřicích senátorka Jitka Chalánková.
„Požadavků na umístění v takových zařízeních je opravdu nad
kapacity, míst je skutečný nedostatek. A v letošním roce na zřizovatele dopadá akutní nedostatek
financí, zejména pak v souvislosti
s nařízeným zvýšením platů zaměstnanců. Zvýšení platů je samozřejmě zcela v pořádku, je obdivuhodné, s jakou péčí a laskavostí se
zaměstnanci uživatelům věnují.
Vedení domova v čele s panem ředitelem Lópezem zasluhuje veliké
poděkování, jsou to lidé na svém

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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od 3 měsíců do 19 let
www.helendoron.cz

)DUP\Y8UġLFtFKD'ĨWNRYLFtFKVHRWHYíHO\YHíHMQRVWL
URČICE Hospodářské družstvo v Určicích se podruhé v historii
a po osmi letech rozhodlo uspořádat den otevřených dveří na
svých dvou farmách. Veřejnost tak uplynulou sobotu 15. června
mohla navštívit jak velkokapacitní kravín přímo v Určicích, tak
velkosklad ovoce poblíž sadu v Dětkovicích. Možnosti prohlédnout si čerstvě narozená telátka, dojnice i chovné krávy a také
bioplynovou stanici využily stovky lidí, zejména malých dětí.
A příležitost si nenechal ujít ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

původní
reportáž
pro Večerník
Michal

KADLEC
Už u vchodu určické farmy vítaly
příchozí pracovnice družstva s občerstvením. Hned poté měli všichni volný přístup do jednotlivých
budov, ve kterých jsou ustájena

zvířata červenostrakatého skotu.
„Naposledy jsme něco podobného pořádali v roce 2011 a teprve
až letos jsme se rozhodli, že den
otevřených dveřích zorganizujeme znovu. Děláme to i v rámci
Dne zemědělství a samozřejmě
také proto, že chceme lidem ukázat, jak zde hospodaříme,“ představil záměr akce Josef Cetkovský,
předseda Hospodářského družstva v Určicích a zároveň i vedoucí
živočišné výroby.

„Návštěvníkům nabízíme prohlídku naší farmy v Určicích, kde bude
k vidění ukázka techniky rostlinné výroby, bioplynová stanice
a samozřejmě také celá živočišná
výroba. Máme zde šest stovek
krav červenostrakatého skotu ve
čtyřech stájích a také v dojírně.
A nechybí samozřejmě ani stáj
s telaty, která je zde hojně navštěvovaná, zejména malými dětmi.
Jak sami můžete vidět, máme
i čerstvě narozené telátko, které
je staré zhruba hodinu. Na naší
farmě se narodí v průměru dvě
telata denně,“ prozradil Večerníku
Josef Cektovský. Vzápětí nejen nás
provedl okolo bioplynové stanice.
„Z ní získaná energie putuje do veřejné sítě,“ podotkl.
Co se týká rostlinné výroby, Hospodářské družstvo Určice pěstuje

plodiny na zhruba 1 900 hektarech zemědělské půdy. „Pěstujeme
pšenici, ječmen, kukuřici, řepku,
cukrovku, mák, vojtěšku i víceleté
pícniny,“ přidal Josef Cetkovský,
který Večerník zároveň pozval i do
velkoskladu ovoce v Dětkovicích.
„Zde jsou sklady na jablka s řídicí
atmosférou a chladicími boxy,“ popsal předseda určického družstva.
Možnost prohlédnout si obě
farmy využily stovky návštěvníků a všichni odcházeli spokojeni
a také poučeni. „Doma máme
malé hospodářství, tady je to něco
jiného. Přišli jsme se podívat, ale
i inspirovat,“ svěřily se nám Hana
s Lubošem. „Je to zde paráda, já tu
kravičku chci domů,“ prosila rodiče
pětiletá Kristýnka. O dárku pod
stromeček je tedy jasno už dlouho
dopředu...

.KFÆ UK OQJNK RTQJNÆFPQWV VCMÆ OQFGTPÊ UMNCF[
QXQEGX&÷VMQXKEÊEJ
Foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
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naše soutěž
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Připravil: Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Tak je
to za námi! Letošní rekordní množství cen v celkové
hodnotě 50 000 korun pro tři
nejlepší naší velké soutěže
O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku už
zná své nové majitele. Díky
spolupráci s tradičními i novými partnery tak mohli studenti v úterý po poledni odcházet
z naší redakce nejen s radostí
z výhry v prestižním klání, ale
i z řady dárků, které jim určitě
zpříjemní oslavy konce jejich
středoškolských studií.

V celé soutěži nakonec zvítězilo tablo
oktávy A z Gymnázia Jiřího Wolkera
z výlohy papírnictví Wiky na náměstí
T. G. Masaryka. Studenti na něm předvedli kouzlení s hvězdným prachem.
„Na loď se moc těšíme, na podobném
výletě jsme spolu ještě nikdy nebyli.
Do letního kina vyrazíme pravděpodobně na Bohemia Rhapsody, přestože
mnozí z nás už tento film jednou viděli.
Poukázky do Šnytu jsou také perfektní,
sice jsme v této restauraci ještě nikdy
nebyli, ale slyšeli jsme o ní, že po rekonstrukci je opravdu na úrovni, takže jsme
hodně zvědaví. A víno vypadá skvěle,
vypijeme ho, jak to jen půjde. Třeba
ho vezmeme i s sebou na loď,“ ohodnotil ceny Radim Skupina za všechny
ze třídy, jejíž tablo získalo v naší soutěži
rekordních 2 353 hlasů.
Nemenší radost měli i zástupci oktávy
B ze stejné školy, kteří na svém tablu
z výlohy prodejny Baťa na náměstí
TGM v Prostějově odhalili, co prožili
v uplynulém roce, a zároveň si vtipně

2
1MV¾XC$\)[OP¾\KC,KąÊJQ9QNMGTCQFP¾U\ÊUMCNCXUVWRGPM[RTQEG
NQWVąÊFWPCMQPEGTVUMWRKP[,GNGPQTICPK\QXCPÚURQNGéPQUVÊ*+6VTCFG
$#572+8MCTVQPXÊPC\RTQFGLP[8+016¦-#7<&'þ-#éVXTVNGVPÊ
RąGFRNCVPÆ24156ö,185-¦*18GéGTPÊMWXEGP÷-éCF¾TMQ
XÚRQWMC\PCXQNPÚXUVWRFQ&%/QTCXC
Foto: Martin Zaoral

d+PURKTQXCNP¾UcUPQXÚo
FK¾ą&QNNGTq
Na druhém místě nakonec skončilo tablo třídy oktáva B
z Gymnázia Jiřího Wolkera, které stejně dobře mohlo
sloužit jako plánovací kalendář. Kromě toho, co se stalo,
jste na něm dobře viděli, kdo má právě svátek a s čím studenti počítají do budoucna. Role zástupkyně třídy, kde
šlo k maturitě nakonec 27 studentů, z nichž neuspěli dva,
jeden čeká na odvolání, se zhostila Ilona Koudelková.
ƔƔ Na tablu jste spojili proběhlé události, vaše plány
a také jména, jejichž vznik jste znázornili na fotografiích.
Jak vás to napadlo?
„Fakticky se jedná o kalendář, konkrétně jsme se nechali inspirovat motivačním diářem Doller, který se prezentuje jako
‚pomocník na cestě za sny‘. Z něj jsme převzali i jeho nezaměnitelnou výtvarnou stránku. Rok s naší třídou začínal loni
v září a skončil letos v září. Měli jsme i jiné náměty, ale ty byly
rychle zamítnuty.“
ƔƔ Za jakými sny tedy jdete?
„To má asi každý trošku jinak. Pro celou třídu jsme si tam na
léto namalovali moře, pláž a palmičky...“
ƔƔ Jaké události jste do diáře zaznamenali?
„Asi nejlepší ze všeho byl maturitní ples. Hodně se podařila
i návštěva Prahy. Je velký úspěch hraničící se zázrakem, že jsme
se z ní vrátili všichni...“ (směje se)
ƔƔ Ilustrace vašich křestních jmen byla skutečně vtipná. V paměti mi například utkvěl Jakub s torzem nohy. Co pobavilo vás?
„Každý si to vymýšlel sám. Myslím, že naprosto perfektní byla
mořská panna, která si kromě ploutve donesla i vlastní bazének. Zábavné bylo také sledovat Adama, který se snažil sehnat
strom poznání z ráje. Bohužel kytka, kterou si donesl, mu celá
zvadla a tak musel hodně improvizovat.“

pohráli se znázorněním svých křestních jmen. Ti už se mimo jiné mohou
těšit na koncert kapely Jelen. „Dali
jsme hlasovat a devět z desíti lidí bylo
pro Jeleny. Někteří z nás už je slyšeli na
náměstí, když tu před více jak dvěma
roky zakončovali Hanácké slavnosti.
Líbili se moc. Naše oblíbená písnička
se jmenuje Magdalena. Na koncert
můžeme vzít i víno a pivo, které jsme
zde vyhráli. Do Moravy na diskotéku
díky poukazu rovněž rádi vyrazíme,
jen jsme zvědaví, kolik se nás sejde,“
pronesla Ilona Koudelková za celou
třídu, která získala celkem 2 018 hlasů.
Na třetím místě skončila třída 4.B,
která v Parfumerii na hlavním prostějovském náměstí zavítala na karneval
v Benátkách. Získala za něj celkem
1850 hlasů „Na hrad do Šternebrku se
moc těšíme, loni jsme byli na Špilberku v Brně a moc se nám tam líbilo. Co
se týče bowlingu tak to pro nás bude
společná premiéra, přestože mnozí
z nás mají v této hře velkou zálibu.
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Letošním vítězem se po tuhém boji stalo tablo evokující
klip zpěvačky Adele na písničku Rolling in the Deep. Jednotlivé nápady však vyšly z hlavy studentů oktávy A z Gymnázia Jiřího Wolkera, kde úspěšně odmaturovalo 23 z celkem 24 studentů. Jejich mluvčím se stal Radim Skupina.
ƔƔ Jak se nápad na tablo zrodil?
„Původně jsme chtěli barevný prášek, ale pak jsme si řekli, že
to už na mnoha tablech bylo. Dvě spolužačky přišly s návrhem,
abychom to udělali s bílým prachem. S tím jsme všichni souhlasili. Motiv hvězd pak vycházel z maturitního plesu, který
letos nesl podtitul 120 let mezi hvězdami, což byla narážka na
výročí založení našeho gymnázia.“
ƔƔ Kde jste to fotili?
„Přímo u nás ve třídě. Zatemnili jsme okna a rázem se z ní stal
ateliér. Jako materiál nám posloužila hladká mouka, která pak
byla úplně všude. Paní uklízečka z nás měla radost, ale vše brala
s úsměvem. Přesto si myslím, že přes naši i její veškerou snahu
po nás nějaká mouka na škole ještě dlouho zůstane.“ (úsměv)
ƔƔ Každý na fotografiích dělá něco jiného. Čím jste se nechali inspirovat?
„Každý přišel se svým vlastním nápadem. Sice jsme nejprve
hledali nějaké fotografie na internetu, ale nakonec to dopadlo
tak, že většina nápadů vznikala přímo na místě. Byla přitom
docela sranda. Fotil nás Tomáš Petržela a bylo skvělé, že to vše
klaplo hned napoprvé a nemuseli jsme nic dělat znovu. On
by to byl i problém, protože jsme to dělali na poslední chvíli.
Vlastně v den, kdy se slavil Majáles.“
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0¾TQFPÊOFQOGO
Foto: Martin Zaoral

Sluchátka se nám budou rovněž hodit, stejně jako třeba propisky, jich je
věčný nedostatek. Dárkový koš dáme
naší třídní, která si ho určitě zaslouží.

A DCM Morava? Ta je v naší třídě
hojně navštěvovaná, tam s námi mohou počítat!“ vzkázala za celou třídu
Tereza Hofmanová.
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Tablo na třetím místě vytvořila třída 4.B z prostějovské
Obchodní akademie, která se nechala inspirovat atmosférou karnevalu v Benátkách. V této třídě odmaturovalo 18
z celkem 22 studentů. O tvorbě tabla jsme si povídali s Terezou Hofmanovou a Martinou Vyhlídalovou.
ƔƔ Proč jste se rozhodli právě pro motiv karnevalu?
„Vycházeli jsme z našeho maturitního plesu. Využili jsme přitom velkou masku, která byla na stěně, i ty menší, které měli
někteří z nás. Ples se nám úplně maximálně povedl, ředitelka
školy říkala, že něco podobného obchodka už dlouho nezažila. Vynikal mimo jiné bohatou výzdobou, nakoupili jsme
dva a půl tisíce balónků a zaplavili jimi ‚Kasko‘. Byly pak všude,
i tam, kde být neměly…“
ƔƔ Čím byla tato akce pro vás ještě výjimečná?
„Určitě to bylo předtančením. Na něm jsme spolupracovali
s vedoucí taneční skupiny Free dance paní Bálešovou. Ta byla
naším tématem nadšená. Trénovali jsme s ní od října jednou
i dvakrát týdně a byla to pěkná dřina.“
ƔƔ Měli jste připraveny i nějaké jiné návrhy na tablo?
„Původně jsme chtěli rozdělit tablo na dvě poloviny a vyfotit
se jednou jako chudí a jednou jako bohatí. Jenže by to bylo
hodně pracné a už jsme na to neměli čas.“
ƔƔ Jak jsem si všiml, ve vaší třídě převažovala zejména
děvčata…
„Ano, byl to takový babinec. Chodili s námi pouze dva kluci
a neměli to s námi vůbec snadné. Obvykle se ale nakonec pustili do všeho, k čemu jsme je přinutily...“ (směje se)
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Pod Pøedinou
vysází mokøad

v

Dobrochov (mls) - Výsadba rozlehlého čtyřhektarového mokřadu by měla proběhnout letos na
podzim v Dobrochově. Přijít by
měla na zhruba 10 milionů korun.
„Jedná se o prostor pod kopcem
Předina, kde v minulosti už mokřady byly,“ potvrdil starosta Dobrochova Miloslav Kříž.
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HRDIBOŘICE Zničující požár zasáhl uplynulý pátek 14. června po poledni halu v Hrdibořicích, ve které majitel skladoval desítky osobních vozidel, zejména veterány. Hasičům
se podařilo největší nebezpečí zažehnat zhruba za půl
hodiny, škoda ale určitě přesáhne jeden milion korun. Co
je příčinou rozsáhlého požáru, nyní zjišťují vyšetřovatelé.
Hasiči ovšem nevylučují úmyslné zapálení!
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal KADLEC
Devět jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů se
podílelo na likvidaci rozsáhlého požáru skladovací haly
v Hrdibořicích na Prostějovsku. Oznámení o hustém černém kouři z prostor, kde bylo
několik desítek osobních vozidel, přijalo centrum tísňového
volání linky 112 krátce před
třináctou hodinou v pátek 14.
června.

„Operační středisko vyslalo
k likvidaci profesionální jednotky
požárních stanic Olomouc a Prostějov posílené o dobrovolné
hasiče z Vrahovic, Žešova, Dubu
nad Moravou, Tovačova, Vrbátek, Hrubčic a Brodku u Přerova.
Jednalo se o areál bývalého zemědělského družstva. V polovině
plechové haly o rozměrech zhruba čtyřicet krát patnáct metrů došlo k zahoření různého vybavení
a skladovaného materiálu včetně
několika osobních vozidel,“ uvedl Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Požár se jednotkám podařilo po
zhruba půlhodině s využitím speciálního hasiva pro zvýšení haseb-

Zámek dostane
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ního účinku lokalizovat. „V navazujících třech hodinách došlo
k omezení sil a prostředků u události a pokračovalo postupné procházení, rozhrabávání sypkých
skladovaných hmot. Hasiči postupně dohašovali menší ohniska
na větší ploše. V závěru všechna
místa po požáru důkladně hasiči
překontrolovali termokamerou,“
popsal další postup hasičů Hošák.
Ještě je sice brzy vynášet nějaké
soudy o příčinách požáru, hasiči
ale pracují s několika vyšetřovacími verzemi. „Vše je aktuálně
v šetření, není vyloučen i úmysl či
nedbalost neznámé osoby. Výše

škody bude upřesněna, v tuto
chvíli je jasné, že přesáhne milion
korun,“ dodal mluvčí krajských
hasičů.
Případem ničivého požáru haly
v Hrdibořicích se začali zabývat také policisté. Vzhledem
k tomu, jak událost od počátku
šetří a kvalifikují jeho podstatu,
je zřejmé, že i oni předpokládají cizí zavinění! „Vlivem požáru
došlo k poškození skladovací
haly a dvaadvaceti zde zaparkovaných historických vozidel.
Celková škoda je v tuto chvíli
předběžně odhadována na 8
500 000 korun,“ šokovala újmou

Cyklistku Hledá se lékař pro region. Najde se do října?
PROSTĚJOVSKO O doktory je la doručena žádná přihláška,“ potvrdila
nouze. Obzvláště to platí pro ob- Eva Knajblová, tisková mluvčí Krajskévodní lékaře na malých obcích. ho účadu Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj aktuálně hledá Večerník se zajímal, jak obtížné je
všeobecného praktického léka- v současné době obsadit podobné
ře pro zajištění ambulantní péče pozice. „V rámci oboru všeobecné
v okresu Prostějov. Poskytování praktické lékařství nastává občas prozdravotní péče je třeba zajistit od blém v menších obcích a na území
1. října.
okresů Šumperk a Jeseník. Výběrová
OHROZIM Případ krvavého na- Lékaři se mohou hlásit do 12. červen- řízení bývají vyhlašována i opakovace,
do
výběrového
řízení
se
však
příliš
ně, zejména na základě návrhů obcí.
padení ženy rozzuřeným psem
řešili minulé úterý plumlovští po- nehrnou. „K dnešnímu dni nám neby- Většinou se však podařilo poskytolicisté. Majitel německého ovčáka
své zvíře neuhlídal a rozzuřený pes
napadl cyklistku jedoucí po silnici
okolo Čubernice na plumlovské
přehradě.
„V úterý jedenáctého června po dvacáté
hodině došlo v chatové oblasti Čubernice v katastru obce Ohrozim k napadení jedoucí třiapadesátileté cyklistky
psem. Křížence německého ovčáka při
incidentu jeho jednačtyřicetiletý majitel BEDIHOŠŤ Ještě ani neskončil školní rok, budovu
vedl na řetězu. Kousnutím do levé dolní bedihošťské školy však už teď obepíná lešení. Kromě
končetiny žena utrpěla zranění, se kte- toho, že budova prokoukne, dojde také na rozšíření
rým musela vyhledat lékařské ošetření jejích prostor. Vedení školy a obce rozhodly investov prostějovské nemocnici. Protože si vat do vybavení.
majitel psa řádně nezabezpečil, je po- „Obec Bedihošť získala od Ministerstva pro místní rozvoj
dezřelý z přestupku proti občanskému z programu IROP na projekt ´Oživlá půda´ dotaci téměř
soužití,“ informoval František Kořínek, pět milionů korun. Díky tomu můžeme půdní prostory nad
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Popřístavbou přebudovat na multimediální učebnu jazyků
licie Olomouckého kraje.
Policisté majitele psa skutečně podezí- a informatiky a přilehlá učebna fyziky bude nově vybavena,“
rají z pouhého přestupku. „Za ten mu uvedl k aktuálnímu stavebnímu ruchu ředitel Michal Jahn.
hrozí pokuta až do výše dvaceti tisíc A přidal, že příjemnou novinku chystá také pro žáky a učikorun. K dořešení bude věc postou- tele se zdravotními problémy a handicapy. „Jako součást
pena příslušnému správnímu orgánu,“ projektu vznikne i prosklený osobní výtah, čímž se zajistí
doplnil policejní mluvčí.
(mik) bezbariérovost celé budovy školy,“ vysvětlil.
(sob)

na přehradě
POKOUSAL

VLČÁK!

Konice (sob) – Přijetí důležité
dotace od kraje schválili na svém
zasedání zastupitelé v Konici. Peníze, necelé dva miliony korun,
padnou na vznik chodníku v Jiráskově ulici. Celkem by měly na
stavbu padnout skoro čtyři miliony korun. Rekonstrukcí projde
také vozovka. Konice plánuje práce začít už letos.

vatele zdravotních služeb v oboru
všeobecné praktické lékařství zajistit.
Např. za poslední dva roky se opakovaně na základě návrhů obcí vyhlašovala tři výběrová řízení, všechna dopadla úspěšně,“ zvěstovala Knajblová.
Zda se to však podaří i v případě Prostějovska, zatím zůstává otázkou. Pokud by se to nezdařilo, mohlo by to
pro pacienty znamenat velké komplikace. Výše uvedenou situaci budeme
i v budoucnu sledovat.
(mls)

Do nového! Školáky v Bedihošti

čekají nové učebny
(QVQ1DGE$GFKJQwċ

Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. „Co bylo
příčinou požáru, zjišťujeme ve
spolupráci s vyšetřovateli hasičského záchranného sboru. K řádnému objasnění jsme v dané věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, na
který trestní zákoník, vzhledem
k výši vzniklé škody, stanoví trest
odnětí svobody až na šest let,“
dodala Urbánková.
Jedinou dobrou zprávou na závěr
je, že při požáru nedošlo ke zranění osob.

Kralice na Hané (sob) – Sedm
nových bytů pro lidi, kteří začínají
s bydlením. Tak by se měla proměnit část zámku v Kralicích na Hané.
Celkem by mohlo jít o investici
až za 12 milionů korun, byty by
pak zůstaly ve vlastnictví městyse.
K budoucnosti projektu se vyjádří
na čtvrtečním zasedání zastupitelé
Kralic.

Lidé budou tøídit více
Přemyslovice (sob) – Velkou
investici do třídění odpadů chystají Přemyslovice. Na dnešním
(tj. v pondělí 17. června) jednání
zastupitelstva projednají nákup
kompostérů, které by měly být
k dispozici prakticky pro všechny
obyvatele obce. Celkem by mělo
jít o pět set kusů. Do projektu
s názvem Podpora domácího
kompostování se obec zapojuje
poprvé.
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Přes noc z pondělí 10. na úterý
11. června se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do restaurace
v obci na Prostějovsku. Do objektu pachatel z volně přístupného pozemku vnikl po násilném
překonání okna. Z chodby pak
po vypáčení interiérových dveří
vnikl do jídelny a baru restaurace,
který prohledal, ale nic tam neodcizil. Následně z jídelny na toaletu
přesunul automat na cigarety, do
kterého si násilným způsobem
získal přístup a odcizil z něj dosud nezjištěné množství krabiček
cigaret a finanční hotovosti. Výše
způsobené škody nebyla dosud
přesně vyčíslena.

Cigarety ze záchodu

Předminulou sobotu 8. června
před dvacátou hodinou kontrolovali policisté místního obvodního
oddělení na komunikaci mezi
Němčicemi nad Hanou a Víceměřicemi šestapadesátiletého cyklistu. Muž vykazoval zjevné známky
opilosti a přiznal vypití „několika piv“ před jízdou. Podrobit se
dechové zkoušce na přítomnost
alkoholu v dechu i odbornému
lékařskému vyšetření však i po
poučení odmítl. Z toho důvodu je
nyní podezřelý z přestupku podle
zákona o silničním provozu. Za
odmítnutí podrobení se zkoušce
na přítomnost alkoholu mu tak
hrozí pokuta v rozmezí od 25 do
50 tisíc korun. Další jízdu policisté muži zakázali.

Cyklista odmítl „dýchat“

Z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky podezírají němčičtí policisté šestatřicetiletého
muže z Prostějovska. Tohoto
skutku se měl podezřelý dopustit
tím, že v neděli 9. června po deváté hodině dopolední v Masarykově ulici v Němčicích nad Hanou
pod vlivem alkoholu řídil osobní
automobil. Při kontrole u něj policisté provedenými dechovými
zkouškami změřili hodnoty 1,23
a 1,24 promile alkoholu v dechu.
Muž se změřenými hodnotami
souhlasil a přiznal vypití šesti půllitrů piva a tří odlivek slivovice
během předchozí noci. Policisté
muži na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu.

Šest piv a tři slivovice

Uplynulou sobotu 15. června
před půl čtvrtou ráno kontrolovali policisté v Mostkovicích malý
motocykl Shenke. U třiadvacetiletého řidiče provedli orientační
dechovou zkoušku a naměřili mu
lehce přes jednu promili alkoholu. Po poučení se dobrovolně
podrobil lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. Nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky.

Motorkář pod párou

.521,.$
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malých a někdy i velkých válečníků.
Ve srovnání s předchozími ročníky
byla návštěvnost oblíbené a skvěle připravené akce o něco nižší. „Důvodem
zřejmě bude velké vedro, kvůli němuž
řada lidí raději zamířila někam k vodě.
Plavat sice chodíme taky rádi, ale to
budeme moci letos ještě mnohokrát.
Zato Indiánské odpoledne se koná jenom jednou do roka, to jsme si přece
nemohli nechat ujít! S šestiletým synem jsme tady letos už popáté. A opět
se sem velice těšil,“ prohlásil Martin,
jeden z tatínků.

.DQHFWYUGRXVUiçNX

Organizace byla i letos skvělá, indiáni
se museli poprat i s vedrem

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz
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Podobné biotopové koupaliště již loni
v létě slavnostně otevřeli v Otaslavicích.
A byla to sláva, jakou „Metle“ dlouho nezažily! Historický okamžik si nenechala
ujít zhruba tisícovka místních, pro které
byl kromě koupání v malebné přírodě
připraven také zajímavý doprovodný
program. Letos tam koupaliště funguje
již od začátku června. V Laškově bude
slavnostní otevření podstatně skrovnější. „V pátek v jednu hodinu prostě
otevřeme bránu a bude to. Pivo by mělo
být zdarma,“ vyjádřil se starosta Laškova
Ladislav Jedlička.
Stavbu v Laškově dokončili už loni,
otevřít se ji však v plánovaném termínu již nepodařilo. Díky tomu alespoň
mohla v okolí vodní nádrže vzrůst tráva.

Martin ZAORAL

LAŠKOV Tak se tedy konečně dočkali!
Nové plavky, které si koupili už v uplynulém roce, budou moci konečně vystavit na odiv v Laškově. Nadcházející
pátek 21. června se tam otevře již druhé
moderní biotopové koupaliště. „Pivo
bude zdarma!“ láká starosta Ladislav
Jedlička s tím, že žádné větší atrakce
obec na slavnostní otevření biotopu za
zhruba 9 milionů korun nechystá.

zjistili jsme

„Všechno již funguje tak, jak má. Největším problémem bylo sehnat plavčíky
a obsluhu. Lidé chybí všude,“ posteskl
si starosta s tím, že by v obci měli být na
provoz koupaliště již plně nachystáni.
Biotop vyrostl v pěkném sportovním
areálu u místní sokolovny na místě někdejšího zchátralého bazénu. Opuštěná
betonová nádrž dlouhá 30 metrů už začínala být nebezpečná, a proto se ji obec
rozhodla odstranit a následně vybudovat
moderní přírodní koupaliště. Demolice
starého koupaliště a stavba biotopu přišly
celkově na zhruba 9 milionů korun. Část
peněz získala obec z dotací.
O vzniku biotopového koupaliště,
které by nahradilo původní betonový
bazén, uvažovali také v Němčicích nad
Hanou či ve Skalce. Oba projekty se
však zatím realizovat nepodařilo.

PROSTĚJOVSKO K nepochopitelnému selhání řidiče došlo na
dálnici mezi Vyškovem a Prostějovem. Mladý muž v Audi jel podle
všeho příliš rychle a nad vozidlem
na mokré a kluzké silnici ztratil
kontrolu. Auto vyjelo z dálnice,
„prohučelo“ přes pole a skončilo ve
stromoví...
„V pátek sedmého června v šest hodin
ráno došlo na dvanáctém kilometru
dálnice D46 ve směru od Vyškova na
Prostějov k havárii osobního automobilu značky Audi. Dvaatřicetiletý řidič
nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu
a povaze vozovky a na mokrém povrchu dostal s vozidlem smyk. Nad automobilem ztratil kontrolu a ten vyjel
vpravo mimo dálnici, kde v jízdě pokračoval ještě několik desítek metrů.
Při tom došlo k poškození křovin, listnatého stromu a zemědělských plodin
na poli v délce přibližně dvaceti metrů,“ konstatoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství

2QUO[MWPCOQMTÆF¾NPKEKąKFKéX[LGNOKOQMQOWPKMCEKRąGTC\KNUVTQOGMRTQLGNRQ
NGOCUMQPéKNOG\KUVTQO[
ZHQVQ2QNKEKGè4

Policie Olomouckého kraje.
Jen zázrakem nedošlo při dopravní
nehodě ke zranění osob. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na pětapadesát tisíc korun.
Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Jeho přestupek pak vyřešili uložením pokuty ve výši jednoho tisíce
korun,“ dodal Kořínek.
(mik)
4¾PCQFMCPEGO÷NC\CP¾UNGFGMX[UQMQWJOQVPQWwMQFWPCCWVQDWUWMCPGEUT¾å
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PROSTĚJOVIČKY Kanec jeden! Do problémů se dostala minulé úterý
časně ráno řidička autobusu na silnici mezi Prostějovičkami a Alojzovem.
Kde se vzalo, tu se vzalo, do cesty jí vběhlo divoké prase. Srážce se nedalo
nijak zabránit, pro mrtvého kaňoura si museli přijet myslivci.
„V úterý jedenáctéhp června o půl páté ráno došlo na komunikaci mezi Prostějovičkami a Alojzovem ke střetu autobusu značky Iveco s lesní zvěří. Divoké
prase autobusu z levé strany do cesty vběhlo náhle, takže se čtyřiačtyřicetileté
řidičce střetu již nepodařilo zabránit. Po střetu s levým předním rohem autobusu prase na místě uhynulo. Ke zranění osob nedošlo,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 55 000 korun. „Alkohol u řidičky policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Uhynulé zvíře si na místě převzal člen místního mysliveckého sdružení,“ doplnil policejní mluvčí.
(mik)

DRAHANY Tyto případy budou
v následujících týdnech zřejmě
častější. Ve čtvrtek 13. června o půl
deváté ráno došlo na komunikaci v lesním prostoru mezi obcemi
Drahany a Žárovice k dalšímu střetu osobního automobilu se srncem.
„Ten šestadvacetiletému řidiči Volkswagenu Eos na rovném úseku do cesty
z pravé strany vyběhl náhle a muž tak
neměl šanci střetu zabránit. Ke zranění osob nedošlo, srnec na místě uhynul. Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 51 tisíc
korun. Alkohol u řidiče policisté na
místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Uhynulé zvíře si na
místě převzal zástupce místního mysliveckého sdružení,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
(mik)
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Z garáže bral i rum

NĚMČICE NAD HANOU Dodávku, která ve čtvrtek večer způsobila
nehodu v Němčicích nad Hanou,
policisté našli. Ovšem její šofér vzal
roha a tak stále není známo, proč
naboural odstavený osobní automobil. Policie po něm pátrá.
„Ve čtvrtek třináctého června po dvacáté hodině došlo v Šafaříkově ulici
v Němčicích nad Hanou k dopravní
nehodě osobního automobilu značky Kia s dodávkou značky Mercedes-Benz. Dosud nezjištěný řidič vozidla
Kia z dosud nezjištěných příčin na
rovném úseku narazil do u krajnice zaparkované dodávky. Po nehodě řidič

nezastavil a z místa odjel. Z toho důvodu není známo, zda došlo ke zranění osob,“ shrnul podstatné záležitosti
nehody s neznámým viníkem František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.

0G\P¾OÚąKFKéRQPKéKNX0÷OéKEÊEJPCF
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Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 80 000 korun.
„Vozidlo bylo vypátráno nedaleko
místa nehody. Přesné příčiny, okolnosti i totožnost řidiče, který vozidlo
řídil, jsou předmětem dalšího šetření,“
dodal František Kořínek.
(mik)

kde je však øidiè?

... dodávku policie našla,

Foto: Facebook

chybět ani zdravější jídla. Bistro rovněž bude jídlo podávat déle, než tomu
bylo v předchozích letech. Novinkou
bude i zázemí pro děti,“ dodala Dvořáková s tím, že vstupné by se měnit
nemělo. Dospělého vyjde celý den na
koupališti na 70 Kč, dítě pak na 30 Kč.
Zajímalo nás také, zda se ve Stražisku chystá rozsáhlejší rekonstrukce
celého areálu. „Tu zatím nechystáme,
abychom například dělali bazén v nerezu, na to opravdu nemáme peníze.
A dotace se na podobné věci nehledají
snadno. Rádi bychom však areál udrželi v dobrém stavu, a navíc každý rok
o něco vylepšili,“ reagovala Dvořáková.
(mls)

1DNÊDGPÆMQWRCNKwV÷XG5VTCåKUMWLKåX[JNÊåÊPQXQWUG\ÐPW

STRAŽISKO O týden dřív než
v předchozích letech otevře v tomto
roce oblíbené koupaliště ve Stražisku. Zahájení letošní sezóny si ve Stražisku pro tento rok naplánovali již na
sobotu 22. června. Brány plovárny
vynikající malebným okolím se poprvé otevřou přesně v 9:00 hodin.
„Následující všední dny budeme mít
otevřeno od třinácti hodin, od začátku
prázdnin to pak bude každý den od
devíti do dvaadvaceti,“ prozradila Večerníku Markéta Dvořáková,starostka
Stražiska.
Letošní sezónu by měl na koupališti
zajišťovat nový tým. „Nabídneme širší nabídku občerstvení, kde nebudou

.RXSDOLñWĨYH6WUDÿLVNXRWHYíHYVRERWX
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Koupací biotopy jsou umělé vodní
nádrže, v nichž se voda čistí pomocí
rostlin a mikroorganismů ve štěrkovém loži. Jde v podstatě o stejný
princip, který využívají i tzv. kořenové čistírny odpadních vod. Zhruba
polovina vodní plochy je určena ke
koupání, druhou půlku tvoří čisticí
zóna s mokřadními rostlinami. Oproti klasickému bazénu dochází k úspoře vody, energie nutné pro cirkulaci
a filtraci vody a také nákladů na její
chemickou úpravu. První krásné biotopové koupaliště vyrostlo v Koválovicích u Rousínova v roce 2007. Jeho
vznik inspiroval vedení řady obcí
k tomu, aby se i oni pustili do příprav
projektu, který je šetrný k životnímu
prostředí.

co je to koupací biotop?
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Celou poměrně velkou a náročnou
akci připravují zejména čtyři rodiny.
„Jsme moc rádi, že nám pomáhá řada
IVAŇ „Když ráno vstaneš, poděkuj za svůj život. Pokud nevidíš důdospívajících, kteří tady nejprve byli
vod, proč bys měl děkovat, dávej vinu sám sobě,“ praví jedno staré
jako dětští účastníci. Teď už by se to bez
nich skoro neobešlo,“ upozornil Petr
indiánské přísloví. Poděkovat za skvělou práci se nepochybně slušeCetkovský, starosta Ivaně a zároveň jelo všem organizátorům, kteří uplynulou sobotu skvěle připravili již
den z hlavních organizátorů celé akce
BYLI JSME
desátý ročník jedinečného Indiánského odpoledne v Ivani. Zřejmě
U TOHO
zvaný velký náčelník. Právě on díky své
kvůli panujícímu vedru byla letošní návštěvnost poněkud nižší než
řemeslné zručnosti připravil některé
v předchozích letech. Večerník však mezi účastníky nechyběl.
z pozoruhodných překážek. „Na tento
Fotbalové hřiště ukryté v „ďolíku“ na které vyrostla i pravá týpí. Hodinu po
rok jsem připravil novinku v podobě <XN¾FPQWVKPFK¾PUMQWUVG\MWQFXCJ[X+XCPKPGPÊPKEUPCFPÆJQFoto: Martin Zaoral
okraji Ivaně se o víkendu opět pro- poledni byla otevřena Stezka zdatnosspeciálního provazového žebřík i se
měnilo v severoamerickou prérii, na ti, která skvěle prověřila všestrannost
zvonečkem nahoře. Zdolat ho není nic snadného, bez pomoci to tady zatím feros, která s velkou profesionalitou
zvládlo pouze pět lidí. Ale pokud se představila velké množství ptačích
člověk hned nevzdá a trénuje, tak to na- dravců a sov nejen v letu, ale i přímo
saa
3x foto: Martin Zaoral
konec zvládne skoro každý,“ zmínil se. při lovu. Nad Ivaní tak kroužili a svoji
Díky obětavým pořadatelům tak kořist hledali například nejen jestřáb
mohla zhruba stovka malých indi- či luňák, ale i majestátný orel bělohlaánů a indiánek lovit bizony i med- vý, jemuž se ovšem zpět vůbec nechtěvědy, střílet z luku i vzduchovky, lo a raději spočinul v koruně tamního
šplhat pomocí lana do prudkého smrku.
srázu, vyhýbat se rozhoupaným Pořadatelé byli i přes slabší návštěvpytlům, zdolávat napnutou síť, jez- nost spokojeni. „Aspoň se na žádném
dit na dostavníku, vznášet se nad stanovišti netvořily fronty. Kdo chtěl,
bažinou či překonávat strach při ten přišel, a jsem přesvědčen, že se
0C UVG\EG OCNÆ KPFK¾P[ QJTQåQXCN[ OKOQ LKPÆ 0C RQXQ\W ×éCUVPÊEK X[TC\KNK PC XÚNGV RQ +XCPK C LGLÊO 0C\¾X÷TOQJNKQDFKXQXCVWO÷PÊUQMQNPÊMč\GUMWRKP[
chůzi po zrádné kladině.
dobře pobavil. I proto věřím, že se
TQ\JQWRCPÆR[VNG
QMQNÊ
5GKHGTQU
Po uzavření stezky odvahy přišla na tady za rok sejdeme zase,“ usmál se
řadu úchvatná show společnosti Sei- starosta Ivaně Petr Cetkovský.

Martin ZAORAL

pro Večerník
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Zlodìj se na místì èinu opil...

Pondělí 17. června 2019
www.vecernikpv.cz

OTASLAVICE To by snad nebylo možné ani ve filmové komedii! Policisté
pátrají po zloději, který se vloupal do garáže v Otaslavicích. Kromě nářadí z ní
ovšem ukradl i čtyři láhve rumu a další pátou okamžitě vypil. Jak se z místa
činu „vymotal“, není známo. Jisté je však to, že policie jej stále nevypátrala...
„V dosud přesně nezjištěné době v období od jedneáctého května do desátého
června se neznámý pachatel vloupal do garáže rodinného domu v Otaslavicích,
když nejprve překonal oplocení pozemku a poté bez poškození i zámek vrat
garáže. Zevnitř měl poté odcizit motorovou pilu, křovinořez, vrtačku, dvě „gola“
sady, množství dalšího ručního nářadí a rovněž čtyři láhve tuzemáku. Jednu další půllitrovou láhev tuzemáku měl pachatel vypít přímo na místě, ještě před svým
odchodem,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Jak dodal, policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádeže s dvouletou trestní sazbou.
(mik)
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu
aneb jsme s vámi u toho...
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rozhovor Večerníku
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Zdeněk Pohlreich míní, že pořad Ano, šéfe! pomohl zejména hostům

PLUMLOV Takového chlapa by určitě chtěla mnohá z žen jen pro sebe.
Zbohatl díky své práci a činorodosti, je s ním sranda, a navíc doma vaří
s láskou. Za neobyčejnou popularitou šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha
(na snímku) stojí zejména vtipné
„hlášky“ z pořadu TV Prima Ano,
šéfe!, na který volně navázal v odlišné show Rozpal to, šéfe! O tom, že
suverénní vystupování je u něj podpořeno skutečným umem, se mohli
přesvědčit všichni, kteří poslední
květnový den zavítali do hotelu
Plumlov. Na jeho „cooking show“
byly jen samé nadšené ohlasy. Při
této příležitosti vznikl i tento náš
rozhovor, který se točil nejen kolem
jídla. Fanoušci Zdeňka Pohlreicha
se jeho rad dočkají opět už v září,
kdy má přijet znovu.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

jednou za tři měsíce. Teď jsem objel
třeba sérii food festivalů v Plzni, Pardubicích a Liberci.“
yy Předpokládám, že nabídek
vám chodí hodně. Proč jste kývl
právě na tuto?
„Většinou jde o to, že si lidé na
vás takzvaně chtějí šáhnout.
(s úsměvem) Nejvíc pozvání
je na nejrůznější privátní
party, narozeninové oslavy a tak. Tomuhle se
ovšem vyhýbám. Rozhodně nechci být všude
a vybírám si, kam pojedu. Mám rád, když je
místo spojeno s příjemným prostředím a jistou
úrovní gastronomie.“
yy Myslíte, že váš pořad
Ano, šéfe! k něčemu
byl, tedy že pomohl
zlepšit úroveň gastronomie v Česku?
„To je dobrá otázka! Asi není

úplně na mně, abych hodnotil, zda
to k něčemu bylo, či nebylo. Na druhou stranu jsem přesvědčený o tom,
že česká gastronomie za tu dobu, co
jsme točili Ano, šéfe!, udělala obrov-

Problém je hlavně v tom, že restaurací
je šílené množství, zatímco kuchařů je
prostě málo. Ten dobrý už dnes vydělá
docela slušné peníze, není to tak, jak dřív.
Na druhou stranu bychom potřebovali,
aby těch hospod byla tak půlka...

Martin
ZAORAL

19061410667

yy Co vás přivedlo do Plumlova?
„Dostal jsem pozvání od zdejší paní
šéfky, abych přijel vařit s místní
partou. Rád jsem přijal, protože
když člověk jednou za čas vyjede
z Prahy, tak pozná nové a zajímavé lidi. Abych řekl pravdu,
tak jsem ani netušil, jak je tady
krásně.“ (usměje se a rozhlédne
po okolí)
yy Takže se vám u nás líbí?
„Jak bych to řekl. Tomu se říká
výhled za milion dolarů! Je to
tady skutečně nádherný.“
yy Co jste si připravil pro
hosty, kteří za lístek na tuto
akci zaplatili dva tisíce korun?
„Jedná se o čtyřchodové
menu sestavené na základě
naší poslední kuchařky nazvané Fresh. Jako studený předkrm se bude servírovat pěna
z kozího sýra, za teplý předkrm poslouží teplý fenyklový
salát s pomeranči, hlavním
chodem budou kachní prsa
s kukuřičnou kaší a jako dezert
jsme připravili perníkový krém
s mandarinkami. Po cestě jsem
u stánku uviděl nádherný místní
jahody, tak jsme jich hned koupili šest kilo a přidali je tam, ač
původně vůbec nebyly v plánu.
Kdo by jim ale odolal?“ (úsměv)
yy Jak často takhle vyjíždíte?
„Dřív toho bývalo víc. Nyní ale
vyjíždím jen zřídkakdy, asi tak

Foto: Martin Zaoral

ský skok dopředu. Jen za
posledních pět let se vyrojila spousta zajímavých lidí.
Dorůstá nová generace, která
to dělá s úplně jiným přístupem,
než tomu bývalo dřív. Když jsme začínali, tak převažovala laciná smažená
jídla s oblohou. Slušná gastronomie
byla v minulosti výsadou pouze Prahy, nyní už se i v regionech dají objevit místa, kde lidi vaří něco kvalitního.
Samozřejmě že to s pořadem nemusí úplně souviset. Nicméně pokud
jsem toho byl nějakým katalyzátorem, tak říkám zaplaťpánbůh.“
yy Upřímně řečeno, to ovšem
nebyl váš prvotní záměr...
„To ne. V žádném případě jsme
nechtěli dělat nějaký ‚edukativní‘ pořad. Pokud to něčemu pomohlo, tak šlo spíše
o vedlejší efekt. Hlavní cíl byl
vytvořit zábavu do televize.
Dle mého názoru to ze
všeho nejvíc mohlo pomoci hostům. Lidé díky
pořadu snad získali
trochu větší přehled
i představu o tom, co
je a co není dobrý či
na co mají nárok.“
yy Mění se dle vás
prestiž gastronomie jako takové?
Řadu let se to bralo tak, že kuchařem
se jde vyučit člověk,
který ve škole v ničem jiném nevyniká...
„Tohle je u nás pořád špatně! Práce
vyšla z módy a obávám se, že aktuální
situace na pracovním trhu není vůbec
dobrá. Člověk by čekal, že do toho půjde víc lidí, ale není tomu tak. Problém
je hlavně v tom, že restaurací je šílené
množství, zatímco kuchařů nedostatek. Na začátku nastoupí na školu třicet dětí, dodělá jich to pět a z toho se
pak dva nakonec věnují něčemu jinému. Pomalu je u nás více restaurací jak
kuchařů... Pro mě je zázrak, že to pořád
ještě funguje tak, jak to funguje.“
yy Jak se tento nedostatek projevuje?
„Do gastronomie se nyní pouští i nejrůznější dobrodruzi, kteří prodávají
divné věci za divné ceny. Ale nechci
tu nikomu kázat o morálce. Obdivuji
všechny, kteří jsou dost šílení na to,
aby se do toho pustili. Navíc si myslím, že to pozitivní pořád převládá.
Gastronomie se dál ubírá správným
směrem, lidé se naučili za jídlo utratit
nějakou korunu. Nicméně bychom
potřebovali, aby zespodu šla do téhle

branže spousta lidí, což se dlouhodobě
neděje.“
yy Kam to spěje?
„Samozřejmě že vyhrají nejsilnější!
Dobrý kuchař už dnes vydělá docela
slušné peníze, není to tak, jak to bývalo.
Na druhou stranu bychom potřebovali, aby těch hospod byla tak půlka.“
yy Kolik je podle vás smysluplné
utratit za dobrou večeři?
„Takhle se to nedá říct, je to naprosto
individuální věc, každý to má jinak.
Záleží i na zájmech: někdo si koupí
lístky na formuli 1, někdo večeři v restauraci. Osobně si myslím, že do
opravdu drahých podniků chodí lidé
stejně jenom jednou nebo dvakrát
za rok.“
yy Takže jinak. Kolik jste vy sám
nejvíc utratil za večeři?
„To musím hodně vzpomínat. Myslím, že nejvíc jsme platili ve třech
lidech v přepočtu asi dvacet tisíc
korun.“
yy A stálo to za to?
„V každém případě. Stálo to za každý
cent z toho. Ale zažil jsem i restaurace, kde to bylo senzační, ale přišlo
to jen na zlomek této částky. V tom
samém počtu jsme třeba platili jen
čtyři tisíce...“
yy To mně stále přijde docela dost.
„Myslím si, že je správné, že existují
levné i drahé restaurace. Neviděl bych
v tom něco snobského. Svět je takový.

Každý utrácí za
něco jiného a každý má jiné možnosti.
Stejně jako se vyrábí potraviny či automobily pro lidi, kteří
mají peněz míň, tak se to samé vyrábí
i pro sortu lidí, kteří mají peněz hodně. Osobně si myslím, že je dobře, že
jsou bohatí lidé, protože z bídy nic
dobrého nevzešlo. Bohatství by mělo
být založeno na nějaké práci. Ať pak
mají lidi peníze, všem bude líp. Když
už má někdo prachy, aspoň je dá vydělat někomu dalšímu. Takže je to
spravedlivé. Stejně se to zase všechno
otočí v jednom hrnci.“ (úsměv)
yy Jak z tohoto pohledu vnímáte
hojně diskutovanou dvojí kvalitu
potravin?
„Tohle si myslím, že je blábol. Zvedlo
se to jako politické téma, nicméně politika a jídlo podle mě nepatří dohromady! Vidím to tak, že pokud by to
lidi nekupovali, tak to nebude existovat. Dokud to lidi budou kupovat, tak to
bude existovat. Mně se něco takového
třeba nelíbí, ale je to výsledek toho, co
lidi jsou schopní tolerovat a akceptovat.
Každopádně si nemyslím, že je to příliš
žhavé téma a z principu mi vadí, pokud
se nějaké státní aparáty starají lidem
o žaludky. To jsem zažil za totáče a k ničemu dobrýmu to nevedlo...“
yy Vidím, že už pospícháte připravovat jídlo. Proto by mě na závěr
zajímalo, jestli vám doma žena vaří?
„Ne, nevaří. Ženě vařím já, a to s láskou.“ (opět se usměje)
yyA chutná jí? Nekritizuje vám jídlo?
„Určitě. Nemá šanci cokoliv kritizovat,
protože pro ni dělám to nejlepší, čeho
jsem schopný.“
yy Co jí nejvíce chutná?
„Je toho víc, ona sní všechno.“ (usměje
se a rozloučí)

vizitka
ZDENĚK POHLREICH
✓narodil se 10. dubna 1957 v Praze
✓ český šéfkuchař, gastronom a moderátor
pořadů televize Prima Ano, šéfe!, Na nože!,
Šéf na grilu, Rozpal to, šéfe!, Česko vaří
s Pohlreichem a řadu dalších
✓ po vyučení nastoupil do pražského hotelu
Stop
✓ v roce 1989 emigroval, přes jeden rok
strávil v Nizozemsku, z něhož po obdržení povolení odjel
do australského Adelaide, kde mu v začátcích pomáhal jeho strýc
a začal jako sous-chef v restauraci La Guillotine, v níž se později stal
šéfkuchařem
✓ po návratu z emigrace postupně pracoval na stejné pozici v Praze
v hotelu Renaissance, Villa Voyta, Radisson SAS nebo Marriott
✓ od roku 2010 provozuje Café Imperial a Divinis, přičemž Café
Imperial je podnik ve stylu prvorepublikových Grand Café
a Divinis Ristorante je podnik vedený v italském duchu,
tedy od nábytku přes pokrmy a víno
✓ učí na Střední škole gastronomické a hotelové (SŠGH) v Praze
✓15. října 2011 se podruhé oženil, u Bodamského jezera si vzal
přítelkyni Zdeňku, má jednoho syna Jana
✓ mezi jeho záliby patří zejména sport, na přelomu 70. a 80. let
minulého století byl členem reprezentačního baseballového týmu
zajímavost: kuchařem se stal poté, co nesložil přijímací zkoušky
na střední školu, proto musel nastoupit do učebního oboru, přičemž
vaření jej ovšem zprvu vůbec nebavilo...
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Obce na Prostìjovsku pod vodou
Hasiči vyjížděli k zatopeným domům i evakuaci
VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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BYLI JSME
U TOHO

Počasí ke všemu nešetřilo obyvatele jihu
Prostějovska ani v neděli. Po prudkém
dešti byli někteří lidé ve Tvorovicích opět
vyplaveni. „Bylo to hned po dvanácté
hodině. Ale už jsme to čekali, a tak byli
lidi připravení,“ svěřila se Ludmila Hýblová. O škodách informoval odpoledne
krajský mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.
„Voda se vrátila do již dříve zatopených
míst na Prostějovsku. Tvorovice, Němčice nad Hanou, Dřevnovice, Polkovice,“ uvedl na twitteru s tím, že jednotky
nejpostiženějším místem Prostějovska. zaznamenaly po celém kraji dalších 35
„Zatopeno bylo asi třicet nemovitostí. nových zásahů v souvislosti s bouřkami.
Problém byl na vyschlém potoku Žlebůvce, který ze suchého stavu byl během
Pøíèiny? Pøíroda i èlovìk
deseti minut na třetím povodňovém
stupni,“ uvedl starosta Němčic nad Ha- Bilancování škod začalo v pátek ráno.
Podle starosty Tvorovic Jiřího Petrovnou Jan Vrána.
Navíc hrozilo vyhlášení povodňové akti- ského se jednalo o největší zátopu, co
vity i na dalším a mnohem mohutnějším si pamatuje. „Bylo tady něco třináct
toku. „Na říčce Hané jsme se chystali vy- patnáct let zpátky. Tohle bylo ale tak
hlásit třetí stupeň, ale voda začala klesat,“ dvakrát horší,“ uvedl starosta obce.
oddechl si starosta s tím, že aktuálně pro- Vyjádřil se i k příčinám. „Bude v tom
bíhají odklízecí a vysoušecí práce. Místní i způsob hospodaření. Voda přišla
jednotka hasičů si neodpočinula. „Napo- z pole s řepou, pod kterým nebyl žádsledy tady bylo něco obdobného zhruba ný pás zeleně, prostě nic, co by vodě
před osmi deseti lety, tohle ale bylo hor- bránilo. A tak se hospodaří na Hané,“
ší,“ řekl pro Večerník velitel jednotky Jan posteskl si Petrovský.
Kyselák. Popsal zároveň, kde všude voda Podobného názoru byl i Zdeněk Navránapáchala škody. „Ty největší byly okolo til, jeden z lidé, kterému voda poničila

PROSTĚJOVSKO Pytle s pískem, vysoušeče a gumáky. To byly
ve čtvrtek večer nejžádanější věci takřka po celém Prostějovsku.
Region totiž - stejně jako řadu míst po celé zemi - postihl přívalový
déšť, místy doprovázený kroupami, který za sebou často nechával
spoušť. Z polí natekla voda přímo do vesnic a měst, lidé se tak museli potýkat se zatopenými sklepy, zahrádkami, také ale s vyplavenými domy. Profesionální a dobrovolní hasiči měli proto během
večera, noci a často i pátečního rána co dělat. Jen na Prostějovsku
hasiči zaznamenali padesát výjezdů, nejvíce v jižní části regionu.
Večerník se v pátek ráno zajel na některá místa podívat.

pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Vesnice se zmìnila v øeku

Nejhůře dopadly Tvorovice. Malou ves
kolem půl osmé večer zatopila voda
z polí, obcí se podle svědků hnala doslova řeka. „Normálně jsme tady měli řeku,
patnáct až dvacet metrů širokou,“ uvedl
třeba Zdeněk Navrátil. Měl štěstí, přívalová vlna mu spláchla pouze zahrádku.
„Dům je trochu vyvýšený, tam se voda
nedostala,“ přidal.
Někteří jeho sousedé měli méně štěstí.
Páteční dopoledne strávili vysoušením
sklepů a často i obytných pokojů. „Přistěhovali jsme se teprve před dvěma
týdny. Nábytek, spotřebiče, všechno
bylo nové,“ posteskla si pro Večerník Vladislava Skopalová. Její dům uprostřed
obce patří k nejpostiženějším. Voda tam
hrozila nejen majetku, ale také lidem.
„Museli nám hasiči evakuovat z domu
dítě. Tohle jsem ještě nezažila,“ popisuje
žena děsivý průběh večera.
Hned vedle mi její sousedé, původem
ze Švédska, ukazují potopu na zahradě.
Ta se vmžiku změnila v blátivou spoušť.
„Voda nám vletěla do průjezdu. Bylo
tady asi dvacet třicet čísel vody. Na zahradě máme rybník. Naštěstí do domu
voda nevnikla, takže škody nejsou velké,“
sdělil Paul s Bengtem. Měli to štěstí, že je
hlavní vlna minula. Pytle s pískem ale
prozrazují, že potopu prožívali. „Hodně
pršelo, ale pak byl klid. Mysleli jsme, že
bude pokoj, když přišla voda,“ popisovala paní Jiřina, jedna ze sousedek, které
voda naopak do domu pronikla. Lidé se
posléze připravili na třetí povodňovou
vlnu, ta už však nepřišla.
Problémy i jinde
na Prostìjovsku

Vůbec nejhůře večerní přívalové deště
zasáhly jih Prostějovska. Zejména obce
jako právě Tvorovice, Dřevnovice, Brodek u Prostějova i město Němčice nad
Hanou. To bylo spolu s Tvorovicemi

0CVQOJNGJąKwVKXG6XQTQXKEÊEJD[UKPKMFQXGéVXTVGMXGéGT
PG\CJT¾N8[DÊ\GNQURÊwGMRNCX¾PÊ (QVQ.WFOKNC*ÚDNQX¾

Žlebůvky. Tedy v ulicích Novosady a Šafaříkova. Co šlo, jsme zapytlovali, museli
jsme prokopat hráz rybníka, aby měla
voda kam odtékat,“ pokračoval Kyselák.
Evakuace, na rozdíl od Tvorovic, nebyla
potřeba.
K dalším škodám se vyjádřil mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje Zdeněk Hošák.
„Z různých míst byl cestou starostů podán požadavek na dovoz dostatečného
množství pytlů s pískem, ty byly zajištěny z našeho skladu v Hamrech. Došlo
k výstavbě hrází v rizikových místech
i s ohledem na možné další bouřky.
V Nezamyslicích hasiči provizorně zajistili střechu poškozenou od krupobití,“
informoval. Škodám neunikly ani například Víceměřice a Klenovice na Hané,
vesměs šlo o poničené skleníky a zatopené sklepy. Například v Pavlovicích u Kojetína zažili také sesuv půdy.

7NKEGXG6XQTQXKEÊEJ-FQPGO÷NIWO¾M[PCFTWJQWUVTCPWUG
PGFQUVCN
(QVQ.WFOKNC*ÚDNQX¾

zahradu. Z té ještě kolem deváté hodiny
ráno následujícího dne museli odčerpávat vodu. „Kdyby něco vodu zpomalilo,
kdyby ji mělo co zadržet, škody by byly
jiné. Například z pole, kde byly hustě zasetý ječmen, řepka a pšenice, tam nebyl
žádný problém,“ sdělil muž při pohledu
na rybník v místě, kde ještě ve čtvrtek
pěstoval rajčata a další zeleninu.
K příčinám se vyjádřil i starosta Němčic nad Hanou. Podle něj následky zátopy nemusely být tak velké. „Povodí
Moravy se k potoku Žlebůvka staví
tak, že je to vyschlé koryto. A neprovádí na něm žádnou údržbu ani čištění.
Průběh povodně nemusel být tak vážný,“ řekl Jan Vrána. Škody na majetku
zatím v obcích vyčíslené nejsou. Často
však lidé z postižených oblastí mluví
hlavně o psychických škodách. Reagují na ně různě: prací, černým humorem i slivovicí...
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Kam si vyjedeme? Tak na tuto otázku si nyní budou odpovídat stovky
Prostějovanů, kteří stále ještě nejsou rozhodnuti o místu dovolené. Pro
některé se právě dovolená stane noční můrou, jelikož v mnoha rodinách
proběhnou doslova hádky.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Dobrá
nálada bude mít pro vás cenu zlata, protože v současnosti se budete
zabývat jen věcmi, které rozhodně k popukání nebudou. Úsměv
na tváři ale každopádně naleznete
doma u svých nejbližších.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Chce to jeden
jediný nápad a vaše práce dostane
okamžitě rychlý spád. Do té doby se
budete jen trápit a nic neuděláte. Onen
nápad vám ale vnukne jeden z kolegů,
který naopak neví, kam dřív skočit.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Měli
byste být více tolerantní a hlavně
u svého partnera tu a tam přehlédnout nějaký ten nedostatek. Například teď, kdy se vrátíte ze služební
cesty a doma to bude vypadat jako
po nájezdu Tatarů.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Trošku hlouběji do kapsy než jindy budete mít
tento týden až do okamžiku, než si
vsadíte na ta správná čísla. Stačí jen
zkombinovat vaše datum narození
do potřebné sestavy šesti vyvolených a šťastných numer.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Zapalují se vám
lýtka a tak se nesmíte divit, že vaše
každodenní zálety se vám nemusí vyplatit. Obzvláště když vás doma čeká
stálý partner, který už pojímá určité
podezření. Žárlivost je metla lidstva.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Uprostřed
týdne si budete muset sáhnout na
dno svých sil, neboť se rozhodnete
vyřešit dlouho odkládaný problém.
To ale nebude zadarmo, čeká vás
dvoudenní dřina, kdy večer budete
padat únavou.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Hodně
věcí se vám nepovede podle vašich
představ, ovšem jedna, a to hodně důležitá, klapne do posledního
písmenka. Tou bude zahnání krize
v partnerském vztahu, kde to vypadalo už na rozchod.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Marně si
budete nalhávat, že současná práce
vás baví a najdete při ní své uplatnění. Omyl! Už byste konečně měli
hledat jiné zaměstnání, při kterém
uplatníte nejen své vzdělání, ale
i osobní schopnosti.

INFORMUJE
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Novinky tohoto týdne vás příliš nepotěší, ale snažte si zachovat chladnou
hlavu. V emocích nic nevyřešíte,
přestože s vámi bude cloumat vztek
a částečně i bezradnost. Bude ale líp.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Navštíví vás přítel či přítelkyně –
neviděli jste se už spoustu let. Setkání to ale nebude příjemné. Ta
dotyčná osoba vás požádá o zvláštní pomoc, ke které nebudete mít
vůbec chuť.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Začnete
se více hýbat a najednou se budete
cítit mnohem lépe. Opustí vás zároveň i chmurné myšlenky, které
vás poslední dobou ničí. Ještě před
víkendem prožijete krásný moment,
na který do smrti nezapomenete.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Drtí vás problémy s úřady, které je nutné vyřešit
právě v těchto dnech. Rozhodně je
neodkládejte, to by mohlo přinést
další komplikace. Naštěstí máte
vedle sebe někoho, kdo vám se vším
pomůže.

nákupní servis
pro vás

3(5621$/,67§),5(00$-«'$/j«6(7.1«
Okresní hospodářská komora
pořádá tradiční Setkání personalistů prostějovských firem.
Tentokrát se zástupci firem potkají ve společnosti HOPI, která poskytuje logistické, skladovací a další služby obchodním
partnerům na území celé ČR.
Personalisté budou na setkání

seznámeni s projektem Replay
realizovaný Společností Podané ruce o.p.s. a také jim bude
podrobněji představena činnost
společnosti HOPI ČR. Závěrem
proběhne komentovaná prohlídka firemních prostor včetně
návštěvy mrazírenského skladu.
Účastníci budou mít také jedi-

OD 17. DO 23. 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.
ƔVĚDA V ULICÍCH se koná v úterý 18. 6. 8:30 – 12:00 hodin, Náměstí TGM před muzeem

Oznámení o přerušení
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Kdo z vás je jednou neochutnal... Jsou chutné, podráždí chuťové pohárky
a v jistých chvílích nelze přestat. Navíc jsou vyhledávané pro chvíle pohody
u televizní obrazovky či na oslavy. Proto je tuze dobré vědět, že nejlevnější
brambůrky Bohemia Chips solené nabízí Penny market a Tesco, kde seženete nejlevnější solené Lay´s a také slané tyčinky značky Bohemia. Strážnické
brambůrky nabízí nejvýhodněji Lidl. Při koupi 7 days Bake Rolls original
lze navštívit hned tři místa, krekry Tuc mají nejnižší cenovku v Albertu a opět
v Tesku.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 12. června

Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově
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... tentokrát ze sortimentu: SLANÉ POCHOUTKY

Bohemia Chips solené 150 g

nečnou příležitost projížďky kamionem.
Setkání se uskuteční ve středu
19. 6. 2019 od 13 hodin, je nutná registrace v kanceláři OHK,
akce je zdarma.
Více na www.ohkpv.cz.

dodávky elektrické
energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 3. 7. 2019 od 7:30 do 11:00 hodin. Vypnutá oblast: Kostelecká ul.
- pravá strana od č. 50 po č. 54, levá strana s č. 47 a fa. BORGI, č. 49, areál
Tenisového klubu, Hotel Tennis club s.r.o. č. 49a, ul. Za Velodromem č. 2,
4, 6a, 6b, Hotel Tennis club vč. kryté haly, celá ulice Valašská.
Obec: Hvozd - Klužínek
Dne: 2. 7. 2019 od 7:30 do 16:30 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Klužínek, mimo č. 44, 32, 13, 26 a 40.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Blokové
îLÔWüQt
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úterý 18. června: Svatoplukova,
Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická
- autobusové nádraží, Janáčkova, V. Ambrose, Karlov, Vrchlického, Vrahovická
komunikace SSOK křižovatka Svatoplukova - Janáčkova směr železniční přejezd
čtvrtek 20. června: Anenská - parkoviště u sběrného dvora, Anenská - parkoviště Aquapark, cyklostezka za Aquaparkem, spojka Krasická – Anenská
včetně kruhových objezdů, Drozdovice-Anenská + nové parkoviště, spojka
Krasická-Anenská cyklostezka a zeleň
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Zahrádka Národního domu

6/$912671ę27(9ŏ(1$

ny návštěvníky obešel se skleničkou
vína a pohovořil s nimi pár vět.
Při slavnostním otevření ovšem chyběli zástupci radnice. „Mluvil jsem
s panem primátorem Jurou a pozval
jsem i paní náměstkyni Raškovou.
Zatím je tady nevidím. Asi mají hodně jiných akcí,“ vysvětlil Večerníku
ředitel Jiří Hloch.
V kavárně Národního domu pak byl
prošel v posledním roce,“ řekl při slav- připraven bohatý raut pro všechny
nostním proslovu ředitel Národního hosty, kterým vyhrávala cimbálová
domu Jiří Hloch, který vzápětí všech- muzika. Samotná zahrada má novou tvář, vznikl nový taneční parket, vyměněn byl interiér a zmizely
dokonce i stromy. „Byly v havarijním stavu, a tak musely být vykáceny. Nahradily je jiné dva, u kterých
je zavedena závlaha, takže se mají
k světu,“ nechal se slyšet Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.
Od pátečního večera je tedy zahrádka Národního domu opět
běžně otevřena pro širokou veĄGFKVGN0¾TQFPÊJQFQOW,KąÊ*NQEJXR¾
řejnost. Stavte se!
VGMXGéGT\RTQXQ\PKNP÷MQNKMO÷UÊEč\C

PROSTĚJOV Po více než roce od zahájení rekonstrukce
a dalších stavebních úprav byla uplynulý pátek večer otevřena zahrádka restaurace Národního domu v Prostějově.
Nový ředitel Národního domu Jiří Hloch připravil pro
první večer slavnostní program s bohatým pohoštěním
pro pozvané hosty i veřejnost. Ti všichni byli zvědaví na
opravenou zahrádku tohoto populárního zařízení. U toho
prostě Večerník nemohl chybět.

původní
reportáž
pro Večerník
Michal
KADLEC
První hosté se na zahrádce Národního domu začali scházet již před
sedmnáctou hodinou, přičemž slavnostní otevření bylo plánováno až
na šestou večerní. Stoly brzy obsadili
pozvaní hosté i jiní Prostějované, kteří
se o akci dozvěděli. „Zaslechla jsem,
že má být konečně znovu otevřena
zahrádka Národního domu. Těšila
jsem se, vždyť v minulosti jsme sem
společně s manželem chodili velice
často. Nejraději jsme měli tradiční
hudební pátky,“ svěřila se Večerníku
žena, která se i nyní zaposlouchala do
melodií skvělého Dixieland Bandu
z Olomouce, který návštěvníky akce
oblažil prvorepublikovými písničkami a parádním jazzem.
V průběhu večera hrála všem hostům
prostějovská skupina Romantica.
„Vítám vás znovu v naší restaurační zahrádce. Užívejme si společně
prvního dne provozu po náročné rekonstrukci, kterou populární prostor

XąGPQW\CJT¾FMW0¾TQFPÊJQFQOWRQLGLÊ
TGMQPUVTWMEK
2x foto: Michal Kadlec

zpravodajství
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STAVBA
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Foto: Michal Kadlec

PRAHA, PROSTĚJOV Novostavba Národního sportovního centra v Prostějově slaví jeden
úspěch za druhým. Nedávno se
stala Stavbou roku za rok 2018
v rámci Olomouckého kraje
a nyní bude usilovat o další triumf. Nádherný objekt, který
nám mohou nejen všichni sportovci závidět, se totiž líbí po celé
republice!
Národní sportovní centrum v Prostějově je nyní jako jediná stavba
v Olomouckém kraji nominováno
na Českou cenu za architekturu!
Mezinárodní porota České ceny za

architekturu nominovala do letošního prestižního výběru čtyřiatřicet
staveb. Je mezi nimi i Národní sportovní centrum Prostějov. Projekt
jediného zástupce Olomouckého
kraje vznikl v olomouckém atelieru-r. V širší nominaci olomoucký
region zastupovalo šest staveb –
zvonička v Bílovicích-Lutotíně, fara
hostinec v Loučné nad Desnou,
novostavba II. interní kliniky a geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc,
hotel Nezvalova Archa v Olomouci, Národní sportovní centrum
v Prostějově a finanční centrum
ERA v olomoucké Šantovce.

„Je vidět, že naše Národní sportovní centrum se líbí i za hranicemi našeho města a kraje. Lidé,
kteří si k nám přijedou zasportovat, a to i mimoprostějovští,
nešetří chválou nejen na krásu
stavby, ale i vnitřní zázemí haly.
Národní centrum se po právu stalo novou dominantou Prostějova,“ řekl Večerníku Ivan Pospíšil,
ředitel Národního sportovního
centra v Prostějově.
Jméno držitele Hlavní ceny i ostatních finalistů se veřejnost dozví
14. listopadu na slavnostním galavečeru ve Foru Karlín.
(mik)

19061410661

Pondělí 17. června 2019
www.vecernikpv.cz
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zpravodajtví / nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce

LABUTĚ TO

SLUŽBY

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

ZVLÁDLY!

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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OSM MLÁĎAT

Čtyřčlenná rodina s dětmi hledá ke koupi dům v PV. 605 913 563

SI LEBEDÍ V PARKU

Usilovně hledám ke koupi CHATU. Tel.
i SMS 737 530 368

01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705
 608 805 659, 775 341 705

Pronajmu byt 2+kk. Druhé nadpodlaží.
Kauce. Tel.: 608 718 813

E–mail: jhreality@jhreality.cz

>>>dokončení ze strany 3
Letos byl pro labutě velmi příznivý
rok. „Svědčí o tom i fakt, že úspěšně
vyvedly osm mláďat, což je hodně
nadprůměrné. Obvykle jich bývá do
šesti,“ prozradil Kňourek, který do
Prostějova tento rok zajíždí zejména
kvůli poštolkám, které se vylíhly na
prostějovské radnici. „Jak se učí létat, tak často chodí po náměstí mezi
lidmi a strážníci městské policie je
sbírají, aby se jim něco nestalo,“ zmínil ochránce přírody, jehož jsme se
zeptali i na nepřehlédnutelný nárůst
počtu zajíců ve městě.
Zaječí pár byl zase k vidění například
uprostřed rušného rondelu v Plumlovské ulici. „Je jich tu opravdu hodně.
Žijí nejen u Hloučely, ale i v parcích
a na sídlištích. Letos jsme odváželi asi

Pondělí 17. června 2019
www.vecernikpv.cz
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KOUPÍM byt v OV. 605 011 594

šest mláďat, loni to bylo ještě víc. Důvod stěhování je jednoduchý. Okolní
příroda se i kvůli pěstování monokultur pomalu mění v poušť. Strašně v ní
chybí voda. A co má takový zajíc dělat
v lánu řepky? To jde raději do města,
kde aspoň najde nějakou trávu,“ vysvětlil Kňourek, který zdůraznil, že
při nakládání s půdou se u nás zcela
vytratil selský rozum.
Ze všech těchto souvislostí vyplývá,
že se labutě do města s největší pravděpodobností vrátí. „Celá rodina spolu i s mladými vydrží maximálně do
příštího jara. Dva dospělí labuťáci se
totiž vedle sebe nesnesou. Pokud se
jim něco nestane, tak se rodiče na drozdovický rybník opět vrátí. Tito ptáci
totiž obvykle místa svého hnízdění nemění,“ upozorňuje Drahoš Kňourek.

Hledáme byt 2+1 (1+1) i pův. stav, platba ihned. Tel.: 774 409 430
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Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
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3URVWÁMRY0LOm´RYDXOProdej bytu 1+1 vOV. Plocha 52 m2, zvýšené
SĜt]HPt]DGRPHP]DKUDGD3(1%&
&HQD.´

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

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86
Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428
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„Lidé to kritizují,
jiní ale zase chválí,“
konstatuje Libor Vojtek z magistrátu

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
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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

0GXwGEJP[VT¾XPÊM[UGUGéQW×RNP÷OCIKUVT¾VPGEJ¾X¾P÷MVGTÆRNQEJ[FGNwÊFQDW
\CTčUVCV2TQUV÷LQXCPÆUGXP¾\QTGEJPCVGPVQU[UVÆOTQ\F÷NKNKPCFXCV¾DQT[

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Sekání trávy, čištění pozemků.
www.seceni-kaceni.cz, tel.: 605 86 41 40
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
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VOLEJTE: 739 322 895
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, kteří
se přišli naposledy rozloučit s
paní Annou NEUSCHELOVOU.
Děkujeme za slova útěchy
a za květinové dary. Naše
poděkování náleží i pohřební
službě za citlivý a profesionální
přístup při smutečním obřadu.
Zarmoucená rodina.

OZNÁMENÍ
V pondělí 25. března se z Partyzánské
ulice ztratil bíločerný, angorský kocourek Aramis. Pokud ho někde zahlédnete,
volejte prosím na číslo 605 188 953. Za
informaci, která povede k jeho nalezení,
nabízíme 1000 Kč. Děkujeme.

PRODÁM
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

DARUJI

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

Nabízím přírodní kámen za odvoz.
Tel.: 774 139 129

16011421482

poděkovat, a nejen já, že jste při první
seči část travnatých ploch neposekali,
podle mě je to dobrý nápad s vysekáním jen pruhů kolem chodníků.
V těchto horkých dnech se ukazuje,
že je to správné rozhodnutí, tráva je
tak stále zelená a v místě našeho bydliště je taky potom daleko méně prachu,“ chválí naopak tento krok paní
Rozsívalová.
Jak je to tedy se systémem kosení
trávy v Prostějově? Na to odpovídá vedoucí odboru správy a údržby
majetku města Libor Vojtek. „Obecně lze uvést, že celé území České
republiky se v posledních letech
potýká s nedostatkem dešťových
srážek, úbytkem zásob podzemích
vod a negativními změnami klimatu.
Tuto skutečnost vnímáme a obdobně jako v jiných městech zkušebně
při první seči byla část travnatých
ploch neposekána. Na problematiku
četnosti sečení travnatých ploch je
nutné nahlížet z různých hledisek,
abychom našli vhodný kompromis
mezi zmírňováním vysychání půdy,
vzhledu města a potřebami obyvatel.
Na četnost sečení trávy ve městě má
veřejnost dva rozdílné názory. Někteří obyvatelé požadují častější sečení trávy kvůli alergiím a klíšťatům,
druhá skupina obyvatel by uvítala
menší četnost sečí. V současné době
probíhá druhá seč travnatých ploch,
kdy se postupuje od východní části
města, tedy od Vrahovic, směrem na
západ včetně sídliště Hloučela. Při
druhé a další seči již budou posečeny
všechny travnaté plochy,“ uvedl Libor
Vojtek.
(mik)

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, kteří
se přišli rozloučit s naší dcerou,
paní Marií VYSTAVĚLOVOU,
roz. Hradilovou.
Děkujeme také pohřební službě
pana Pavla Makového a paní
Elišce Komárkové za procítěný
projev a květinové dary. Rodiče,
dcery Veronika a Michaela, sestra
Ludmila s rodinou.

POZOR
AKCE

SEZNÁMENÍ
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

15012920079

PROSTĚJOV Nezavděčíte se
vždycky všem. Každý z Prostějovanů si letos jistě povšiml, že
společnost FCC při sečení trávy
ve městě postupuje oproti zvyklostem trošku zvláštně. Některé
travnaté plochy pokosí jen částečně, přičemž velkou část nechá
zarůstat. Na webu prostějovského
magistrátu se tak rozhořela široká diskuse na toto téma. Proč se
tak děje, vysvětlil přesně vedoucí
odboru správy a údržby majetku
města Libor Vojtek.
„Zhruba před třemi až čtyřmi týdny
proběhlo sečení trávy pouze podél
některých chodníků a cyklostezek na
sídlišti Hloučela. Tato posečená tráva
již ovšem výškově dohnala tu, která se
nesekala. Proč se v sečení nepokračovalo na všech plochách? Myslím, že
nemluvím jen za sebe, a i když máme
děti naočkované proti klíšťové encefalitidě a pes má obojek proti klíšťatům,
tak i přes tohle preventivní opatření se
v takto vysoké trávě tomuto členovci
díky neúdržbě travnatých ploch daří
víc než dobře. V podstatě z každé
procházky či venčení se domů přinese alespoň nějaký kousek. Jestli se
jedná o zvýšení prodeje vakcín, sprejů, obojků či jiných prostředků, tak si
nejsem jist, zda je to správný krok, jak
lidi motivovat,“ píše magistrátu Petr
Sehnálek z Prostějova.
Nad tím, že na mnoha místech Prostějova zůstávají některé trávníky
skutečně neposečené, se pozastavuje
i řada dalších lidí. Občané se však
rozdělili na dva stejné tábory. Jeden
to kritizuje, druhý naopak vítá. „Chci

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Volejte: 723 335 940
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Koupím střešní vlnitý pozinkovaný plech.
I použitý. 20 m2. Tel.: 737 907 200
KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta,
Pařez, Pionýr, Mustang, ČZ, aj.
Tel.: 728 222 938

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

352 . /, (17<+/('È0(
3OXPORYVNgSÏHKUDGDRNU3URVWÁMRY3URGHMGĜHYČQpFKDW\V YHONRX
YHUDQGRX9\WiSČQRNUEHPDNDPQ\QDWXKiSDOLYDYUWDQiVWXGQDHO
9=DVWDYČQiSORFKDP2]DKUDGDP2. &HQD.´

KOUPÍM
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.

Volejte: 739 322 895
2NUXåQtcihla, OV 2 balkony .þ
$QJOLFNi
.þ
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Koupíme chatu nebo menší RD v okolí
do 25 km od PV. Tel.: 774 409 430
Pronajmu byt 2+1. Volný od 1.7.2019.
Pro max. 2 osoby. Tel.: 604 45 44 46

2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ
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Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
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yPři zadání řádkové inzerce v rubrice REALITY nad 300 Kč,
jedna sloupcová inzerce zdarma!
Narozeninová
akce! Slavíte narozeniny v červnu? Jako dárek od
y
nás dostanete slevu 30 % na řádkovou a sloupcovou inzerci.
yHledáte zaměstnání či brigádu na léto? Uveřejnění inzerátu
v rubrice PRÁCI HLEDÁ nyní za pouhých 30 Kč.
yPři zadání sloupcové inzerce využijte akce 2+1 zdarma!

Pondělí 17. června 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Jen svící hořící a hezkou kytici Ti
na hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na tebe vzpomínat.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen..

Dnes, tj. 17. června 2019
by se dožila 100 let
paní Jenovéfa HAJNOVÁ
z Jesence.
Za vzpomínku děkuje
dcera Jana s rodinou.

Ruku už Ti nepodáme, abychom
Ti mohli přát, jen kytičku na hrob
dáme a budeme vzpomínat.

Dnes, tj. 17. června 2019
by se dožila krásných kulatých
20 let naše milovaná dcera,
sestra, vnučka, neteř a báječná
kamarádka,
slečna Nikolka MADEROVÁ.
Byla stále plná elánu a lásky,
kterou vždy kolem sebe rozdávala plnými doušky. Vzpomeňte
prosím s námi na tuto úžasnou
dívku, která nás tak náhle
opustila, ikdyž celý život měla
před sebou. Nikolko, navždy
zůstaneš v našich srdcích.

vzpomínky / nabídka pracovních míst
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Dnes, tj. 17. června 2019
by se dožil 80 let
pan Ladislav MUSIL
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
Eva a synové Ladislav a Pavel
s rodinami.
Dotlouklo srdce Tvé znavené,
uhasl oka svit, budiž Ti, drahý
tatínku, za všechno vřelé dík.

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Vám na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou vzpomínat...

Dne 19. června 2019
vzpomeneme 30. výročí,
kdy nás opustil
pan Petr VRÁNA
z Kobylniček.
Stále vzpomínají děti Helena,
František a Petr s rodinami.

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

Dne 18. června 2019
by se dožil 91 let
pan Radoslav ŠEDÝ

Dne 20. června 2019
by se dožil 85 roků náš drahý
a milovaný tatínek, dědeček
a pradědeček,
pan Jiří HOFMAN
z Čelechovic na Hané
a zároveň
dne 5. července 2019
vzpomínáme 1. rok jeho odchodu.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte prosím s námi.
S láskou a úctou vzpomíná dcera
Jiřina s přítelem Jardou, synové
Petr a Pavel, vnučky Zuzana
s manželem Láďou, Tereza
se Simonou a pravnuci Adámek,
Štěpánek a Mikulášek.

19061410664

Dne 15. června 2019
jsme vzpomenuli 2. smutné
výročí, kdy nás opustil
pan Richard HLUŠTÍK.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
maminka s rodinou.

a dne 19. června 2019
vzpomínáme 25. výročí úmrtí
paní Dagmar HAVLOVÉ,
roz. Šedé.
Za tichou vzpomínku děkuje
Terezie Šedá a Radoslava
Bezslezinová s rodinou.

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

Dnes, tj. 17. června 2019
by se dožil 45 roků můj syn,
pan David WANTULOK.
S láskou stále vzpomíná
maminka a sestra
Lenka s rodinou.

Dne 19. června 2019
si připomeneme 15. výročí,
kdy tragicky zemřel
pan Ladislav BRYCHTA
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Ludmila, synové
Ladislav a Pavel s rodinami.

Dne 19. června 2019
by se dožila 100 let naše
milovaná maminka,
babička a prababička,
paní Vlasta MARIÁNKOVÁ
z Hrušky.
S láskou vzpomíná dcera
Vlasta s rodinou.

Dnes, tj. 17. června 2019
uplynou 4 roky od úmrtí
pana Stanislava SMIČKY.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi, rodina.

190530110615

Kdo v srdci žije, neumírá.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

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
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Drahomíra Praskačová 1937 Prostějov Pátek 21. června 2019
Ivo Smékal 1957
Tvorovice Jiřina Sedlářová 1933 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Marie Opatřilová 1940
Protivanov
Prostějov Marie Koudelková 1941
Vlastimil Dostál 1948
Služín Jarmila Láznová 1942

Myslejovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Hluchov Eva Kadlečíková 1935
Miloslava Nejezchlebová 1938 Niva Vladimír Dvorský 1956
Augustin Jiříček 1942
Krasice Jarmila Fiedlerová 1924
Kostelec na Hané
Alenka Soukalová 1928
Prostějov

Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Jan Černý 1936
Prostějov Pondělí 17. června 2019
Jarmila Klásková 1957 Čelechovice na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov

Dne 17. června 2019
uplynul druhý rok,
kdy nás opustil náš milovaný syn,
vnuk, bratr, bratranec a kamarád,
pan Stanislav KUTLAN.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče a příbuzní.
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Právě tolik vzpomínek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
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PRÁCI NABÍZÍ
Do našeho kolektivu přijmeme manažera/
ku autoservisu/pneuservisu. Praxe v oboru
automotive výhodou. Nástup možný ihned.
Platové ohodnocení 25000 – 35000 Kč.
Strukturovaný životopis zasílejte na
e-mail: info@pneufloryk.cz.
Přijmeme pracovníka k udírně a k roštu
na letní zahrádku, dále brigádníky na
obsluhu a kuchaře na občasnou výpomoc i z řad důchodců. Tel.: 775 780 046
Přijmeme automechanika nebo pracovníka do pneuservisu v Prostějově. Nástup možný ihned, praxe výhodou. Platové ohodnocení až 25 000 Kč. Pro info.
volejte 777 870 729.

Firma HANAKOV přijme:
- do HPP ELEKTRIKÁŘE pro
údržbu strojního zařízení, požadujeme
platnou vyhlášku č.50 § 6-7. Nabízíme
jednosměnný provoz, mzdu 24 000 –
31 000 Kč, nadstandartní benefity.
- ŘIDIČE, ZÁSOBOVAČE – na
záskok, možno i na DPP, tzv. na zavolání na dohodnutou hodinu, nabízíme
velmi výhodné podmínky, mzdu
ekvivalentní k měsíční mzdě 25 000
Kč, požadujeme řidičský průkaz B,C,
platný profesní průkaz.
Životopisy zasílejte na mail:
hanakov@hanakov.cz

Pondělí 17. června 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

nabídka pracovních míst

Úklidová firma přijme pracovnice
na provádění úklidu.
Dopolední, odpolední úklidy.
Vhodné i pro ženy na MD
a důchodkyně.
Tel. kontakt: 725 703 685
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

www.vecernikpv.cz
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HLEDÁTE PRÁCI?
SVOJI ŠANCI...

1(3523É61ħ7(

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR

- Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Mzda (Kè)

Dělníci v dřevovýrobě
15 000-19 000 Kč
Montážní dělníci
mechanických zařízení
16 500 Kč
Pomocní pracovníci ve výrobě 13 500 Kč
Prodejci nových vozů Škoda
18 000 Kč
Památkář/ka na odboru územního
plánování a památkové péče
19 760-29 740 Kč
Řidiči nákladního automobilu 20 000-24 000 Kč
Skladníci
19 000 Kč
Šič/ka
17 000-19 000 Kč
Učitel/ka tělesné výchovy
13 600 Kč
Uklízeči a pomocníci
ve zdravotnickém zařízení
6 700 Kč
Šič/ka
18 000-27 000 Kč

Provoz

Kvalifikace

jednosměnný

základní+praktické Pila K+L, Doloplazy

Firma

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

základní+praktické AGUSTA, Prostějov
základní+praktické WISCONSIN ENGINEERING, Pv
ÚSV
Automechanika, Prostějov

pružná prac. doba
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

vysokoškolské
střední odborné
střední odborné
střední odborné
vysokoškolské

jednosměnný
dvousměnný

bez vzdělání
DELTA facility, Prostějov
základní+praktické HUCK, Prostějov

Statutární město Prostějov
Nature, Držovice
SPEDITION FEICO, Kralice na Hané
KAJA, Vrahovice
Střední škola automobilní Prostějov

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

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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Podíl nezaměstnaných v Prostějově poklesl na rovná dvě procenta
OLOMOUCKÝ KRAJ Během května
tohoto roku celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o pět procent na 11 601
osob, počet hlášených volných pracovních míst naopak vzrostl o dvě procenta
na 10 743 a podíl nezaměstnaných osob
se snížil na 2,6 procenta. To jsou základní
údaje z měsíční statistiky nezaměstnanosti v Olomouckém kraji, kterou minulý týden zveřejnil krajský Úřad práce.
K 31. květnu 2019 evidoval Úřad práce ČR,
Krajská pobočka v Olomouci celkem 11 601
uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl
o 630 nižší než na konci předchozího měsíce,
ve srovnání se stejným obdobím minulého
roku pak dokonce o 2 932 osob. Z tohoto počtu bylo 10 543 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, což je o 553
méně než na konci předchozího měsíce. Ve
srovnání se stejným obdobím minulého roku
byl jejich počet nižší o 2 836 osob. Současná
hodnota nezaměstnanosti v Olomouckém

kraji je nejnižší v historii Úřadu práce České
republiky,“ pochvaluje si Jaroslav Mikšaník,
analytik trhu práce Úřadu práce, Krajské pobočky v Olomouci.
V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 2 267 nezaměstnaných osob. „Ve
srovnání s minulým měsícem to bylo o dvanáct osob více a v porovnání se stejným
obdobím předchozího roku dokonce o 149
osob. Z evidence přitom odešlo celkem 2
897 uchazečů, což je o 850 osob méně než
v předchozím měsíci a o 415 osob než ve
stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 618, což je o 949 méně než v předchozím měsíci a o 430 než ve stejném měsíci
minulého roku,“ prozradil Mikšaník suchá
čísla a přidal, že prostřednictvím Úřadu práce bylo umístěno 533 uchazečů o zaměstnání, což je o 57 méně než v předchozím měsíci
a o 22 než ve stejném období minulého roku,
746 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl za- lého roku byl nižší o 26 osob. Na celkové neza- poru pobíralo 3 982 uchazečů o zaměstnání.
znamenán ve všech regionech Olomouckého městnanosti se podíleli čtyřmi procenty, pod(red)
kraje. K největšímu absolutnímu poklesu došlo
)TCHé8ÚXQLRQéVWWEJC\GéčCXQNPÚEJOÊUVX1NQOQWEMÆOMTCLKXNGVGEJ
na Šumpersku (o 153 osob), ale největší procentuální pokles nezaměstnanosti vykázal okres Jeseník (- 10 %). „Co se týká Prostějova, tady bylo
k poslednímu květnovému dni 1 508 nezaměstnaných osob, z toho 883 žen. Na tamní pobočce je nyní evidováno 2 427 volných pracovních
míst a podíl nezaměstnaných je zde rovná dvě
procenta,“ uvedl Jaroslav Mikšaník.
Přidejme ještě pár zajímavostí. Ke konci měsíce bylo navíc evidováno na Krajské pobočce
Úřadu práce v Olomouci 6 239 žen. Jejich
podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53,8
%. V evidenci bylo 2 222 osob se zdravotním
postižením, což představovalo 19,2 % z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci května
bylo také evidováno 459 absolventů škol všech
stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet
klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 62
\FTQL·ąCFRT¾EGè4
osob a ve srovnání se stejným měsícem minu-
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I čtyřiadvacáté 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 20. 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

Martinákova ulice
Marie BOŽKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 600 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pavel Calta
Jindřich SVOBODA, Vrbátky
Výherce získává: VSTUPNÉ vhodnotě 400 Kč na disco.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ČELIST PILOUNA
Ludmila ŠVECOVÁ, Kostelec na Hané
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉv hodnotě 400 Kč na prohlídku.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
5, 9, 6, 3
Mojmír BÍLÝ, Horní Štěpánov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby fotokoutku.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
První červnová sobota bude patřit hudbě.
Miloš ZIMA, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKUv hodnotě 430 Kč na akci.
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

19051660558

190051560555

PŘÍJEMNÉ VEČERY V...

ORLE, HLUŠ, SLOH, SPIS, KUŘÍ, ZISK, ROTEL, SAMOTKA,
CHŘESTÝŠ, MSTA, HNÍZDA, STUD, SESTUP, RASA, HOUSE, NOPY,
TOUŠ, NÁRT, OKAŘ, PUŠKIN, ÉTER, STON, KATODY, LIAT, NÁVĚS,
DÉŠŤ, OKTET, BRUSKA, ŠPRT
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili dlouholetého prostějovského poslance, který je momentálně druhým mužem
hnutí SPD- Tomio Okamura...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Výherce získá VSTUPNÉ
YKRGQRWČ.þQDGLVFR

Výherce získává JEDNU VSTUPENKU
YKRGQRWČ.þQDDNFL
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PIŠKVORKY
pátek 21. června:
18:00 Piškvorkový turnaj (Druhý turnaj
v piškvorkách, kavárna Prostor)

PROSTĚJOVSKÉ LÉTO A PAVEL CALLTA

BÌH
neděle 23. června:
8:30 PEACE RUN 2019 (světový běžecký závod za mír, etapa mezi Prostějovem
a Kostelcem na Hané, sraz na náměstí T.
G. Masaryka)

KKDY: ÈTVRTEK 20. ÈERVNA, 18:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV
V úterý 4. června začalo letošní Prostějovské
léto v Kolářových sadech discgolfovým turnajem, pokračovalo řadou akcí a nyní tady
máme první velký koncert. Těšit se tento
čtvrtek můžete na odpoledne s mladým zpěvákem Pavlem Calltou. Mezi jeho nejznámější písničky patří Terapeut, Naštěstí nebo
Zrzka. Přijďte si je poslechnout i vy!
Discgolfový turnaj, Prostějovská koloběžka, Blade Nights, setkání se záchrannou stanicí – to vše proběhlo v posledních dnech
v rámci Prostějovského léta 2019. A nyní

nás čeká první velký koncert, který neuvede
nikdo jiný než mladý zpěvák Pavel Callta.
„Měl obrovský úspěch na Prostějovském
létu 2016, jeho popularita se stále více rozjíždí a mladé publikum se na něj poptává,
proto jsme se rozhodli jej do Prostějova
znovu pozvat,“ nechala se kdysi slyšet Martina Drmolová, produkční, programová
a kulturně výchovná pracovnice Duhy.
Pavel Callta je úspěšný český zpěvák, skladatel a textař. V červnu 2015 vydal své debutové album Momenty, v listopadu 2018

mu vyšlo jeho druhé autorské album Součást. Mezi jeho nejznámější hity patří zmiňovaný Terapeut, Naštěstí, Zrzka, ale i Mami,
Tak promiň nebo třeba píseň Píšem si svůj
sen, kterou nahrál s Leošem Marešem. Přitom jeho nejnovější skladbou je Nechat vítr
vát. Tu nazpíval společně s Martou Jandovou
a vydal koncem dubna letošního roku.
Přijďte si jej tedy určitě poslechnout!
Souběžně s jeho koncertem poběží na
náměstí Pohádkový mezigenerační večer naplněný soutěžemi pro děti.

),/029§DIVADEL1«

2.§1.2$9»STAVY
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 17. června
17:30 GENESIS
romantické drama Kanada
20:00 MUŽI V ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ HROZBA
akční komedie USA
úterý 18. června
17:30 NEVIDITELNÉ
francouzská komedie
20:00 JOHN WICK 3
americký thriller
středa 19. června
15:30 CO JSME KOMU
ZASE UDĚLALI?
francouzská komedie
17:30 MUŽI V ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ HROZBA
20:00 LÁSKY JEDNÉ
PLAVOVLÁSKY
československá komedie
čtvrtek 20. června
17:30 ROCKETMAN
životopisné drama USA
20:00 PODFUKÁŘKY
americká komedie
pátek 21. června
15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
animovaná komedie USA
17:30 PSÍ POSLÁNÍ 2
rodinný film USA
20:00 MUŽI V ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ HROZBA
sobota 22. června
15:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
17:30 PODFUKÁŘKY
20:00 MUŽI V ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ HROZBA
neděle 16. června
10:30 TVMINIUNI:
ZLODĚJ OTÁZEK
český animovaný film
15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
17:30 X-MEN: DARK PHOENIX
akční film USA
20:00 PODFUKÁŘKY

Letní KINO
Mostkovice
pátek 21. června
21:30 ÚSMĚVY SMUTNÝCH
MUŽŮ
komedie ČR
sobota 22. června
21:30 CHATA NA PRODEJ
česká komedie

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 19. června
14:00 TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ
československá hudební komedie
sobota 22. června
17:30 PSÍ DOMOV
rodinný film USA
20:00 KURSK
drama Belgie/Lucembursko

Kulturní klub

DUHA

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

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 28. června
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
výstava absolventů výtvarného oboru
(Galerie Linka)

Zámek Prostìjov

Pernštýnské nám. 8 (průčelí zámku)
do 8. července
OLGA MĚSÍCOVÁ
výstava obrazů
(Café Zámek)
do 25. června
RITUÁL
DIVADLO POINT
výstava maturitních prací studentů SŠDaM
Husovo nám. 91, Prostějov
do 30. června
středa 19. června
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH DĚL
19:00 M. RANDÁR MATURANTI
MĚSTA PROSTĚJOVA
Šest povah, šest rozdílných příběhů, jeden výstava obrazů ze sbírky galerie
jediný školní rok. Inscenace na text Matěje
Randára představuje situace z prostředí
školních lavic, ve kterých je zkouška Zámek Èechy p/K
dospělosti ten nejmenší problém a ukazuje, sobota 22. června
že se ona zásadní zkouška a všechny starosti 11:00 SVATOJÁNSKÉ
okolo, které musel v životě někdy absolvovat
ZÁMECKÉ HODY
každý, vlastně v průběhu let moc nemění.
za bohatého kulturního programu si
bude možné pochutnat na kulinářských
specialitách ze zámku i podzámčí

Knihovna

Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 17. června
16:00 RETRO RELAXAČNÍ
ODPOLEDNE
vzpomínat se bude na slavné filmové
melodie, jako vždy bude k dispozici malé
pohoštění, antistresové omalovánky pro
dospělé a tématická literatura a nově si
můžete zahrát i deskové hry Česko pro
pamětníky a Scrabble (podkrovní sál)
středa 19. června
17:00 10 MILIARD – CO MÁTE
NA TALÍŘI?
Promítání dalšího filmu z projektu Promítej i ty! Jaký způsob produkce potravin
dokáže uživit rostoucí počet lidí na této
planetě? Nestojí svět na rozhraní potravinové katastrofy? Režisér Valentin Thurn
rozebírá jednotlivé přístupy zemědělství
a prezentuje různorodé pohledy ze všech
koutů světa.
(podkrovní sál)
čtvrtek 20. června
15:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
Holky, kluci, chcete udělat poslední školní
den paní učitelce/panu učiteli radost? Pak
neváhejte a přijďte si k nám do knihovny
vyrobit papírovou kytičku, kterou jim můžete za vysvědčení darovat. Veškerý materiál na výrobu bude k dispozici zdarma
(Knihovna pro děti a mládež, Vápenice 9)

Zámek Konice
pátek 21. června
18:00 LEGENDY SE VRACÍ
(zámecký park)
neděle 23. června
13:00 ŽVÁČKŮV FESTIVAL
XXIV. ročník dechových hudeb
(zámecký park)
do 23. června
VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ KONICE
výstava žáků

Galerie Umìní
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
do 28. července
MALÍŘSKÁ TVORBA
výstava prostějovského malíře
a projektanta Mojmíra Švarce
čtvrtek 20. června
náměstí T. G. Masaryka
18:00 ODPOLEDNE
S PAVLEM CALLTOU
Pavel Callta s kapelou

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

6SROHÄHQVNÙGÕP

Komenského 6, Prostějov
neděle 23. června
9:00
TOMÁŠ
PFEIFFER - SETKÁNÍ
Uprkova 18, Prostějov
S BIOTRONIKOU
do 23. června
Společenství
Josefa
Zezulky zve na setkání
BAREVNÝ SVĚT PŘÍRODY
výstava nejen o Klubu přírodovědeckém s biotronikou, v rámci Duchovní univerzity
Bytí,
přednášející
je připraven se s vámi
založeném v Prostějově před 120 lety
podělit o poznání a cestu života, kterou přijal jako žák tvůrce biotroniky a přinašeče.
Témata přednášek určují návštěvníci sami,
Zámek Plumlov
a to svými dotazy. Tyto se mohou týkat
do 30. června
velmi rozmanitých oblastí života. Vstupné
OUT WEST, IAIN PATTERSON
je dobrovolné. Na závěr proběhne biotrovýstava skotského pedagoga a umělce
nický duchovní obřad.

ŠPALÍÈEK

aneb, co se
kde děje…

V Určicích proběhnou

o víkendu hody
URČICE Předposlední červnový víkend proběhnou v Určicích v parku
tradiční hody. Tento pátek 21. června
vše začne hodovou zábavou se skupinou Kontakt, posluchači si za vstupné 80 Kč přijdou na staré dobré hity.
V sobotu 22. června bude na řadě Hodování s muzikou na přání, odpoledne pro děti a večer pro dospělé až do
03:00 hodin, přičemž vstupné je dobrovolné. Aby dětem nebylo líto večera,
pořádá v neděli 23. června Český svaz
chovatelů Určice v Parku od 10:00 hodin „ukázkovou výstavu drobného zvířectva“. Součástí bude bohatá tombola,
vstupné opět dobrovolné.
(tok)

akce v regionu...
Konické štrapáce a Na kole okolo Konice
Odbor klubu českých turistů TJ Spartak Přerov ve spolupráci
s turisty z Konice a pod záštitou starosty Konice za podpory projektu ČUS Sportuj s námi a Pivovaru Litovel pořádá tuto sobotu 22. června 42. ročník
turistického pochodu Konické štrapáce a 21. ročník cykloturistické jízdy Na kole okolo
Konice. Start je naplánován od restaurace Klasik Litovel ve Sportovní ulici od 6:30 do
9:30 hodin. Cíl bude tamtéž do 19:00 hodin. Připraveno bude 5 pěších tras (6 km, 10
km, 20 km, 35 km a 50 km) a 5 cyklotras (20 km, 40 km, 60 km, 90 km a 120 km).
Každý, kdo přijde či přijede do cíle ve stanovené době a prokáže se razítky z kontrol, obdrží diplom, pamětní razítko, u pěší akce razítko IVV a pěkný suvenýr.

Svatojánské hody
v Čechách pod Kosířem

Skalka má hody

Nadcházející sobotu 22. června od 13:00
hodin se konají Obecní hodové slavnosti
ve Skalce. V pátek 21. června od 20:00
hodin se uskuteční hodová zábava se
skupinou Kameron.

Ochutnat dobroty ze zámku i podzámčí
budete moci v sobotu 22. června od 11:00
do 19:00 hodin v prostoru u zámecké oranžérie. V ceně vstupenky je zahrnut i vstup
do zámku. V doprovodném programu vystoupí folklorní soubor, budou připraveny Hanácké Škoda sraz v Plumlově
Tuto sobotu 22. června se bude
projížďky kočárem a další.
v plumlovském autokempu Žralok
Ondřej Havelka v Plumlově
konat celorepublikový sraz historicDva muže mezi nebem a jazzem přijede kých škodovek Hanácké Škoda sraz.
v pátek 21. června od 18:00 hodin k plum- Vše bude zahájeno v 10:30 hodin orilovské přehradě představit Ondřej Havelka entačním závodem, následovat bude
a jeho Melody Makers. Program Rha- slalom a od 16:30 hodin spanilá jízda
psódie v modrém pokoji bude založen na na prostějovské náměstí. Připraveny
hudbě Jaroslava Ježka a George Gershwina. budou atrakce pro děti, stánky, hudba
Akce se koná v Hotelu Plumlov.
i občerstvení.

19061410665

24

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
SONS PROSTÌJOV
* ve čtvrtek 20. června od 9:00 hod. se
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 18. června od 17:00 hodin se koná „PLETENÍ Z PEDIGU“
koná seminář „EMOČNÍ INTELIGENCE DĚTÍ“
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
MC Cipísek
se koná dopolední program pro maSídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v pondělí 17. června od 14:00 hodin minky s dětmi
se koná tvořivá dílna „BAREFOOT * každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se
uskuteční první školička - dopolední
SANDÁLY“
* v úterý 18. června od 17:00 hodin kroužek typu miniškolky
se uskuteční promítání dokumentu * každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin
„OHROŽENÁ SEMÍNKA“, poté bude je na programu první školička - dopolední kroužek typu miniškolky
následovat beseda s Petrou Orálkovou
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* ve čtvrtek 20. června od 18:00 hodin
se koná „POHÁDKOVÝ MEZIGENERAČNÍ VEČER“, pro děti i dospělé
budou připraveny různorodé hravé aktivity na téma pohádek
MC Cipísek
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 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 18. června od 18:00 hod. se
uskuteční beseda „OTCOVÉ A DĚTI“

V pátek 21. června proběhne předfestivalová beseda o hospicové péči a představení nově vzniklých hudebních projektů. V sobotu 22. června se koná festival
„PODLIPAMI“. Kromě hlavní hudební
stage proběhne letos i koncert artificiální
hudby, divadelní představení, graffiti/art
jam, výstava fotografií, tvořivý koutek pro
děti a další doprovodný program.
Dne 22. června od 8:00 hodin
se koná 4. ročník cykloturistické akce
VRAHOVICKÝ BICYKL.
V sobotu 22. června od 18:30 hodin se
v Kostele sv. Jana Nepomuckého koná
6. BENEFIČNÍ KONCERT PRO
ZÁCHRANU VARHAN.

RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služ- V úterý 18. června od 8:30 do 12:00
by nevidomým a slabozrakým občanům hodin se koná VĚDA V ULICÍCH.
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Školní mládeži, ale i široké veřejnosti
budou přímo na náměstí T. G. MasarySVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝ- ka (před budovou muzea) v ProstějoCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
vě prezentovány různé přírodovědné
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
a technické zajímavosti a experimenty,
tel. 775 549 777
přičemž některé z nich si mohou záoznamujeme všem klientům, že
jemci i sami prakticky vyzkoušet. Vedle
poradenské pracoviště v Prostějově má prostějovské hvězdárny, která je pořadazměněnou provozní dobu:
telem akce, se této akce zúčastní sedm
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od
prostějovských středních škol. Tímto
13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro způsobem zpřístupňujeme veřejnosti
objednané klienty. Můžete využít služeb krásu a zajímavost poznávání přírody
našeho zařízení v podobě odborného a vesmíru a podněcujeme její zájem
sociálního poradenství a nabídky baterií o své vzdělávání, zejména s důrazem na
do sluchadel a drobné příslušenství ke děti a mládež. V případě města Prostějosluchadlům (hadičky, čistící tablety, či va se navíc jedná o nepřerušenou tradici,
ušní tvarovky různých velikostí).
ojedinělou v rámci celé naší republiky.
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

www.

vecernikpv.cz
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PROSTĚJOVEM

OŽIL WOLKER

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

VELKÁ POSILA
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Naleznete
uvnitř

ESKÁČKO
POSILUJE

ƔƔ Po úspěšné druholigové záchraně se prostějovští fotbalisté
sešli k letní přípravě. I s novými
tvářemi...
strana 34

do obrany!
0CRQéGVUNCXPÆJQD¾UPÊMC
C\FGLwÊJQTQF¾MCUGMQPCN
FCNwÊTQéPÊMHGUVKXCNW

Číslo 24•Ročník 23
Pondělí 17. června 2019

prostějovských
hokejistů

Foto: Martin Zaoral

19060710639

MILUJEM
E
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Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Až dosud byl kmenovým členem Pirátů Chomutov, přičemž polovinu uplynulého ročníku 2018/2019 strávil v základní sestavě rovněž extraligových Vítkovic, za které pravidelně nastupoval.
Seznamte se: ostřílený obránce Jaroslav Mrázek, zbrusu nová posila
prostějovských hokejistů!

!îOD H<HDIFTDOµOJQ½ND2Û&)&

EXODUS
2À=?
ZPOD SÍTĚ
ßNíN?H; ƔƔ Víme, kdo opouští kádr volejí
H
MNL;
balistek Prostějova, které tak definitivně opouští českou špičku
41
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FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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ˇ
s Vecerníkem
$÷JGOVąÊJQFKPQXÆJQ\¾DCXPÆJQQFRQNGFPGU8GéGTPÊMGOUGF÷VK\CRQLKN[FQ
OPQJÚEJUQWV÷åÊPGEJCN[UKPCOCNQXCVQDT¾\M[PCQDNKéGLéKUMN¾FCN[TQ\UVąÊ
JCPÆUVTCP[PCwKEJPQXKP
3x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV V sobotu 15. června se ve výrobním sídle redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v Průmyslové ulici uskutečnilo premiérové zábavné odpoledne u příležitosti Dne otců.
S Večerníkem ho oslavily a hlavně se pobavily na dvě desítky
dětí s rodiči. Den Otců s Večerníkem se vydařil, tříhodinový
program plný her a soutěží byl exkluzivně doplněn o prohlídku luxusní limuzíny.

JEDNOU 2é0+1
ƔƔPozor na částečnou uzavírku v Kojetínské ulici v Prostějově na dobu
od 1.7. do 31.10.2019. Důvodem je provádění stavby „Dopravní napojení areálu DT Výhybkárna a strojírna, silnice II/367 ul. Kojetínská.“ Délka
uzavírky je 400 metrů, objížďka vede po ulicích Rovná a Kralická.
ƔƔČlenak prostějovského TK Agrofert Kristýna Plíšková (113. na žebříčku WTA) vybojovala na turnaji v Birminghamu postup do finále kvalifikace. Tenistka porazila porazila třetí nasazenou Američanku Jessicu
Pegulaovou (75.) ve dvou setech 6:3, 6:4. Zastavit ji nedokázal ani déšť,
který celý souboj po první sadě přerušil. V boji o účast v hlavní soutěži ji
bude čekat jedna z dua Bouzková – Samsonová.
ƔƔV pondělí 17. června, tj, dnes, v 10:30 hodin nastane úplněk. Tentokrát je ve znamení Střelce. V tento den bychom se měli rozloučit s negacemi a negativním myšlením a komunikací. A hlídat si „tajli“.
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ŠLÁGR VEČERNÍKU – NOHEJBAL

2ąGDQTHKTGOVTQLKE

PROSTĚJOV TJ Sokol I Prostějov
pořádá ve dnech tuto středu 19. a ve
čtvrtek 20. června od 16:00 do 21:00
hodin na kurtu u sokolovny na Skálově náměstí Přebor firem v nohejbale
trojic.
Za každou firmu se mohlo přihlásit
jedno družstvo, které před zahájením
soutěže předloží soupisku s potvrzením, že hráči jsou zaměstnanci dané
společnosti. Týmy na prvních místech konečného pořadí obdrží věcné
ceny, občerstvení v průběhu turnaje bude zajištěno na místě.
„Pevně věříme, že je v Prostějově dost vyznavačů nohejbalu jakožto
ryze českého tradičního sportu, kteří se soutěže budou chtít zúčastnit.
Těšíme se na zápolení firem a doufáme, že vyjde počasí,“ uvedl za pořadatele Richard Beneš.
(son)
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  [ âiOHN -RVHI 6NRSDO /LERU =XEDO 5DGHN
.DLVHU -DNXE ± 6SiþLO 0LFKDO 6ODYRQtQ ² .RMHWtQ
   [ 9OþHN 5RPDQ 6RXãHN 0LFKDO 0LNXã
=GHQČN =DEiN 0DUWLQ .UDXV -RVHI %URGHN X
3ĝHURYD²%HėRY  , Horák Ivo, Gluch Michal,
&K\WLO'DQLHO±[0DFKDþ)LOLS=ERĜLOiN-DQ.\WOLFD
7RPiã+UDERYVNê/LERU
.RQHÿQiWDEXOND
 /LSRYi
      
 /LSQtNQ%       
 þHFKRYLFH       
 %URGHNX3Ĝ       
 %HĖRY
      
 %ČORWtQ
      
 .RMHWtQ
      
 3URWLYDQRY       
 .RVWHOHFQ+      
8UÿLFH
      
3OXPORY
      
6ODYRQtQ
      
&KRPRXWRY       
'XEQ0       
60226,%7ĜÌ'$6.$
NROR.RYDORYLFH²2WDVODYLFH  .UþPiĜ
-DNXE -DQRYiþ 2QGĜHM 0RVWNRYLFH ² .OHQRYLFH
Q+  .UþDO/XNiã.URXSD,YR[3RSHOND
-RVHI=DSOHWDO/XNiã'UHNVOHU(ULN%RURYVNê0DUHN
ÒMH]GHF ± +DQi 3Y  )DELiQ0DUHN
±[*iERU3DWULN 7URXEN\²3LYtQ  3.
, Kamelandr Jan – Pospíšil Martin, -H]HUQLFH
² 7RYDÿRY    5RXV 7RPiã 5DGVODYLFH ²
åHODWRYLFH  6WUQDG)LOLS±ýWYUWQtþHN7RPiã
.RSOtN9RMWČFK1čPÿLFHQ+ÓVWtÅ%´  
3.6WXGHQê$GDP±âHUê'DQLHO
.RQHÿQiWDEXOND
 .OHQRYLFHQ+       
 3LYtQ
      
 ÒVWtÄ%³
      
 7URXEN\
     
 -H]HUQLFH
     
 .RYDORYLFH
     
 ÒMH]GHF
     
 0RVWNRYLFH
     
 +DQi3Y
     
2WDVODYLFH
     

7RYDþRY
äHODWRYLFHÄ%³
5DGVODYLFH
1čPÿLFHQ+

  
  
  
  
















/,21633257,%7ĜÌ'$6.%
 NROR .RæXäDQ\ ² 6ODWLQLFH    [
2þHQiãHN 3HWU ěHKiN 7RPiã 7KRPDV 0DUWLQ
6WXFKOtN 9iFODY ± [ 'DQLV âWHIDQ 9HVHOVNê -LĜt
6PUæLFH ² 'RORSOD]\    $XJXVWLQ /XNiã
Kiška /DGLVODY ± =iSDĜND 3DWULN 9HONi %\VWĝLFH
² 7ĝHäWLQD   , Koupil Michal, Andrýsek
5LFKDUG ± [ 7\UiþHN 0DUWLQ [ 2QGUiãHN /LERU
0DVRSXVW/XNiã0DVRSXVW$OHã=YROH²-HVHQHF
  1HMHGOê2QGĜHM+HMWPiQHN0LODQ±7LFKê
-LĜt2OHäQLFH²ãWHUQEHUNÅ%´  [6DViN
)LOLS [ .RYiþ 0DUWLQ 3XFKU 5RPDQ .RORPD]QtN
3DWULN2SUDYLO=GHQČN=DSOHWDO5DGHN±7HLFKPDQ
-DQ*iERU-LĜt7YDUERåHN-DURVODY1RYp6DG\Å%´
0RUDYVNë%HURXQ  [ĆXUtþHN Jakub,
6PUþHN0LFKDO±/DFPDQ'DYLG
.RQHÿQiWDEXOND
 2OHãQLFH
      
 1RYp6DG\Ä%³       
 .RåXãDQ\
      
 7ĜHãWLQD
      
 /RãWLFH
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 0RUDY%HURXQ       
 6ODWLQLFH
      
 âWHUQEHUNÄ%³       
-HVHQHF
      
'RORSOD]\
      
=YROH
      
6PUæLFH
      
3Ĝ(%252)635267Č-29²,,7ĜÌ'$

NROR

9UFKRVODYLFH1H]DP\VOLFH

  

%UDQN\  .RQXSND  .OHVQLO ±  3ĜLNU\O
5R]KRGþt '|PLVFK ± :HLVHU åOXWp NDUW\ 
.UiO 1 'LYiNĥ 72
9UFKRVODYLFH-XUþtN0±-XUþtN5.DQNRYVNê
)LDOND5XEHU±0DFKiOHN'RVWiO+RUiN.OHVQLO
±.RQXSND/LãND 7UHQpU0LURVODY3DQiþHN
1H]DP\VOLFH%XULiQHN±/DNRPê.UiO0RUDYHF
+iMHN ± 6WHMNRUD 0DWRXãHN 3DYHOND 3ĜLNU\O ±
Musil, Majer.
7UHQpU9ODVWLPLO0LFKOtþHN

Å8YLGtPHMDNWRXQiVEXGHGiO´
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9ODVVWLPLO0,&+/Ëý(.NRXþ1H]DP\VOLF

VWUDQD

'DOät YëVOHGN\ NROD %URGHN X 3Y ²
8UÿLFH Å%´    [ 7\SQHU -DQ âYDUF
-DNXE±+DORX]ND3HWU6NDOND²'UæRYLFH
  +êåćDO 5RPDQ 3URNRS 5LFKDUG +RUQt
ãWčSiQRY ² 'REURPLOLFH    Klimeš
/LERU ± âHQN\ĜtN 3HWU .UDWRFKYtO -DNXE âRF
Rostislav, %URGHN X .RQLFH ² 7LäWtQ   
[.ROiĜ'DYLG.RXGHOND=GHQČN9UFKRVODYLFH
²1H]DP\VOLFH  .RQXSND/XNiã.OHVQLO
7RPiã ± 3ĜLNU\O 0DUWLQ 9ëäRYLFH ² 9tFRY 
 [2OEHUW/XGČN)LOGiQ=GHQČN±7UQHþND
Jaroslav, 9UDKRYLFHþHFKRYLFH%  [
6WXGHQê9DOGH][+DQiN)URKQ
.RQHÿQiWDEXOND
 9UFKRVODYLFH      
 'REURPLOLFH      
 +RUQtâWČSiQRY      
 'UåRYLFH
     
 7LãWtQ
     
 %URGHNX.      
 9UDKRYLFH
     
 9tFRY
     
 %URGHNX3Y      
6NDOND
     
8UþLFHÄ%³
     
9êãRYLFH
     
1H]DP\VOLFH      
ýHFKRYLFH%      
,,,7ĜÌ'$6.83,1$$
NROR%LVNXSLFH²%URGHNX3YÅ%´  ,
7UiYQtþHN0LODQ±[âYDUF-DNXE[.ORERXN3HWU
1čPÿLFHQ+åHOHÿ  )HþR3DYHO9pYRGD
2OGĜLFK%XULiQHN$GDP±3RSSH-LĜt1HWRSLO-RVHI
%HGLKRäģ²2WDVODYLFHÅ%´  3.[
+UXEê=GHQČN+XĖND'DQLHO±[5DNDã0LURVODY
Rakaš Patrik, 3DYORYLFH².UDOLFHQ+Å%´  ,
.ĜHSHOND=E\QČN6YRERGD0DUFHO3RVStãLO'XãDQ
2OäDQ\ ² 1H]DP\VOLFH Å%´    [ 0DUþDQ
3HWU(OQHU3DYHO3RVStãLO$QWRQtQ±[6WHMNRUD3HWU
.RQHÿQiWDEXOND
 .UDOLFHQ+Ä%³      
 %URGHNX3YÄ%³      
 %LVNXSLFH
     
 1ČPþLFHQ+Ä%³     
 2OãDQ\
     
 3DYORYLFH
     
 äHOHþ
     
 2WDVODYLFHÄ%³      
 1H]DP\VOLFHÄ%³     
%HGLKRãĢ
     
,,,7ĜÌ'$6.83,1$%
NROR%URGHNX.Å%´3OXPORYÅ%´  ,
%XUJHW$OHã9DãHN-LĜt0OOHU3DWULN±.ĜHVDOD0DUWLQ
)DMVWO.DUHO2WLQRYHV²3URWLYDQRYÅ%´  [
0XVLO 3DWULN 6HGOiN 5DGHN 'RNRXSLO /XNiã 6ODQê
Vlastimil, 3WHQt²=GčWtQ  [1HYUOD7RPiã
.XþHUD0LFKDO9ODFK)UDQWLãHN±7RPiãHN2OGĜLFK
8UEDQ7RPiã3ĝHP\VORYLFH²+YR]G  [
&LWD5DGRYDQ.RXWQê-DURVODY±âYHF5DGHNþHFK\
S..RVWHOHFQ+Å%´  6NiFHO-LQGĜLFK
ätGHN0DUWLQ+DYHOND3DWULN±0HUWD3HWU
.RQHÿQiWDEXOND
 3OXPORYÄ%³
     
 .RVWHOHFQ+Ä%³     
 .ODGN\
     
 3URWLYDQRYÄ%³      
 =GČWtQ
     
 3WHQt
     
 2WLQRYHV
     
 ýHFK\S.
     
 3ĜHP\VORYLFH      
+YR]G
     
%URGHNX.Ä%³      
MSDLVWDUätGRURVW
 NROR =OtQ Å%´  2SDYD    'DUPRY]DO
'HQLV-DQMXã7HRGRU%DQtN2VWUDYDÅ%´6LJPD
2ORPRXF  ']LXED'HQLV1H]KRGD-DNXE
±%tOê'DQLHO9DODäVNp0H]Lĝtÿt²+OXÿtQ  ,
9UiQD -RQiã 6WUDND -DNXE 6NêSDO 7RELiã 9R]iN

9iFODY ± %tOê 'DYLG 6ORYiFNR Å%´  7ĝLQHF 
 1RYRWQê9RMWČFK±-Hå'DQLHO1LHPF]\N3HWU
/täHė ² %ODQVNR    [ 6NRþRYVNê 0LODQ
/RXS 3DWULN +RUNê 2QGĜHM âSLþND =E\QČN *UiEO
)LOLS)UëGHN0tVWHN²3URVWčMRY  0DFHþHN
'DYLG 9tWNRYLFH ² .URPčĝtæ   , Snokrot
0DUWLQ±[)HNDU+XJR0OþRFK(ULN.DUYLQiÅ%´
=EURMRYND%UQRÅ%´  9HþRUHN$OHã±[
%DQGD0DULDQ.DPHQVNê9RMWČFK3D]GHUD-DNXE
Streit Jaroslav (vl.)
.RQHÿQiWDEXOND
2SDYD
    
 /tãHĖ
    
 6LJPDÄ%³
    
 %ODQVNR
    
 6ORYiFNRÄ%³
    
 )UêGHN0tVWHN     
 %DQtNÄ%³
    
 %UQRÄ%³
    
 9tWNRYLFH
    
.URPČĜtå
    
+OXþtQ
    
=OtQÄ%³
    
7ĜLQHF
     
3URVWčMRY
     
.DUYLQiÄ%³
     
9DODãVNp0H]LĜtþt      
MSDLPODGätGRURVW
NROR =OtQÅ%´2SDYD  6RYiN'DQLHO
%DQtN 2VWUDYD Å%´  6LJPD 2ORPRXF   ,
âPLJD'DQLHO.XNXþND2QGĜHM±[6HHKRI0D[LP
6DĖiN-DURVODY9DODäVNp0H]Lĝtÿt²+OXÿtQ  ,
6REHN'DYLG.RODVND9RMWČFK6ORYiFNRÅ%´7ĝL
QHF  [9HFKHWD)LOLS+RUiþHN7LERU9\WLVND
3DWULN+RUiþHN7LERU.R]HOâWČSiQ3XPPHU0LFKDO
±%RUD/XNiã5\V]DY\'DQLHO/täHė²%ODQVNR
 [6NRþRYVNê0LODQ)ROWêQ5LFKDUG'YRĜiN-D
URVODY%URVNYD'DQLHO/ĤGO3DWULN YO )UëGHN0tV
WHN²3URVWčMRY  =UĤQHN.DUHO+RGXOD7R
máš, 9tWNRYLFH².URPčĝtæ  , Pospíšil Karel,
'XãHN'DQLHO.DUYLQiÅ%´=EURMRYND%UQRÅ%´
  9RORFK-LĜt+ROXE'HQLV3RSRY0DW\iã±[
.LHVHO/XNiã[9UDEOLF-iQ$GDPHF5DGHN5\ãDYê
0DWČM0DQXHO7LPRWK\
.RQHÿQiWDEXOND
 6LJPDÄ%³
     
 %DQtNÄ%³
     
 2SDYD
     
 6ORYiFNRÄ%³      
 %UQRÄ%³
     
 )UêGHN0tVWHN      
 9tWNRYLFH
     
 .URPČĜtå
     
 3URVWčMRY
     
=OtQÄ%³
     
+OXþtQ
     
/tãHĖ
     
7ĜLQHF
     
.DUYLQiÄ%³
     
9DODãVNp0H]LĜtþt     
%ODQVNR
     
5(/$;&(17580*Ð/
.5$-6.ê3Ĝ(%25'25267
26. kolo: þHFKRYLFH ² åHODWRYLFH   ,
.DUiVHN 0DW\iã 0RKHOQLFH ² 9LNWRULH 3ĝHURY
Å%´    8UEiãHN :LOL 9\KOtGDO )LOLS 1RYp
6DG\²=iEĝHK  [3RãXVWD3DYHO.XWUD
3DWULN)RMWtN2QGĜHM±[+ROtN3HWU9HONp/RVLQ\
²þHUQRYtU  )LDOD7RPiã±.DOYDFK0LFKDO
Hanus Patrik, Svoboda Jakub, &KRPRXWRY²+).
2ORPRXF Å%´    /DQJ -DQ %ĜH]QLFNê
$QWRQtQ =HPDQ 2QGĜHM +DėRYLFH ² .RQLFH 
 'RVWiO9RMWČFK.YDSLO0DUWLQ.XþHUD5RPDQ
2WDYD/XNiã±[5\S/XNiã
.RQHÿQiWDEXOND
 ýHUQRYtU
      
 1RYp6DG\       
 =iEĜHK
      
 -HVHQtN
      
 +).³%³
      
 0RKHOQLFH       
 &KRPRXWRY       
 þHFKRYLFH       
 3ĜHURYÄ%³       
äHODWRYLFH       
.RQLFH
      
8UÿLFH
      
+DĖRYLFH       
9HONp/RVLQ\       
.5$-6.É6287Čå'252676.83,1$Å%´
22.kolo: 2WDVODYLFH²%čORWtQ  [5DNDã
0LURVODY 6PpNDO 7RPiã +DQJXUEDGåR $OH[DQGU
.RMHWtQ²1čPÿLFH%URGHNX3Y  [)UJiO
-DNXE .RUG]LN $QJHO 6YRERGD 7RPiã &KDOiQHN
=GHQČN +DQGO 0DUHN 1H]DP\VOLFH ² +RUQt
0RäWčQLFH  [+RVWDãD=GHQČN[2EUWHO
0DUHN%RWRU-DQ3URFKi]ND-DNXE.OLPHFNê0DWČM
3LYtQ²2SDWRYLFH  [5\ãND0DULDQ5ROLQF
)LOLS )U\GU\FK /XNiã 3DYHO 5RPDQ 3OXPORY ²
3URWLYDQRY%URGHNX.  [3tUHN7RPiã
)DMVWO.DUHO3OHYDâWČSiQ'ROiN5XGROI±6HNDQLQD
'DYLG.R]ORYLFH²/LSQtNQ%  [9\EtUDO
9ODGLPtU [ 0LUJD 0D[PLOLiQ [ .R]iN 0LURVODY
*Upþ 0DW\iã âNUDEiN 3DWULN %DUWĤQČN /XNiã
(QHQNHO'DQLHO YO
.RQHÿQiWDEXOND
 3OXPORY
    
 .R]ORYLFH
    
 ÒVWt
    
 2WDVODYLFH
     
 1čPÿLFH%URGHNX3Y      
 +RUQt0RãWČQLFH      
 3LYtQ
     
 %ČORWtQ
     
 3URWLYDQRY%URGHNX.      
.RMHWtQ
     
/LSQtNQ%
    
1H]DP\VOLFH
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6RNRO,3URVWčMRY²'\QDPRþ(=þHVNp%XGčMRYLFH

12. kolo:

3URVWĨMRYĠ%XGĨMRYLFH

6:1

 YtFHYKODYQtPNXSyQX

2VWDWQtYëVOHGN\NROD7-$YLDýDNRYLFH
%±$UHiO&OXE=UXþ6HQHF7-6ODYRMýHV
Nê%URG±7-6RNRO+ROLFH01.6LOQLFH
*URXS0RGĜLFH%±7-6SDUWDN06(03ĜHURY
6:1.
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
=UXþ6HQHF
    
ý%URG
    
3URVWčMRY
    
ýDNRYLFH%
    
+ROLFH
    
0RGĜLFH%
    
3ĜHURY
    
ý%XGČMRYLFH     

6

1

5R]KRGÿt6SiþLOD-RQiN
'LYiNĥ

9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt
6YRERGD5RED±9LãYiGHU+UGOLþND  .ODXG\/XN3tUHN±%ČOtN6HPUiG
  6YRERGD3'HXWVFK9DOHQWD .ODXG\ ±6HPUiG9LãYiGHUäLNHã 
 /DG3tUHN/XN3tUHN5RED±%ČOtN0RãRYVNê+UGOLþND  3'HXW
VFK9DOHQWD±0RãRYVNêäLNHã  5RED±9LãYiGHU  6YRERGD
.ODXG\9DOHQWD 3'HXWVFK ±%ČOtN0RãRYVNê+UGOLþND  
7UHQpU3URVWčMRYD5LFKDUG%HQHã
7UHQpUþHVNpKR%URGX'DYLGäLNHã

Å3UĥEčK]iSDVXWDNMHGQR]QDÿQëQHE\O´

5,&+$5'%(1(â.28ý35267ċ-29$
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TENIS
å(1<
Hertogenbosch – WTA Tour
Dvouhra – 1. kolo: Kristýna Plíšková – Curenková (4-Ukrajina) 4:6, 4:6; Muchová – Riskeová
(USA) 7:6, 3:6, 2:6.
08å,
/\RQ²,7)FKDOOHQJHU
Dvouhra – 1. kolo:.ROiĜ±7DWORW )UDQFLH 
3DYOiVHN±&KUQXW&KDXYLQF )UDQFLH 
4:6.
1RWWLQJKDP²,7)FKDOOHQJHU
Dvouhra – 2. kolo: Rosol (16) - Smith (Austrálie)
6:1, 6:7, 6:3. 3. kolo: Rosol – Ito (Japonsko) 6:4,
6:7, 6:3. þWYUWÀQiOH Rosol – Soeda (Japonsko)
4:6, 4:6.

Foto: Marek Sonnevned

MALÁ KOPANÁ: v sobotu se hraje
finále poháru, kluby mají vyčkat
spřihláškaminanovýročník2019/20
PROSTĚJOV Definitivní tečku za okresními soutěžemi v malé kopané ČUS Prostějovska 2018/19 napíše sobotní finále Poháru předsedy Okresního sdružení České unie sportu Prostějovska.
Nadcházející sobotu 22. června od 9.00 hodin na hřišti v Dřevnovicích vybojují rozhodující zápas o pohárovou trofej vítězové
uplynulého ročníku první a druhé okresní ligy, to znamená SK Tomek Dobrochov a domácí SK Dřevnovice. Duel proběhne v
rámci dlouhodobého projektu Sportuj s námi.
Nová zpráva pro kluby našeho regionu se pak týká přihlášek do příští sezóny okresních soutěží v malé kopané ČUS PV
2019/2020. Jsou totiž chystány nové jednodušší formuláře spojené se soupiskou, a teprve až budou hotovy, poputuje k oddílům
opětovná výzva oficiálně se hlásit. Na případné dosavadní přihlášky nebude brán zřetel.
(kopa, son)

8'è'40ª-124<&0+0%*#ä-8/&1/Č#.'80ö
0GDWFGVGD÷JGORąÊwVÊEJFXQWO÷UÊEčFQOC
CEJEGVGOÊVRQP¾XTCVWRąGJNGFQWF¾NQUVGEJ"
%JEGVGWwGVąKVQUOFGU¾VMQTWPCOÊVXwG
COÊVRąKVQOXwGRQTWEGXéGVP÷68RTQITCOW"
0GXUV¾X¾VGFQRT¾EGCRąKVQOUVQLÊVG
QéGTUVXÆ\RT¾X[QFUQWUGFč"

2#-8;<-17i',6'0#i+01817#-%+
=DGHYĨWġtVHOYġHUYHQFLDVUSQX]DSODWtWH

POUHOU STOKORUNU!

2%-('1(-7(6,1(-Ġ7(1ħ-ðÌ5(*,2
1É/1Ì3(5,2',.80
'29$ðÌ6&+5É1.<=$0,02ìÉ'1ħ
=9ă+2'1ħ128&(18

Akce platí do ĀHUYQD,
VWDĀtQiV]NRQWDNWRYDW

QDSUHGSODWQH#YHFHUQLNSYF]
1HERYROHMWHQD
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,CMUGQEKVNMNÊéQFO÷UVC &NGVTCFKEGLGLW\CXąGNCRąGJNÊFMC
V÷EJPGLNGRwÊEJ
XTWMQWTGEKV¾VQTč
kultura v Prostějově a okolí

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

:2/.5ö935267ħ-291$36$/
'9$$ð('(6É7e32.5$Ġ29É1Ì
PROSTĚJOV Wolkrův Prostějov nikdy nebyl ani tolik o recitování básní,
jako spíše o jistém životním pocitu a přístupu ke světu, ve kterém nikdy
nechyběla originalita, nevázanost a energie mladých lidí. Nejinak tomu
bylo i v případě jeho 62. ročníku, jehož závěrečný večer se konal uplynulou
sobotu v zaplněném a značně vydýchaném sále Kulturního klubu Duha,
kde se v tu chvíli potily snad i připravené květiny. Večerník sledoval tradiční
klání pojmenované po nejslavnějším prostějovském básníkovi od úterý až
do soboty. K vidění byly nejen zajímavé výkony...

PŮVODNÍ
reportáže
pro Večerník

Martin
ZAORAL
a Nikola
FILIPENSKÁ

rou bývalá organizátorka akce sepsala pro své
nástupkyně. „Věřte, že jsem poetická duše. Ale
veškerou poezii ve mně zabili recitátoři – ta banda jedna!“ posteskla si kdysi s trpkou nadsázkou
Jana Hrušková v přednesu Alice Gregušové, jež
dále odhalila s jakými formalitami a nástrahami
se musí každý pořadatel vypořádat.
Posléze si již od zástupců města převzala symbolický klíč od města jedna z recitátorek v květovaných šatech a kulatých brejlích. „Wolkrův
Prostějov je pro nás jednou se stěžejních akcí.
Proto jsem rád, že se k nám vracíte a přeji vám,
abyste z toho, co tady předvedete, měli sami
dobrý pocit,“ prohlásil neformálně k přítomným primátor František Jura, jenž si na klopu
svého saka připjal poeticky vyvedenou placku
určenou všem fanouškům festivalu.

Zahájení Wolkrova Prostějova se letos schovalo pod střechu. Zatímco v uplynulých
letech se se tak dělo u sochy Jiřího Wolkera
v centru města, dvaašedesátý ročník festivalu recitátorů a divadel poezie měl svůj prolog minulé úterý 11. června v sále kulturního
klubu DUHA.
Recitátoøi v akci
Po roce tak opět zazněla festivalová znělka
a sám úvod patřil pořadatelům. Následovala Každoročního festivalu se účastní spousta
totiž vskutku vtipná a pravdivá lamentace, kte- mladých básníků a divadelních herců. Nejinak

VYHRAJTE LÍSTKY NA...
FESTIVAL KELTSKÁ NOC

$÷JGO \¾X÷TGéPÆJQ XGéGTC D[N M XKF÷PÊ XÚUNGFGM UGOKP¾ąG 1F
2TKO¾VQT (TCPVKwGM ,WTC C LGJQ P¾O÷UVM[P÷ /KNCFC 5QMQNQX¾ RąGFCNK LGFPÆ VÆOCVWMFKXCFNWRQG\KGMVGTÚXGFNC'OC<¾OGéPÊMQX¾,CMQUXÆ
\×éKPMWLÊEÊEJU[ODQNKEMÚMNÊéQFO÷UVC
Foto: Martin Zaoral VÆOCUK\XQNKNCUCOGVQXQWTGXQNWEK
Foto: Martin Zaoral

tomu bylo i letos. „V průběhu celého týdne se
v první a druhé kategorii představila zhruba
čtyřicítka recitátorů a ve třetí kategorii deset.
O úspěch mezu Divadly Poezie usilovalo devět účastníků,“ prozradila Martina Drmolová,
jedna z hlavních organizátorek Wolkrova Prostějova. „Jsem spokojená, jak dobře jsem to
nachystala,“ usmála se. Jedno ale na srdci měla...
„Co se týče návštěvnosti je Wolkrův Prostějov
zakletý. Tento rok se nám zájem podařilo trochu prolomit díky programu, který probíhal
na zámku, kde se hrály zajímavé koncerty.
Jelikož ale kapely nebyly amatérské, vyšlo vše
ekonomicky dráž než v minulosti,“ poznamenala na adresu seskupení jako Zrni, Jananas či
duo Dubnička – Lahoda. „Díky tomu, že se
letos přihlásilo tolik divadel Poezie a nemáme
prostory Městského divadla, které je v opravě,
jednalo se o vrcholy letošního ročníku,“ shrnula Drmolová doprovodný program.

Dùstojná teèka na závìr
Dokážete si představit, že by matka své dceři
k večeři připravila „párek“ z prstů jejího vlastního milence? A jak by tuto hrůznou historku
zpracoval takový Karel Jaromír Erben? A věřili byste, že to může být pořádná sranda? Pokud ne, pak byla škoda, že jste nezašli na závěrečný večer Wolkrova Prostějova, kde mimo
jiné zazněla vtipná parodie básní napsaných

ve stylu klasických českých autorů. Texty ze
laureáti wolkrova prostìjova
sbírky Párkař Josefa Hiršala prezentovala
5°.18ª4'%+661Ą+
Denisa Švandová a vysloužila si za to titul
laureáta 62. ročníku Wolkrova Prostějova. +MCVGIQTKG
'UVGT)TCEGTQX¾
Rozhodně nebyla jediná, laureátů letos bylo
#FÆNC<OT\NÊMQX¾
více než dost. Ještě než došlo na jejich vyhlá/CIFCNGPC.GDGFQX¾
šení, zazněly i vážnější kousky. Nejen porotu, /CV÷L2ąGXT¾VKN
ale i diváky zaujala například procítěná inter- ++MCVGIQTKG
pretace básně Jiřiny Haukové Všechna slova 8ÊV5VCwC
jsou málo.
#NåD÷VC4CLEJNQX¾
Mezi divadly porotu zaujalo představení De- 'NKwMC/CTKPEQX¾
molition plzeňského souboru Buddeto! o ná- #NåD÷VC5MQąGRQX¾
silí v nás. „Líbí se mi, jak kladete otázky, kdy je $CTDQTC9QTVPGTQX¾
násilí opodstatněné a kdy vzniká jenom z roz- +++MCVGIQTKG
maru,“ komentoval tento kus známý divadelní 8NCFKOÊT5QNF¾P
)CDTKGNC<GNGP¾5KVVQX¾
a televizní režisér Radovan Lipus.
&GPKUCiXCPFQX¾
Celý večer pak orámovalo představení, které
,CPC/CEJCNÊMQX¾
vzniklo v rámci semináře Od tématu k diva&+8#&.#21'<+'
dlu poezie. To se tentokrát ohlédlo za odkazem sametové revoluce. Kromě zpracování %GPC9QNMTQXC2TQUV÷LQXC
UPQOKPCEÊPC,KT¾UMčX*TQPQX
písní Karlů Plíhala a Kryla vše uzavřela scéna /TQåXMTCDKEK2N\GÿURąGFUVCXGPÊO
na aktuální téma s motivem „zpolitizova- &WXGTUVGJUVOKEJPKEJVYCJT"
ných studentů, kteří by měli napřed dodělat %GPC,CPC4QWDCNC
školu a teprve pak si stěžovat“. Ta ironizovala $WFFGVQ2N\GÿURąGFUVCXGPÊO&GOQNKVKQP
facebookové reakce na nedávné protivládní %GPCFKX¾MC
demonstrace. „Před třiceti lety to byli smra- 6XQLG$¾DC/QUVURąGFUVCXGPÊO
di, teď jsou to zase smradi,“ hledala spojitost 2QGOOCEJVHTGK
do prostějovských hospod a barů. Už nyní
Ema Zámečníková, která seminář vedla.
Stejně jako v předchozích letech se po roz- je jasné, že se festival do Prostějova za rok
dání cen drtivá většina přítomných rozešla opět vrátí.
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BYLI JSME
U TOHO

Hudební festival Keltská noc letos čeká osmnáctý ročník, který se uskuteční
19. a 20. července v Plumlově. A pomyslnou plnoletost je potřeba oslavit.
Jak jinak než programem nadupaným keltskou muzikou, ale také dárky. Jeden takový můžete vyhrát v soutěži s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem, díky
kterému máte šanci být u toho ZADARMO a ještě získat upomínkový předmět! Až do začátku festivalu vám budeme v každém čísle tištěného vydání,
ale také na www.vecernikpv.cz a Facebooku přinášet soutěžní otázky
Jestliže budete znát správné odpovědi, může se hned dvacítka z vás těšit
v průběhu příštích třiceti dnů z VOLNÉ VSTUPENKY a DÁRKOVÝCH
PŘEDMĚTŮ!
6287¨l1©27=.$.2/$=1©

JAKÝ TRADIČNÍ MOK SI KELTOVÉ S CHUTÍ DOPŘÁVAJÍ?
a) Rum
b) Medovinu
c) Slivovici
Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „KELTSKANOC“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní
číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v ulici Vápenice.
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 21. ČERVNA, 12:00 hodin. Jména dvou výherců, kteří získají po jednom lístku, zveřejníme v tištěném vydání Večerníku, které vychází v pondělí 24. června a najdete v něm i otázku pro
druhé dějství...
Minulý týden jste mohli soutěžit na facebookových stránkách Večerníku
o vstupenky na letošní 18. ročník festivalu Keltská noc, který se uskuteční
19. a 20. července v Plumlově. PROSTĚJOVSKÝ Večerník na tento týden
připravil pro své čtenáře soutěž o další vstupenky.

Festivalu Keltská noc k 18. ročníku
popřeje i její „kmotr“ Tomáš Kočko
PLUMLOV Hudební festival Keltská noc se letos v červenci bude
konat už po osmnácté. Akce tak
19. a 20. července dosáhne pomyslné plnoletosti. V plumlovském
kempu Žralok na velkém pódiu
Keltské noci „popřeje“ například
irská hudebnice Sharon Shannon,
folkový zpěvák Tomáš Kočko se
svým Orchestrem nebo folkmetalová skupina Wolfarian. Začátky
festivalu ale byly úplně jiné. Místo dvoudenního festivalu šlo jen
o dva menší koncerty. Jeden z nich
se odehrál jen na pláži plumlovské
přehrady.
Když se člověk stane dospělým, je
to velká událost, která s sebou ale
přináší i mnohé změny – může se
(legálně) pít alkohol, v obchodě
člověku neodmítnou prodat ci-

garety, které si až do osmnáctých
narozenin kupoval u Vietnamce,
pět korun za kus. Může jít ale i do
vězení. Co když ale plnoletosti dosáhne hudební akce? V plumlovském kempu Žralok u přehrady se
19. a 20. července odehraje festival
Keltská noc. A protože letos půjde
už o osmnáctý ročník, dosáhne
festival pomyslné plnoletosti. Za
tu dobu na akci vystoupily přes dva
tisíce hudebníků a tanečníků z celého světa. Zahrát dorazily i kapely
z Nového Zélandu nebo Kanady.
První roky festivalu ale vypadaly jinak. „Početí“ akce má na svědomí
Tomáš Somr, který Keltskou noc
organizuje rok co rok. V roce 2002
uspořádal dva koncerty dánsko-irské
kapely Comely Grace. První koncert
se odehrál v Olomouci, druhý na plá-

ži plumlovské přehrady U Vrbiček.
Už tehdy se obě akce jmenovaly Keltská noc. Somrovi ale tyto koncerty
nestačily. Rozhodl se proto další rok
uspořádat Keltskou noc znovu, tentokrát ale jako větší festival. Místem
konání byla opět pláž U Vrbiček.
Postupně se festival rozvíjel a zvětšoval. Vystupovalo více a více
umělců a přijíždělo větší množství
návštěvníků. V roce 2005 už ale
Keltská noc vyrostla a pláž U Vrbiček, pomyslná kolébka, jí byla malá.
O rok později se proto přesunula do
nedalekého kempu Žralok. Umělci
i návštěvníci se tak mohli ubytovat
rovnou v místě konání festivalu.
A v příměrech se dá pokračovat.
Tatínek Keltské noci Tomáš Somr
roku 2007 založil občanské sdružení Keltská noc o. s., pod jehož

hlavičkou je festival od té doby
pořádán.
Když má Keltská noc tatínka, nechybí jí ani kmotr. Toho roku, kdy se
akce na pláži U Vrbiček zrodila, totiž
zahrál i folkový hudebník Tomáš
Kočko a pomohl tak Keltské noci
na svět. Bez porodní báby, v tomto
případě dědka, se totiž žádné zrození neobejde. A jako správný kmotr
přijede do kempu Žralok Tomáš
Kočko Keltské noci k osmnáctinám
popřát. Dále letos zahraje například
světoznámá písničkářka z Irska Sharon Shannon, folkmetalová kapela
z Brna Wolfarian, tuzemští Vintage
Wine nebo irská skupina Sliotar.
Oslavy plnoletosti festivalu budou
zkrátka velké.
(red)
Mediální partner PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás ve
spolupráci s organizátory připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY
A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY,
kterou najdete na straně 27.

63,5,78É/.9,17(79<67283,/90$&2ð(1$326/('<5277529É32359e
Dvaadvacátý ročník pozoruhodné akce přinesl jednu velkou premiéru a ještě větší loučení

KŘTINY Tahle akce prostě táhne! Přestože se v uplynulém týdnu konal již 22.
ročník hudebního festivalu Čarovné tóny Macochy, přehlídka se i tentokrát
setkala s nebývalým ohlasem a zároveň přinesla celou řadu novinek. Tou
zřejmě nejvýraznější bylo vystoupení zpěvačky Marie Rottrové. Naopak legendární Spirituál kvintet tam uplynulou sobotu zahrál sice již po patnácté,
ale s největší pravděpodobností také naposledy. Večerník u toho stejně jako
v minulých letech nemohl chybět...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Čarovné tóny Macochy odstartovaly ve středu 12. června vystoupením čtyř violoncellistů
a bubeníka, kteří hrají rockové hity z celého
světa. O koncert skupiny Arrhythmia byl takový zájem, že pořadatelé museli jedno vystoupení přidat. Ve čtvrtek přišel na řadu šarmantní
Miro Žbirka s kapelou. Jako letošní vrchol letos

pořadatelé zvolili premiérové vystoupení Marie
Rottrové. „V rukávu mám schovaný kapesník,“
přiznala se hned na úvod sedmasedmdesátiletá
„Lady soul“, která přijela lehce nachlazená. Ani
věk, ani rýma však neubraly nic na její nevídané
profesionalitě, s jakou dokázala zazpívat všechny své nejznámější hity. Zavzpomínala přitom
na spolupráci například s Jaroslavem Wykrentem či Zuzanou Navarovou. Hostem koncertu
se stal zpěvák Petr Němec, který byl společně
s kapelou Flamingo u jejích počátků. Právě na
tuto dobu ve svých společných i samostatných
vystoupeních oba interpreti zavzpomínali.
Vrcholem celého koncertu pak byl duet
„S tím bláznem si nic nezačínej“, který Marie

Rottrová původně nazpívala s Pavlem Bobkem. „Po jeho smrti jsem si uvědomila, že už si
ho asi nikdy nezazpívám. A přišlo mi to líto. Pak
jsem ale zjistila, že náš baskytarista Petr Valášek
umí opravdu skvěle zpívat, a tak vám to nyní
zazpívám spolu s ním,“ uvedla píseň zpěvačka.
Publikum pak dlouhým a uznalým potleskem
ocenilo skvělé představení obou zpěváků.
Na úplný závěr zazněla úžasná píseň „Lásko,
voníš deštěm,“ jejíž text před lety pro Marii
Rottrovou napsal Jarek Nohavica. Známou
skladbu velmi vkusně doplnil Petr Němec,
který zahrál na foukací harmoniku. „Jezdíme
sem pravidelně. Loni jsme tady byli na Spirituál kvintetu s Dagmar Peckovou a byl to
koncert, na který se skutečně nezapomíná.
Letos jsme vyzkoušeli paní Rottrovou, kterou
zas tolik neposlouchám. Její vystoupení sice
nebylo tak strhující jako to loňské, nicméně
s postupem času dokázala vytvořit skutečně
příjemnou atmosféru. Pozorovala jsem lidi
kolem sebe a viděla, jak se usmívají. Také mě
překvapilo, kolikrát během koncertu zaznělo

/CTKK4QVVTQXQWXFWGVWd5VÊODN¾\PGOUKPKEPG\CéÊPGLqUMX÷NGFQRNPKNDCUM[VCTKUVC2GVT8CN¾wGM
Foto: Martin Zaoral

slovo láska. To se jinde v takové míře neslyší,“
zhodnotila jedna z posluchaček.
V sobotu se s festivalem Čarovné tóny Macochy rozloučil Spirituál kvintet, který tam vystupoval neuvěřitelných patnáct let po sobě.
„Slyšel jsem je už mnohokrát, ale i tentokrát
mi při ohlédnutí za jejich tvorbou běhal
mráz po zádech, a to obzvláště při vědomí,
že to bylo asi naposled, co u nás vystoupili.
Jiří Tichota totiž k oznámil, že letos v dubnu
uspořádají posledních deset koncertů a pak
po šedesáti letech skončí. Myslím, že v jejich

případě to bude definitivní,“ prozradil pořadatel Josef Matoušek.
Vše v neděli zakončilo vystoupení Jaroslava Svěceného. Koncert muzikanta, který
před 22 lety stál u samého zrodu celého festivalu, se tentokrát nesl ve znamení moderního
argentinského tanga.. „Těší mě, že je o akci
stále mimořádný zájem. Řada koncertů byla
velmi rychle vyprodaná, postupně se podařilo prodat prakticky všechny lístky na každý
z koncertů. Věřím tedy, že za rok se sem opět
vrátíme,“ vzkázal Matoušek.
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Ve své poezii sbírá střípky každodennosti
PROSTĚJOVDo Městské knihovny Prostějov se vrátila regionální
autorka poezie Marcela Prázdná. Naposledy se tam objevila před
čtyřmi roky s hrstkou básní, uplynulou středu prostřednictvím
recitujících mladých herců z Divadla Point tam představila už téměř čtyřicítku textů. Ty odrážely její nelehký životní osud zatížený
roztroušenou sklerózou na jedné straně a střípky každodenního
života na straně druhé. Večerník byl u toho.

pro Večerník

Tereza
MACHOVÁ
Naposledy jste regionální autorku poezie Marcelu Prázdnou mohli v místní
knihovně vidět před čtyřmi lety. Tehdy její tvorba zahrnovala jen několik
málo textů, které recitovali mladí herci
z Divadla Point. Podobně tomu bylo
i minulou středu, ovšem s tím rozdílem, že tentokrát mladí recitátoři předčítali 23 stran drobných básní. Mezi
nimi byli Vojtěch Kůrka, Kristýna
Anežka Hlavinková, Vojtěch Palatý,
Lucie Tesařová, Martin Dobeš a ředitel knihovny Aleš Procházka, všichni

působící v Divadle Point.
Tvorba Marcely Prázdné, kterou šestice představila, zrcadlí zejména její
nazírání na každodenní realitu. To je
obtěžkané hlavně pesimismem, pochmurností a také kritikou soudobé
konzumní společnosti a s ní spjaté
lpění na jídle a penězích. Často tematizuje lži, zradu, život, vzdělání,
ale i touhu po citu nebo přírodu.
„Verše Marcely Prázdné jsou krátké,
jednoduché a výstižné. Zobrazují její
nálady, pocity a hlavně to, co každý
den prožívá. Nekumulují přespříliš
přídavných jmen. A přesto v nás dokážou vyvolat jedinečný obraz, který
si však každý představuje jinak,“ shrnul Aleš Procházka, ředitel Městské
knihovny.
Další nejbližší akcí v knihovně bude
promítání filmu z projektu Promítej

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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i ty!, v němž se dozvíte, jaký způsob
produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na této planetě či zda
nestojí svět na rozhraní potravinové

katastrofy… Přijďte se ve středu
19. června v 17:00 hodin podívat,
jak to vidí režisér snímku 10 miliard
– co máte na talíři? Valentin Thurn.

19061410671

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PRO Zábava s barvami i limuzínou
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.

ze strany 25

PROSTĚJOV Krátce před čtrnáctou
hodinou se do zasedací místnosti redakce Večerníku začaly trousit první
děti. Ty nejmenší využily příležitosti a ihned si pod dohledem rodičů
nechaly namalovat na obličej i jiné
části těla obrázky od zkušené malířky, zbytek se zapojil do množství
her a soutěží, které pro ně připravila
marketingová manažerka Večerníku
Aneta Straškrabová.

„Zatímco některá drobotina vyráběla
drobné dárečky pro své tatínky, jiné
děti skládaly rozstříhané stránky Večerníku, odpovídaly na kvízové otázky,
soutěžně malovaly různé obrázky, zaházely si na terč a bavily se dalšími připravenými soutěžemi,“ popsala program
zábavného odpoledne.
Nejen malé chlapce zaujala před redakcí
vystavená svatební limuzína, ve které si
děti mohly neomezenou dobu posedět
nebo si vyzkoušet i řízení tohoto luxusního automobilu. A jelikož pro děti i dospělé bylo připraveno také občerstvení,

tříhodinový program plný zábavy proběhl ke vší spokojenosti.
„S premiérovým Dnem otců s Večerníkem jsme spokojeni a věřím, že jsme
založili novou tradici, kterou budeme
v rámci zábavných odpolední v následujících letech opakovat. Bylo příjemné
pozorovat, jak se děti společně se svými
tatínky, ale i maminkami dobře baví,“
podotkl na závěr Petr Kozák, šéfredaktor
Večerníku.
(mik)
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LÉTO V PLNÉM
PROUDU
a VEČERNÍK
PŘIPRAVUJE
SOUTĚŽ O ZÁJEZD
Letní prázdninové měsíce se
kvapem blíží a s nimi i pravidelná měsíční soutěž! Tentokrát
pro vás připravujeme další fotosoutěž, ve které budete moci vyhrát zájezd! K tomu vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník nadělí
až roční předplatné oblíbeného
periodika a vyplatí autorský honorář v hodnotě 500 Kč. Výherní fotografie budou součástí kalendáře Večerníku na rok 2020.
Co pro získání těchto cen musíte udělat? To se dozvíte již příště
a hlavně v červencových číslech
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Nápovědou vám může být rada:
Foťte sebe a své blízké na dovolených, festivalech a jiných akcích,
které navštěvujete. Neprohloupíte!

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

^ ũĂŬǉŵŝŬŽůŝ ĚŽƚĂǌǇ ƐĞ ŽďƌĂƛƚĞ ŶĂ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽǀŽƵ ŵĂŶĂǎĞƌŬƵ
ŶĞƚƵ^ƚƌĂƓŬƌĂďŽǀŽƵƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƚĞů͘ēşƐůĂ͗ϳϯϵϴϱϱϴϮϮŶĞďŽ
ĞͲŵĂŝůƵ͗ŵĂƌŬĞƚŝŶŐΛǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘Đǌ͘

19061410672

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.

Pondělí 17. června 2019
www.vecernikpv.cz
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PLUMLOV Minulý víkend se v Plumlově konala
tradiční hodová výstava drobného zvířectva, kterou
pořádala Základní organizace Českého svazu chovatelů Plumlov. Jak děti, tak dospělí se mohli přijít
pokochat a pomazlit s několika druhy králíků, a že
jich bylo! Od těch nejmenších až po ty největší.

Nikola FLIPENSKÁ
Výstava, která probíhala jak v sobotu 15., tak i v neděli
16. června, měla úspěch hlavně u dětí. I sám Večerník
se podivoval nad krásou všech huňatých i nehuňatých
králíčků. „Výstava se opakuje každý rok a je už tady
snad padesát roků. Naše organizace má bohatou historii, byla založena už v roce 1952 a dlouhodobě pořádáme výstavy. Letos tu máme králíky jak klasické, tak
teddy a beránky. Letos jich je zastoupeno oproti loňským rokům vážně hodně, jinak jich tu bývá i méně,“
prozradil Večerníku organizátor Vlastimil Suchý.
Nejvíce pozornosti pro sebe uzmul belgický obr, největší plemeno králíků na světě, které váží asi osm kilogramů. „K vidění je dále i nové plemeno anglický
mini lop s bohatou srstí plyšové hračky, v dospělosti
dosahuje hmotnosti maximálně jeden kilogram a je
vyšlechtěný právě z belgického obra,“ přidal Suchý,
který osobně poskytl Večerníku zasvěcený výklad
k celé výstavě.

Z D R T I LO
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PROSTĚJOV Po celý čtvrteční den
bylo náměstí T. G. Masaryka vyhrazeno účastníkům dalšího ročníku
Prostějovské koloběžky. Akci v rámci Prostějovského léta 2019 ale poznamenalo počasí, kvůli obrovskému vedru se jí zúčastnilo podstatně
méně závodníků než vloni.
Koloběžky se rozjely po prostějovském náměstí už dopoledne, které
bylo vyhrazeno pro závody školních
dětí. Odpoledne se pak do závodu
přihlásili i jednotlivci z řad veřejnosti.
Na dopoledním zahájení byl přítomen
primátor města František Jura spolu se
svým prvním náměstkem Jiřím Pospíšilem. Odpoledne pak koloběžkové
borce přišli společně s primátorem Jurou podpořit i náměstkové Milada Sokolová, Jan Krchňavý a Jiří Rozehnal.
„Vloni dorazilo na start skoro dvě stě
účastníků, letos to bylo podstatně
horší. Škoda toho vedra, přesto jsme
viděli velice zajímavé závody,“ řekla Večerníku náměstkyně primátora Milada
Sokolová.
(mik)

&+$/¹1.29¹
ČELECHOVICE NA HANÉ
V Čelechovicích minulou sobotu
oslavili sto let od založení Sokola.
Došlo na vztyčení vlajky a zasazení
sokolské lípy, na kterém se podílela i senátorka za zdejší obvod Jitka
Chalánková. Slavnosti přihlížela se
zájmem spousta lidí a mezi nimi byl
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Nikola
FILIPENSKÁ
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Oslavy byly zahájeny slavnostním vztyčením vlajky, následovalo vysazení sokolské
lípy. „Lípa svobody neboli lípa republiky je
velmi časté označení památných a pamětních a významných stromů, ale také se vžilo
označení sokolská lípa. Symbolizují vznik
Československé republiky a v letech 1918
a 1919 jich lidé vysadili tisíce,“ pronesla
úvodem Milada Dosedělová, náčelnice čelechovického Sokola.
Do akce se zapojili starostové, žáci, členové
místních spolků. „V naší obci rostou již tři
lípy svobody. První je stoletá, byla zasazena v roce 1918, a sice v den čelechovických
hodů, což bylo spojeno se slavnostním průvodem a proslovy před budovou tehdejší
obecní školy. Druhá byla zasazena v říjnu
1968 k oslavě padesátého výročí vzniku

PROSTĚJOV O válce z ptačí perspektivy se minulý čtvrtek dozvěděli více návštěvníci knihovny. Přednášel tam nadšenec do
vojenské historie a odborník v tematice Royal Air Force (RAF)
David Švec. Právě o činnosti RAF za druhé světové války a Češích
i Slovácích ve vzdušných soubojích hovořil. Neopomněl ani na
osudy těchto lidí v komunisty ovládaném Československu.
Přednášku odvyprávěl v elegantní uniformě britského letectva
s československými prvky.
dostal k tomu, co mnozí vojáci prožívali, když začali Němci obsazovat
pohraničí a v březnu 1939 také zbytek
republiky. „Slibovali v přísaze na svou
čest, že budou bez odmlouvání bránit
Michal
republiku a poslouchat své nadřízené,“
vysvětlil. Mnoho vojáků pak skutečně
SOBECKÝ
vstoupilo do odboje nebo se odebralo
Švec na úvod zmínil první republiku do zahraničí. Jen z letců jich na 90 boa okolnosti Mnichova. Hned poté se jovalo v Polsku, 130 pak ve Francii.

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

FOTOGALERIE

Michal KADLEC
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„Jak to tak odhaduji, máme zde asi dvě
stě účastníků, a to nejrůznějšího věku.
Projížďka městem se koná za výrazných
bezpečnostních opatření, která jsme zrealizovali hlavně díky strážníkům městské policie,“ řekl Večerníku přímo na

(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

Sokola Vladislav Doseděl, starostka ze Smržic
Irena Laurenčíková, zástupce z Přemyslovic
Zdeňka Grulichová, senátorka Jitka Chalánková, starostka Jarmila Stawaritschová, zástupce
hasičů Michal Vařeka a další.
Následně proběhla komentovaná prohlídka
sokolovny, výstava o historii místní TJ, promítání fotografií ze staré sokolovny a film z otevírání sokolovny z roku 2010. Celou slavnost
ukončil společenský večer s hudbou.

.GVQwPÊJQTQéPÊMW2TQUV÷LQXUMÆMQNQ
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Ta ale 22. června 1941 padla a byla
následně rozdělená do německé
okupační zóny a loutkového státu ve
BYLI JSME
Vichy. „Vojáci mnohdy později popiU TOHO
sovali chaos, co na francouzské frontě
panoval. Letci často vzlétali buď proti
velké přesile, nebo až ve chvíli, kdy na
obloze bylo pusto. Byli navíc nuceni
žít ve strašných podmínkách,“ řekl
David Švec, který se s vyprávěním
záhy přesunul do Anglie, kde se řada
československých letců a pomocného personálu, dohromady přes 2500
lidí, stala součástí RAF. Slávu si vy0G\CRQOGÿOG5VÊOJNGJGUNGORąGFP¾wGN&CXKFiXGEQJTFKPGEJ\$KVX[Q#P
dobyly například 310. a 312. stíhací
INKK
Foto: Michal Sobecký
a 311. bombardovací peruť.
Zatímco tito muži riskovali život, doma Nováka zachránila mísa. „Za úspěchy vým křížem. Když to gestapo, které
jejich rodinám hrozil strašlivý osud. Na- na Olympijských hrách v roce 1936 si přišlo pro jeho manželku, uvidělo,
příklad rodinu leteckého esa Františka získal nádhernou mísu ale s háko- postavilo se kolem mísy ze čtyř stran

a zahajlovalo,“ uvedl Švec. Rodině
se tak šťastnou náhodou nic nestalo.
Podobnými příhodami i vtipy během
přednášky nešetřil.
Přes pět set příslušníků RAF se ale
do Československa nevrátilo. A ti,
kterým se to podařilo, upadli často
po nástupu komunistů k moci v nemilost. „Mírnější forma perzekuce
byla ta, že přišli o hodnost nebo byli
vyhozeni z armády. V horších případech skončili na dlouhá léta ve vězení,
kde je bili a mučili,“ poznamenal David Švec. Připomněl také jména jako
František Fajtl, František Peřina nebo
Emil Boček, který je jedním z posledních žijících veteránů. „Přeji vám život
v míru, válka je odporná věc,“ zakončil
pak svůj přednes.

PROSTĚJOV Oblíbená Familiáda se bude letos konat potřetí,
ovšem oproti loňskému a předloňskému roku byl její termín
stanoven již na červnový den,
konkrétně na neděli 23. června.
Rodinné klání nabídne několik
netradičních sportů, ve kterých
budou soupeřit rodiny mezi sebou i proti jiným.Opět tedy budete mít šanci se pobavit u ne tak
úplně tradičních sportovních
disciplín s celou rodinou. Přijďte
se podívat do Kolářových sadů od
14:00 hodin i vy, o zábavu bude
postaráno!
Okrašlovací spolek města Prostějova pořádá ve spolupráci se Sportcentrem – DDM Prostějov a pod
záštitou Zdravého města Prostějov
velkou rodinnou sportovní soutěž

Okrašlovacího spolku města Prostějova. Na soutěžící budou čekat také
drobné dárky a odměny za splněné
úkoly. Otevřena bude i hvězdárna pro
možnost pozorování slunce, na místě
bude zajištěno i občerstvení.
Nenechte si ujít rodinné klání v netradičních sportech v Kolářových
sadech s názvem Familiáda. Již 23.
června! Určitě dorazte, bude pro
vás připraven kopec sportu, zábavy
i odměn!

FAMILIÁDA WHQWRNUiWXÿYġHUYQX
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místě srazu Evžen Ohlídal, jeden z organizátorů akce. Strážníci před
dopravním hřištěm trpělivě obcházeli
skupinky bruslařů i koloběžkářů a poučovali je o všech přijatých opatřeních.
„Před bruslaři pojedeme na majáky
a tím upozorníme řidiče motorových
vozidel ve městě, že musí dbát zvýšené

www.vecernikpv.cz

Československa a bylo to opět při vzpomínkové akci. Třetí lípu jsme vysadili v říjnu loňského roku ke stému výročí vzniku
Československa. Dnes sázíme sokolskou
lípu jako připomenutí ke stému výročí založení Sokola. Lípu pozdravím následovně:
V zdravém těle, zdravý duch. Buďme věrni
sobě, pravdě a spravedlnosti,“ prozradila
Dosedělová.
Slavnostnímu zasazení lípy přihlíželi starosta

➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Sraz všech účastníků
bruslařské mise byl uplynulý pátek
naplánován na půl devátou večerní
před Dětským dopravním centrem
v ulici Pod Kosířem. Právě tam vypukl další díl dlouhého seriálu Prostějovského léta

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

cích totiž pojedou bruslaři a doprava
tak v době průjezdu bude výrazně omezena,“ vysvětlil Večerníku jeden ze členů
autohlídky Městské policie Prostějov.
Bruslaři a koloběžkáři zvládli v pátek
večer porci zhruba deseti kilometrů
naprosto bez problémů a akce s sebou
nepřinesla žádné výraznější dopravní
komplikace.

s názvem Familiáda letos potřetí. Jen pozor. Oproti
předloňsku, kdy proběhla v říjnu, a loňsku, kdy jste na ni
mohli zase zajít
v září, se tento rok
odehraje v Kolářových sadech u hvězdárny už v červnu.
Znovu se můžete těšit na řadu netradičních sportů, ve kterých budou
soupeřit rodiny mezi sebou i proti jiným. Heslem akce bude přitom zase
„není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se“. A právě proto nebudou počítány
výsledky za jednotlivé disciplíny, ale
vůle se do nich zapojit. „I letos budou
účastníci soutěžit v lakrosu, kroketu,
discgolfu, pétanquu a štafetě,“ prozradila Milada Sokolová, předsedkyně
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servis pro ženy
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Milé čtenářky a milí čtenáři,
také v červnu jsme pro vás připravili další vydání oblíbené
tematické strany nejen pro něžná pohlaví. Jak už dávno
víme, čtou nás i pozorní muži. Udělejte si pohodlí, a protože panuje extrémně horké počasí, nezapomínejte na
správný pitný režim. Mějte na paměti, že studené nápoje
nás vnitřně neochladí, v zemích s trvalým horkem naopak upřednostňují pití vlažného slabého čaje. A co
jsem si pro vás tentokrát nachystala? V první řadě
odtajnění šestačtyřicáté vítězky seriálu PROMĚNA IMAGE, již podruhé se zaměříme na metodu
feng-shui a nechybí ani tolik potřebné cvičení.
V neposlední řadě nabízíme recept na dobrotu.
Veselé a sluncem prozářené
dny přeje Aneta Křížová

Motto na tento týden:
„Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina
Oscar Wilde
lidí jenom existuje.“
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Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE
má za sebou již čtyřiačtyřicet dílů a nezadržitelně frčí dál!
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o vás postaráme přímo královsky.

Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní profesionálové v pánském salónu Naisy Gentleman a samotný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým
se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu, líčení od vybrané kosmetičky, výběr nového šatníku
v RV Fashion, brýlí v Optika Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž
profesionální focení a natáčení v podání Jiřího Slečky.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získáte
nejen novou image, ale také nezapomenutelný zážitek.
Co musíte udělat? Stačí na e-mail: vecernik@pv.cz poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava). Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“
nebo můžete přijít osobně do redakce Večerníku v Olomoucké ulici.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PÁTEK 26. ČERVENCE 2019!

ODDECHOVÝ ÈAS
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Necítíte se doma dobře? CVIČENÍ

Zkuste feng-shui 2. díl
Feng-shui je 3000 let staré čínské
učení o harmonii lidského života, umožňuje nastolit správný tok
energií, zlepšit naši životní situaci,
spánek, fyzické i duševní zdraví
a mezilidské vztahy... Tato unikátní filozofie se v zásadě řídí jednoduchými a logickými principy,
kdy výsledkem je prostředí, které
je více než harmonické. V prvním
dílu jsme si řekli, že existuje devět
sektorů vycházejících z mřížky
Bagua, podle kterých můžeme
doma vylepšovat a různě nastavovat naše obydlí. Nastínili jsme
také, co způsobují povadlé květiny,
rozbité dekorace a co dělat, pokud
hledáme vztah, nebo co zavěsit do
zóny zdraví, aby se zdraví utužovalo, jakým obrazům se vyhnout či co
dovede způsobit místnost přeplněná tiskovinami a oděvy. Dnes se
podíváme na barvy.
Jedna věc jsou módní trendy a druhá
vnímaní barev podle feng-shui, které
jsou nadčasové, protože se řídí tím, co
vyzařují a co způsobují. Velkým trendem jsou přírodní barvy jako béžová,
hnědá, režná a další odstíny hnědé,
avšak podle feng-shui jsou to monotónní, které unavují, pokud je jim člověk vystaven delší čas.

Vůbec je vhodné si pamatovat, že
každý prostor, který je řešen v jedné
barvě, člověka zpomaluje. Jsou to ale
barvy vnášející do života stabilitu až
nehybnost. Na jedné straně je tedy
v hnědých odstínech stabilita a jistota,
na straně druhé způsobují znehybnění
a stagnaci v pokroku. Jsou to ale barvy
hojnosti, například sytě čokoládová
a červenohnědá jsou symbolem hojnosti, naplnění života a užívání si ho.
Souvisí hodně s životní spokojeností.
Nejběžnější barvou vždycky byla
a stále je bílá. Ačkoliv ji u nás považujeme za neutrální barvu, tak v Číně je
považována za barvu smutku. Bílá je
ve své podstatě tvrdá barva a navíc jangová. Z toho důvodu ji upřednostňují
ženy, jing a jang se přitahují, ale muži
z ní už tak nadšení nejsou. Dlouhodobé žití v bílé barvě se projevuje menšími fyzickými obtížemi, to znamená,
že sem tam píchne v žaludku, sem
tam v noze, místy se ozve hlava apod.
Navíc se člověk v dlouhodobé přítomnosti bílé barvy cítí pod tlakem. Vyhnout bychom se především měli zářivě bílé barvě, ta patří maximálně do
úzkých chodeb, komor či pomocných
prostor, nikoliv do prostoru s trvalým
pobytem. Tam kde relaxujeme, spíme,
jíme atd., použijme běžnou bílou.

A co asi symbolizuje barva černá, když
bílá není žádná hitparáda?¨Černá barva
je temná, hluboká, klesající a jinová. Způsobuje útlum, smutek a strachy. Není
vhodná pro větší plochy a ani pro vybavení
domácností. Inklinují k ní zejména muži
jako k protipólu jejich vnitřního jangu.
Černý nábytek tak není ideální pro vybavení domácností, ale černé spotřebiče nevadí. Na druhou stranu rozhodně nepatří
na podlahu, vzbuzuje totiž nejistotu.
A která barva se hodí pro všechny
případy? Je to žlutá, barva rovnováhy
a soustředění. Dřív byla velkým hitem
i oranžová, ta je sice povzbuzující, ale
jen pokud je člověk zdravý, při nemocech, únavě a vyčerpání zrovna nepřidá.
Další oblíbenou barvou je růžová, kterou bychom v domácnosti měli používat střídmě, podporuje závislosti, a to
ať už na lidech, nebo jiných nešvarech.
Růžové zdi, koberce a v neposlední
řadě záclony jsou pro malé princezny.
Fialová je barvou hloubavou, meditační, ale i barvou způsobující deprese.
Modrá pak symbolizuje změny a touhy.
Dovede podpořit změny, ke kterým
se rozhodneme. Pokud se vám nelíbí
modrá barva v prostorech, tak se u vás
může projevovat touha po stabilitě. Nepodporuje chuť k jídlu, ale spíše k pití.
Je to barva chladná a uklidňující, takže
pokud máte modrou ložnici, je pravděpodobné, že se vám lépe vstává. A to je
pro dnešek k barvám podle feng-shui
vše. V příštím díle probereme ještě další
barvy a odstíny.

PRO TĚLO
I DUŠI
LVI.
DÍL

V tomto okénku se budeme již po
šestapadesáté společně věnovat
různým harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením. K tomu, abychom předešli
bolestem zad, kloubů, blokádám
a dalším nešvarům, je potřeba
pravidelný pohyb. Pokud však
již k nějakému narušení v oblasti
zad, páteře, kyčlí přece jen dojde,
je potřeba se problematické partii
pravidelně věnovat. Dnes se znobu zaměříme na cviky k posílení
vnitřního stabilizačního systému, protože těch není nikdy dost.
Pojďme na to...
1. V tomto cviku si lehneme na břicho, uvolníme tělo a ruce umístíme
vedle ramen (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha
do žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.
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PROMĚNA IMAGE uzmula Pavlína Kůstková
Ani v červnu nebude na stránkách
chybět další díl seriálu PROMĚNA IMAGE. Tentokrát se jedná
o předprázdninové pokračování
s pořadovým číslem šestačtyřicet.
Od dubna roku 2015 každý měsíc
pracujeme na tom, abychom vás
činili šťastnými a plnili vaše sny.
Nejen pro vítězku je to vždy doslova a do písmene pohádkový den,
který se do paměti vryje na celý život. Jsme proto nesmírně rádi, že
se tento projekt i nadále těší velkému zájmu a můžeme pracovat na
něčem, co má smysl. Měníme totiž
nejen vizáž, ale děláme radost, vykouzlíme úsměv, pocity nadšení
a vnitřní spokojenost, snažíme se
dodat kousek sebevědomí. Neméně povzbuzující je i skutečnost,
že za námi váží cestu lidé z celé

republiky včetně Prahy, bonusem
se stal zájem až ze Slovenska. A kohopak jsme vybrali tentokrát?
Vítězkou pro měsíc červen se stala Pavlína Kůstková z Olomouce,
která pracuje jako administrativní
pracovnice v ČSAD. Jak a proč se do
proměny od PROSTĚJOVSÉHO
Večerníku přihlásila? „Ze zvědavosti,
zajímá mě, jak to celé probíhá, jaké
to je prožít si takovou velkou událost
a také chci zjistit pohled mladých
lidí v týmu, co se trendů a poradenství týče,“ prozradila. O proměně
se doslechla od své dcery, která žije
v Prostějově a projekt dlouhodobě sleduje. „Jsem ráda, že mi o této
možnosti řekla, hlásím se také z toho
důvodu, abych se v mém věku nezasekla v době před mnoha lety, jak se
to někdy ženám, ale i mužům stává,

protože já se potřebuji udržovat a aktivně žít,“ prokázala Pavlína Kůstková
odvahu. Aktivně tráví i svůj volný čas,
protože hodně cestuje, jezdí na kole,
plave, čte a našla by celou řadu dalších činností. A co si nejraději vezme
na sebe a jak o sebe pečuje? „Miluji
šaty a elegantní módu, ke kadeřnici
chodím pravidelně, ale nebráním se
ničemu novému, líčím se každý den,
ale ocením i poradenství a další rady
a tipy,“ sdělila naše červnová vítězka.
„Pavlína se má na co těšit. Nejprve
vybereme nové outfity, které doladíme při následné návštěvě optiky, kde
vybereme několikery slušivé brýle,
dále se naší vítězky ujme vizážistka
a posledním krokem bude změna
účesu. Po celou dobu bude pod neustálým dohledem fotografa a kameramana, který bude vše pečlivě

zaznamenávat, a to vše za doprovodu
profesionálního týmu,“ nechala se
slyšet Aneta Křížová, patronka projektu PROMĚNA IMAGE a redaktorka Servisu pro ženy.
A jaká byla slova Pavlíny Kůstkové,
než se všichni pustili do díla? „Mám
najednou docela obavy, ale zároveň
se už moc těším. Doufám, že proměnou zároveň posílím i své sebevědomí,“ podotkla s úsměvem.
Jak to všechno dopadne? To se dozvíte v pondělí 24. června, kdy se
můžete těšit na reportáž a video
z předprázdninového dílu PROMĚNA IMAGE. Nezapomeňte
také sledovat internetové stránky www.vecernikpv.cz a rubriku
Servis pro ženy, kde najdete videa
i fotografie z našich z předchozích
proměn. A nejen to...
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R ecept pro vás
Ingredience
250g
250g
10
7
4
2
1
t

polohrubé mouky
cukru krupice
lžic vlažné vody
lžic oleje
vejce
banány
prášek do pečiva

3. V dalším cviku se položíme
na bok a překřížíme koleno (viz.
foto). Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do
žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále
směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

4. Následně zvedneme bok a natáhneme ruku směrem nahoru
(viz. foto). V pozici setrváme
alespoň půl minuty. Na každou
stranu cvičíme čtyřikrát. Všechny
uvedené cviky výborně pracují
s vnitřním stabilizačním systémem a hlubokými svaly.
A já už se zase těším na příště!

lesní ovoce
na posypání

Postup
19061310658

2. Teď se pomalu zvedneme, narovnáme ruce a nohy jsou opřeny
o špičky. Pozor však na prohnutá
nebo shrbená záda, ta musí být
v rovině. Jakmile cítíme stabilitu,
tak zvedneme pravou ruku a levou nohu a snažíme se být v jedné
rovině (viz. foto). V této pozici
vydržíme po dobu půl až jedné
minuty, pak ruku a nohu vyměníme. Při cviku volně a zhluboka
dýcháme.

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 6 - Koláče a bublaniny, který si můžete koupit na stáncích tisku.

Pondělí 17. června 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Teprve třetím rokem figuruje na vzpěračské mapě
Vzpírání Haná. Klub se zázemím v Náměšti na Hané a sportovci
z Prostějovska i Olomoucka dělá divy. Naposledy se velmi dobře
ukázal na lize juniorek a ve 3. lize mužů. Kupříkladu Kristýna
Raková vyrovnala v trhu svůj osobní rekord, a sice 43 kilogramů.
Anna Poláková dokonce zapsala národní rekordy hned v několika kategoriích platných pro juniorky. Dařilo se také Petru
Skopalovi, který dosáhl taktéž národního rekordu, ovšem v kategorii Masters.
„Potěšilo mě, že po prvním roce, kde jsme brali šesté místo, to
nyní vypadá i na medaile. Také mě těší, že postupně přestáváme
mít problém složit družstvo,“ řekla k úspěchům trenérka a zakladatelka oddílu Julie Švecová.

-XGLVWpY&KRUYDWVNX
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PROSTĚJOV, RIJEKA Tohle je
další z řady úspěchů. Předminulou sobotu 8. června se judisté z TJ
Sokol I Prostějov poprali o cenné
kovy v chorvatské Rijece. Podniku se zúčastnilo 591 závodníků ze
47 oddílů z 8 zemí. Prostějovský
oddíl nezůstal nijak pozadu, když
získal 3 zlaté a 3 bronzové medaile, navíc osm zápasníků zůstalo
těsně před stupni vítězů na pátém
děleném místě.
Den před závody strávili prostějovští
judisté v tělocvičně místního oddílu
nacházející se v bezprostřední blízkosti moře. Zájezdu se účastnili i rodiče a provázela ho pohodová atmo-

sféra. V zápasech ve svých váhových
kategoriích zvítězili v kategorii U12
Barbora Vítková, v U16 hostující
Pavel Uher a mezi veterány Zdeněk
Gottwald – současně hlavní trenér.
Na 3. místě byl v U12 Jiří Kalvoda,
v U14 Agháta Orlíková a v U18 Matyáš Roubík.
„Pro náš oddíl juda je to velký úspěch
a zpět jsme se vrátili s odhodláním,
že budeme ještě více trénovat. Z přístavního města si odvážíme mnoho
zážitků a zkušeností. Děkuji autobusové dopravě FTL, která nám zajistila maximální komfort přepravy
a úžasně vstřícného řidiče,“ shrnul
na závěr Zdeněk Gottwald. (red)

Foto: Karel Prohl
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PROSTĚJOV, BRNO Jiří Pospíšil, jedna
z největších osobností historie českého
a československého basketbalu, navždy
opustil palubovku. Mistr svého umění,
kterému nikdo neřekl jinak než Áda, bohužel zemřel v nedožitých 69 letech 13.
června. „Český basketbal v něm přišel
o žijící legendu, která svými zkušenostmi mohla inspirovat začínající basketbalisty, aby si také zkusili zažít takovou
kariéru pod bezednými koši,“ uvedlo
vedení České basketbalové federace na
adresu muže, který v minulé desetiletce
pomáhal s rozjezdem úspěšné novodobé historie prostějovského basketbalu.
Na takové úspěchy, které zažil Áda v reprezentačním dresu, dnes už těžko někdo dosáhne. Se lvíčkem na prsou se rval dlouhých 12 let v období mezi lety 1969 a 1980. Pod
pěti kruhy hrál v Mnichově (1972), Montrealu (1976) a Moskvě (1980). Týmové maximum si odvezl z kanadských ‚Her’, kdy Čechoslováci obsadili konečné šesté místo.
Se světovou elitou se úspěšně poměřoval také na světových šampionátech. V roce 1970
obsadil coby benjamínek v národním týmu 6. místo na MS v Lublani, o osm let později
bral na Filipínách 9. příčku. Z reprezentačních velkých akcí měl doma jedinou medaili
– v roce 1977 pomohl získat Československu evropský bronz.
Brněnský rodák strávil v basketbalové lize celkem 14 sezón a hned v polovině z nich
dosáhl na medaili. Valnou většinu svých cenných ligových kovů získal s brněnských
Spartakem, další medaile pak přidal s Duklou Olomouc.
S brněnským Spartakem uspěl také na mezinárodní scéně. V roce 1968 získal druhé
místo v Poháru mistrů evropských zemí. Aby těch druhých míst nebylo málo, tak ještě
jedno se Spartakem přidal v roce 1974 v Poháru vítězů pohárů.
Výraznou stopu zanechal také v Prostějově, kde byl několik let konzultantem týmu nejvyšší domácí soutěže. V roce 2016 byl uveden do Síně slávy České basketbalové federace.
(lv)
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Soutěž je od slova soutěžit. Jenže takto to zcela nefunguje. Ne v nižších fotbalových ligách. Už nyní se
ukazuje, že ne každý klub možná bude ochotný postoupit. A to i přesto, že si vydřel ve své lize prvenství. Ve výsledku tak může být v některých ligách
i jedno, kolikátý tým skončí.
Příkladem mohou být třeba Klenovice na Hané.
Skvěle odehrané jaro i solidní podzim znamenají,
že se vyhřívají na prvním místě tabulky. A mohou
postoupit do BA třídy, třeba ke Kostelci či Plumlovu. Má to však háček. Klenovice váhají, zda novou
výzvu přijmout.
Podobný problém pak představují dobrovolné
konce v soutěžích. Špitá se například o některých
klubech z Olomoucka, že budou přihlašovat nižší
soutěž, než na jakou mají nárok. Může se tak stát,
že 1. B třída, případně 1. A třída zažijí malý otřes.
Zůstává však otázkou, zda vůbec případní nástupci
z nižších lig budou chtít využít možnosti a posunout se o příčku výše. Aby nakonec nehrozilo, že
postup spadne do klína třetímu, čtvrtému, či dokonce pátému týmu. Kvalitě regionálních soutěží
ani pojmu „soutěž“ jako takovému by to rozhodně
neprospělo.

Ne tak známé, zato však pořádně živelné a často velmi bouřlivé. Řeč je o florbalových derby tří klubů
z Prostějovska. Pro hráče i fanoušky je tady dobrá
zpráva: nepřijdou o ně!
V činnosti totiž pokračují všechny tři kluby. A i když se
už nebudou potkávat ve všech ligách, své síly přeci jen
ve dvou derby budou moci změřit. Zajímavější z nich
bude pravděpodobně mezi Kostelcem na Hané
a prostějovskými Playmakery. Oba kluby budou mít
nadále týmy v Olomouckém přeboru mužů. A jelikož
se hráči nejen dobře mezi sebou znají, ale navíc mají
ještě ke všemu společné tréninky, bude se na co těšit.
Ani „mladí“ ale nezůstanou bez derby. SK K2 totiž
v juniorské kategorii vzdor prvnímu místu v tabulce o ligu dál nešlo. Stále se tak toto mužstvo, které
většinou soupeře poráželo na hlavu, bude nacházet
v regionální soutěži.
Jedinou kaňkou je, že se dosud nedaří tyto zajímavé zápasy dostávat na palubovky Prostějova, potažmo Kostelce na Hané. Určitě by byly schopné
přilákat více než typicky mizivé množství diváků.
Navíc by Facebook ve zvyšování popularity podobných akcí určitě ukázal, že je sice zlý pán, ale
umí být i dobrým sluhou.

Vyřizování, papíry, plnění předpisů. A do toho
ještě žádosti o dotace a samozřejmě běžná agenda. Činovníci fotbalových klubů, zejména těch
vesnických, to nemají jednoduché. Stále více na
ně totiž podle jejich vlastních slov tlačí nekonečné moře předpisů.
Výsledek? Například Petr Tichý, trenér a funkcionář z Jesence, uvažuje o konci. Žehrá na velké
množství byrokratické zátěže a skoro sentimentálně vzpomíná na dřívější časy, rozumějte –
dobu socialismu, kdy tomu tak prý nebylo.
Nejedná se přitom o jediného člověka, který
s tímto nešvarem bojuje. A už vůbec není fotbal
jediným sportem, kde tomu tak je. Příkladem
budiž florbal. Mnohem mladší sport v České republice patří počtem aktivních hráčů mezi špičku.
Počtem členů pak dokonce předehnal hokej.
I zde se ale objevují snahy o „profesionalizaci“, která však vesměs znamená jen více práce pro zodpovědné spolehlivé (a ubývající) lidi, kteří jsou
ochotni věnovat organizační práci v klubech svůj
čas. Ukazuje se přitom jedno: více papírů a předpisů neznamená kvalitnější sport. Ale přesouvání
sportu jako takového na vedlejší kolej.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Výborný počin se povedl mladým
hasičům ze Soběsuk. V sobotu se
jim na domácím závodě zadařilo,
když mužstva mladších i starších
žáků skončila první a další tři mládežnické týmy se umístily v lepší
části tabulky.
DEBAKL:
Katastrofální výsledky postihly
o víkendu hned několik fotbalových týmů z Prostějovska, zejména
v I.A třídě Olomouckého KFS. Debakly musí skousnout v Kostelci na
Hané, Plumlově, Protivanově i v Určicích, které dopadly vůbec nejhůře,
když obdržely hned sedm branek.
ĠÌ6/2

2

Na stříbrném stupínku skončil korfbalový tým SK RG Prostějov sdružený pod originálním názvem PRO
Bananas v nově založené superlize,
která vyplňuje letní pauzu. Dvoudenní klání navíc místní nadšenci úspěšně
pořádali ve zdejší hale RG a ZŠ..
9ă52.

Å1É9ð7ħ91267
-(3520ħ
2%5296.ă0
=./$0É1Ì0´
Jeden z hlavních organizátorů Hořava
Cupu Petr Kudláček nebyl s letošním
ročníkem zcela spokojený. Chybělo mu
více diváků. A divákům nejen to...
.20(7$

AL BUSTAN

Foto: internet

Tomuto koni by už ve Hvozdu mohli
postavit sochu. A zlatou! Devítiletý Al
Bustan pod vedením Stanislava Popelky zvítězil v dalším dostihu na italském
závodišti v Meranu a stáje ze Srdéčka
vydělal další čtvrt milion korun.
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Haná Cup v malé kopané už za tři týdny,

zatím je přihlášeno pouze osm týmů
PROSTĚJOV Po loňském úspěšném znovuobnovení
dlouholeté tradice Krumsínského Haná Cupu coby
největšího turnaje v malé kopané na Prostějovsku přichází letos jeho další, v pořadí už 22. ročník. KHC 2019
se uskuteční v pátek 5. a v sobotu 6. července na fotbalovém hřišti v Krumsíně.
Klání pořádá TJ Sokol Krumsín, k dispozici budou jako
obvykle čtyři hrací plochy, všechna utkání odpískají profesionální rozhodčí. V minulosti se každoročně účastnilo až
šedesát mužstev z celé České republiky, letos je kapacita
omezena na čtyřicet celků a organizátoři mají dokonce příslib i od některých zahraničních týmů.
„Turnaj se stává rok od roku stále významnější akcí nejen
v našem regionu, ale také na celé Moravě. Přispívá k tomu
velká přízeň sponzorů, tím i skvělé finanční a věcné ceny
pro úspěšné kolektivy, stejně jako kvalitní zázemí. V areálu
je k dispozici nonstop občerstvení po celou dobu turnaje:
česnečka, uzené maso, kuřata, zvěřinový guláš, dobroty
z udírny a v neposlední řadě dobré pití včetně chutného
piva od generálního partnera, Pivovaru Černá Hora,“ uvedl ředitel Krumsínského Haná Cupu Martin Ošťádal.
Záštitu převzala prostějovská zastupitelka Božena Sekaninová. „Oblíbená taneční zábava bude v pátek ve-

čer. Neváhejte a přijeďte strávit do Krumsína příjemný
víkend, na který budete dlouho vzpomínat. Vynasnažíme se, aby se vám u nás líbilo. A věříme, že se sem
budete rádi vracet,“ připojil Ošťádal s tím, že boje v základních skupinách proběhnou 5. července od 9:00
hodin celý den až do večera, aby v sobotu 6. července
přišly na řadu nejprve znovu od 9:00 osmifinálové grupy a odpoledne vyřazovací boje play-off včetně závěrečného finále.
Přihlášky posílejte nejpozději do 30. června na adresu:
Martin Ošťádal, Krumsín 211, 798 03 Plumlov (mobil
774 825 285, e-mail hana.cup@seznam.cz). Nahlásit je
potřeba název týmu, kontakt, telefon a e-mail.
Startovné ve výši 1000 korun za celé mužstvo je možné
platit bankovním převodem na účet 2847211494/0600,
do zprávy pro příjemce napište název kolektivu. Ubytování si každý účastník zajišťuje sám, po dohodě s pořadateli je ale možné přenocovat zdarma ve vlastních stanech
v těsné blízkosti hřiště.
Přihlášené mančafty ke 13. červnu: Peliny Choceň,
SK FOSP Řešetova Lhota, FC 2 LITRE (Slovensko),
FC Litrpool, AC Vyprahlo Konice, FC PIVO, FC
ORANGE, FC Chachaři Hlučín.
(son)

PLUMLOV Klasika, která zpříjemní vstup do léta
řadě fotbalových veteránů i příznivcům nejpopulárnějšího tuzemského sportu. To je Veteran Cup Oresvo Open, který se i letos bude konat v Plumlově. Na
hřišti by opět měly probíhat boje v malé kopané s pětičlennými týmy. Turnaj je určený hráčům od 35 let
výše a slibuje tradičně i účast některým osobnostem
z regionu. Tak by tomu mělo být i letos, hrát se bude
v sobotu 29. června v plumlovských Borkách.
Bohužel turnaje se drží smůla v podobě malého zájmu ze
strany fotbalistů. Letošek není výjimkou. „Úplně ideální
to zrovna není, mám nahlášené jen čtyři týmy. Snažím
se ještě jeden nebo dva sehnat,“ vyjádřil se k blížící se
akci organizátor František Kocourek. Aktuálně je zatím
jisté pouze to, že v Plumlově nastoupí tým z Bučovic, ze

Skalky, domácí Plumlov a tradiční účastník Relax. Podobná situace byla i loni, kdy se o troej utkalo pouhých
pět týmů.
Vzhledem k tomu, že organizátoři ještě shání účastníky,
rozpis zatím není hotový. „Budeme ho znát tento týden.
Zatím můžu říct, že začneme v jednu hodinu odpoledne
a potáhneme to do večera,“ uvedl František Kocourek.
Zmínil také hráče, kteří by na plumlovský pažit měli
dorazit. „Pokud bude zdravý, tak by měl dojet Ivo Zbožínek, dále také Michal Spáčil, Lukáš Mráček ze Skalky,
pak také kluci z Bučovic, kteří dojíždí s fotbalem do Rakouska,“ vypočítal hlavní organizátor akce.
„Vítěz získá pohár a k tomu také nějaké věcné ceny. Chybět nebude dobré maso,“ láká hráče i diváky Kocourek.
Vstupné je tradičně zdarma.
(sob)

Veteran Cup bude. Potýká
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VÍCOV Na Medarda sice trochu
káplo, slavnostní odpoledne ve
Vícově to ale nenarušilo. Spolu
s oslavami stého výročí založení Sokola v této obci proběhlo
předminulou sobotu také znovuotevření rekonstruovaného fotbalového hřiště, které bylo dříve
nechvalně proslulé svým nepříliš
rovným povrchem a vpravdě skalnatým podložím. To už teď neplatí... A Večerník byl utoho!

EXKLUZVNÍ
reporáž
pro Večerník
Tomáš
KALÁB
Jako předkrm uspořádali Vícovští
pro mladé fotbalové naděje a jejich
rodiče turnaj přípravek, jehož se
zúčastnila mládež z okolních klubů.
Před šestnáctou hodinou se vydal
pod vedením starosty Sokola Josefa
Kopeckého průvod obcí k památníku Sokola umístěného u lípy svobody.
„Data na pomníku rámují zároveň
zásadní milníky naší historie a boje
za národní svobodu,“ připomněl Kopecký založení Sokola rok po vzniku samostatného Československa
a dále datum vítězství nad hitlerovským Německem 9. května 1945.

Místní Sokol není pouze fotbalový
oddíl, ale jeho 128 členů hraje také
nohejbal, tenis a další sporty. „Naším cílem je nejen vychovávat naše
nástupce tělesně zdatné v jakémkoli
sportu, ale také dobré občany a vlastence,“ upozornil závěrem na krédo
vedení tamní sokolské obce její starosta.
Zlatým hřebem programu bylo
nepochybně přátelské utkání místního Sokola s internacionály 1.SK
Prostějov, v jehož dresu se objevili
Oldřich Machala, Tomáš Hunal,
Petar Aleksijević, Michal Spáčil,
Roman Popelka, Jaroslav Píchal
a především mezi tyčemi Martin
Musil, který tuto část programu
zorganizoval.
„Počítal jsem ještě s širší účastí našich bývalých hráčů, ale ne vždy
jsme se termínově potkávali, takže
zde chybí třeba Lukáš Zelenka, což
mě mrzí,“ svěřil se před utkáním
Musil. Nedorazil ani Kroupa, z aktivních hráčů se divákům představili Schuster, Janíček a Koudelka. Právě ten měl dostatek času a prostoru
na své technické finesy, nejlepším
střelcem byl ale Petar Aleksijević,
který si připsal čtyři z devíti branek
„eskáčka“. A to si ještě dovolil luxus neproměnit penaltu, když překopnul branku. Bylo zřejmé, že při
věku některých účastníků bude přetlak na místa stoperů, tudíž Schus-
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ter s Janíčkem operovali na hrotu
a docela si to užívali.
Výsledek 9:6 není úplně podstatný,
zásadní byla zábava, a té si diváci
užili. To platí pochopitelně i o druhé
straně. „Čeká mě několik utkání ‚starých pánů‘ Sigmy, takže jsem rád, že
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jsem se trochu rozběhal, určitě se to
bude hodit,“ pochvaloval si třeba trenér eskáčka Oldřich Machala.
Program se pak při hudbě a dobrém
občerstvení protáhl až do pozdních
večerních hodin.
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LIPOVÁ Příjemné starosti řešili
před posledním kolem fotbalisté
Lipové, a to jak bude vypadat rozlučka s úspěšným ročníkem. Lipová
totiž postoupila do krajského přeboru, který si už vybojovala s téměř
měsíčním předstihem. Derniéru
sezóny navíc uplynulý pátek oslavila vítězstvím v derby nad Protivanovem. Pak už jen přišel dlouho očekávaný okamžik – převzetí poháru.
A následně, po spršce šampaňským,
vypukly mohutné oslavy...

Michal SOBECKÝ
„Doufám, že budou bujaré a bouřlivé,“ smál se například Tomáš Fialka,
hráč Lipové, který už si vyzkoušel
i třetí ligu. „Věřím, že nyní soupeřům

ukážeme, co jsme schopni hrát,“ prohlásil po převzetí poháru sebevědomě.
Už před zápasem bylo jasné, že vedení
Lipové tým o ligu výše přihlásí. A tak
se i stalo. „Budeme hrát krajský přebor.
Naše ambice jsou pak kolem osmého
desátého místa, zlatý střed tabulky.
Nechystáme se cpát nikam výš,“ uvedl
předseda klubu Eduard Beníšek.
Dopředu se už dívá také trenér Lipové
Pavel Růžička, koneckonců už tento
týden je v plánu losování soutěží. „Na
nějaké úvahy je možná ještě příliš brzy.
Nicméně uvidíme, jak se podaří doplnit tým. Střed tabulky by byl ideální,“
poznamenal. „A rozlučka? Ta se povedla, asi do půlnoci jsme slavili v Lipové,“ vzpomněl na oslavu postupu.

(QVDCNKUVÆ.KRQXÆQUNCXKNKRQUVWRRąÊOQPCJąKwVK0GEJ[D÷NX¾NGéPÚVCPGEJTQ
OCFP¾HQVMCCPKwCORCÿUMÆ
Foto: Michal Sobecký
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Škatulata začínají. „Popárprohráchbynásbylapolovina...“
Tři kluby nejspíš přijdou o trenéry
zjistili jsme
PROSTĚJOVSKO S koncem sezóny
přichází čas bilancování. A v případě
některých klubů i první odchody.
Přitom zdaleka nejde jen o hráče,
konec oznamují i trenéři. Už dříve
a opakovaně oznámil odchod z trenérského postu Radovan Novotný,
lodivod Němčic nad Hanou, které
sestupují tak z I.B třídy skupiny „A“
Olomouckého KFS. Nejasno je
i v dalších kabinách...
„Tohle byla sezóna blbec. Teď se chci více
věnovat rodině,“ uvedl mimo jiné trenér,
který navrch nebyl spokojený s přístupem některých hráčů. „Už toho bylo

dost. Nebudu utrácet čas nad něčím,
co nemá perspektivu,“ řekl ke svému
rozhodnutí. Nyní se chce více věnovat
rodině.
Podobně jako Němčicím se dařilo
také blízkým Nezamyslicím. Ty se
trvale pohybovaly v suterénu tabulky
a až zlepšené výkony v květnu je zachránily od hrozby sestupu ze II. třídy okresu. „Pravděpodobně končím,
u chlapů určitě,“ odpověděl na dotaz
Večerníku trenér Vlastimil Michlíček.
Podobně jako jeho kolega z Němčic
nad Hanou doufá v to, že nově bude
trávit více času s příbuznými. „Pětadvacet let jsem dělal sekretáře a taky
trenéra. Bylo to ale na úkor rodiny. Život rychle utekl a člověk teď leccos pře-

hodnocuje,“ poznamenal trenér, který
je zároveň starostou městyse.
Třetím týmem, který pravděpodobně
přijde o trenéra, bude Jesenec-Dzbel.
Zde jsou ale důvody trochu jiné. „Záleží ještě na přístupu hráčů. Co se dělo
posledního půl roku – zranění, některé
opory přestaly chodit – to byla katastrofa,“ vrtěl hlavou kouč Petr Tichý nad
některými zápasy, jež jesenečtí museli
odehrávat s pořádně zalátanou sestavou.
Nadává rovněž na systém fotbalu. „Byrokracie je neskutečná. Nechápu také,
proč má člověk mít licenci „B“. Je bohužel
vidět, že je vše o penězích a sport jde naprosto stranou,“ kritizuje fotbalový svaz.
Svůj odchod bude ještě zvažovat. „Moc
tomu ale šanci nedávám,“ uzavřel. (sob)

Kluby zvažují, zda postoupit. V některých mají jasno

PROSTĚJOVSKO Fotbalová sezóna o uplynulém víkendu definitivně zatáhla oponu, věcí k řešení
však v klubech mají stále nad hlavu.
Jednou z příjemných otázek v některých je, zda využít práva na postup
do vyšší ligy. Možnost, alespoň teoretická, se týká přinejmenším tří klubů hrajících krajské soutěže. Přitom
názory zdaleka nejsou jednotné. Večerník učinil ještě před závěrečným
dějstvím malou sondu.
Například Klenovice na Hané za sebou
mají vydařenou sezónu. Podobně jako
loni se pohybovaly na špici, tentokrát v
I.B třídě Olomouckého KFS dominovaly. „Hlavní slovo o tom, zda postoupit, mají hráči. Zatím je stanovisko spíše
negativní,“ nechal se slyšet v průběhu
uplynulého týdne předseda klubu Sta-

nislav Cetkovský. Podobně hovoří také
trenér týmu Vladimír Horák. „Byl bych
v otázce postupu opatrný. Nechtěl bych
rok někde být a po něm zase spadnout
jako Dub nebo Němčice. Teď je nás
dost, po pár porážkách by nás zůstala
zhruba polovina,“ domnívá se lodivod
Klenovic na Hané.
Naopak Lipová hrající o ligu výše má
jasno. „Měli bychom postoupit, ale nevím, zda jsme už podali přihlášku. Nechystáme se v souvislosti s postupem
příliš posilovat, spíše vhodně doplnit
tým. Jednáme nyní se třemi hráči,“ vyjádřil se trenér týmu Pavel Růžička. Jeho
tým skončil v soutěži taktéž první.
Postupové choutky mají i v Konici.
Ta loni skončila druhá a letos opět.
Spokojeností se proto trenér Petr
Ullmann netají. A pokud by měl šan-

ci se svým týmem hrát krajský přebor? „Samozřejmě se tomu bránit nebudeme, jsme napjatí, zda to vyjde. Byla
by to pro nás odměna za tvrdou práci a
zodpovědný přístup k zimní přípravě,“
uvedl Ullmann. Jeho tým si ze všech tří,
kterých by se postup mohl týkat, počínal v jarní části nejlépe. Ztratil pouhé tři
body. I tak ale nemá nic jistého. „Kádr
už začínáme skládat. Přinejhorším o
postup zabojujeme potřetí. Tahle soutěž už je nám ale malá,“ prohlásil trenér
Konice.
Přihlášky do soutěží je možné podávat do této středy 18. června. „Los
soutěží pak proběhne sedmadvacátého
června od sedmnácti hodin v Bea centru v Olomouci,“ prozradil Pavel Peřina,
sekretář Krajského fotbalového svazu v
Olomouci.
(sob)
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Co všechno se domácímu kouèi nelíbilo na rozhodèích

DMDNWREXGHVSRVWXSHPKRVWÕGRY\vvÉVRXWÈzH"
PIVÍN Ještě jednou se podrobněji vracíme ke tradičnímu
derby velkých rivalů z minulé
neděle. Bitva fotbalistů Sokol
v Pivíně - TJ Sokol Klenovice na
Hané v rámci předposledního kola Smoos I.B třídy mužů
Olomouckého kfs 2018/2019
totiž otevřela dvě závažná
témata, ke kterým se v rozhovorech s Večerníkem obsáhle
vyjádřili trenéři obou územně
blízkých soků.

Marek SONNEVEND
SVOZIL:
„V sudí máme nedùvìru!“

Stejně, jako několik minulých soubojů
proti úhlavnímu konkurentovi, dopadl
mač s Klenovicemi z hlediska Pivínských. Tedy nikoliv výsledkově, neboť
Sokol dokázal třeba minule venku zvítězit po penaltovém rozstřelu. Spíše šlo
o celkové pocity z arbitrů, jakým způsobem ostře sledované duely opakovaně
řídí. A lodivod poražených (2:3) byl
devátého června večer naštvaný – slušně
řečeno.
„Zásadní problém je, že dnešní utkání
pískal rozhodčí, který pískal minulý zápas
Klenovic před týdnem. Už tohle samo
o sobě vzbuzuje nedůvěru. Zvlášť, když
většinu předchozích vzájemných střetnutí provázely problémy, například minule na podzim tři červené karty plus dvě

0CJąKwVKVQD[NOG\KHQVDCNKUV[2KXÊPCC-NGPQXKEVTC
FKéP÷VXTFÚDQLQFGTD[ Foto: Marek Sonnevend

penalty. A bohužel i dnes došlo z mého
pohledu ke hrubému ovlivnění zápasu,“
načal své povídání viditelně rozrušený
Jaroslav Svozil. Vzápětí vyjmenoval, co
vše se mu nezdálo. „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 ničeho. Všichni si ze
mě budou dělat zase srandu, že brečím,
ale mě to už vážně nebaví. V týdnu před
tímhle derby jsem volal všem svatým
na kraji, ať sem hlavně pošlou nějakého
kvalitního zkušeného rozhodčího. A on
přijede sudí, co řídil Klenovice před týdnem. To se pak o nějaké důvěře nedá při
tak nevhodné delegaci vůbec mluvit,“
lamentoval Svozil.
Pro podrážděnost svých svěřenců v podstatě od úvodního hvizdu měl naprosté
pochopení. „Ti kluci moc dobře vnímají

situaci, potom stačí málo a hned cítí
křivdu, reagují ostřeji. Podle mě se jim
nemůže nikdo divit. Zkušený rozhodčí
poslaný svazem by pískal rovinu, třeba
by hned zkraje zápasu rozdal nějaké žluté
karty, všechno by se uklidnilo a dohrávalo v normální atmosféře. Takhle jsme
všichni nasr…, žlutou dá Césarovi úplně nesmyslnou za zdržování a nakonec
nastaví třicet sekund. To už byl totální
výsměch, směje se vám do obličeje. A jste
bezmocný, můžete vykládat, co chcete, stejně se nic nezmění. Primárně jde
o chybu svazu, který na rozhodčí včetně
jejich nasazování opakovaně upozorňuju, ale je to zbytečné,“ mávl Svozil rozčileně rukou.
O průnik z I.B třídy výš přitom Pivínským nešlo. „I kdybychom soutěž vyhráli, do I.A třídy bychom nešli. Chceme
však vyhrát každé utkání a derby s Klenovicemi samozřejmě nejvíc. Toužili

jsme je doma porazit a celkově vybojovat
prvenství, bohužel to dopadlo takovým
způsobem. Dorazí super návštěva nějakých šesti stovek diváků – a všechno se
pak neodvíjí na hřišti, ale někde jinde. Ať
mě svaz klidně potrestá, stejně si stojím za
tím, že jsme znovu hráli proti čtrnácti. Po
minulém vzájemném souboji v Klenovicích mi nakonec dali za pravdu, že chyby
sudích tam byly, ale že by je svaz nějak potrestal, o tom nevím. Reálně teď zvažuju,
že po sezóně s fotbalem úplně skončím,“
připojil rozčarovaný Svozil.

kormidelník Klenovic na Hané Vladimír
Horák.
Momentální situaci v oddílu hodnotil
jako výbornou. „Kluky teď fotbal hodně
baví, na tréninky chodí ve vysokém počtu, poctivě makají. Protože se nám daří
a pohybujeme se v tabulce úplně nahoře.
Kdybychom šli do A třídy, klidně můžeme hrát dole o záchranu, nadšení rychle
vyprchá a rázem bude docházka výrazně
horší. Tohle musíme důkladně zvážit,
o všem se společně poradit. A situaci vyřešit,“ pravil Horák jasně.

Každopádně s končící sezónou vyslovil
absolutní spokojenost. „Byla vynikající.
Kolo před koncem jsme definitivně první, získali jsme víc bodů než loni, nastříleli
spoustu gólů a navíc máme nejlepší obranu v soutěži. Kromě toho mančaft prokázal charakter i tím, že vzhledem k početné marodce zvládl několik posledních
zápasů ve dvanácti třinácti lidech. Chlapi
se kousli, zabojovali, makali naplno a dotáhli to do úspěšného konce. Nejen za
tuhle maximální vůli zaslouží velkou pochvalu,“ konstatoval Horák.

HORÁK:
„Postup budeme øešit“

NÁZOR VEÈERNÍKU

Úplně jiné starosti – logicky mnohem
příjemnější – měli po vydřeném triumfu
3:2 na pivínském trávníku bojovníci hostujícího TJ Sokol. Spontánně slavili jak
výhru ve fotbalovém střetu dvou sousedních obcí, tak celkový triumf v A skupině
aktuálního ročníku I.B třídy. Hned vzápětí však vyvstala stěžejní otázka: využijí
postupového práva do I.A třídy?
„To je na větší zamyšlení. V půlce jara
jsme se začali bavit o tom, že bychom
chtěli soutěž vyhrát a na jejím konci
převzít pohár, což by bylo krásné. Teď
se nám to splní, máme samozřejmě
velkou radost. Postup je ale jiná věc, na
tohle téma si musíme všichni společně
sednout, až vychladnou hlavy. Jedna věc
totiž je v euforii jít výš a druhá věc tam
potom hrát aspoň trochu důstojnou
roli,“ upozornil s okamžitým nadhledem

Co se týče pivínské kritiky rozhodčích, v jednom má trenér Jaroslav
Svozil rozhodně pravdu: že delegovat na vždy vyhrocené derby sudího Šteiera, který řídil předchozí duel Klenovic, bylo krajně nevhodné. Takový krok u domácích vzbudil ještě před zahajovacím výkopem
značnou nedůvěru a jejich chování během samého mače tomu logicky
odpovídalo.
Jestliže bychom měli zhodnotit sporné situace v utkání, hlavní arbitr
si je nejspíš podle našeho názoru takzvaně obhájí. Byť jeden zákrok ve
vápně hostí skutečně zaváněl nenařízenou penaltou, ostrý faul Drekslera zezadu byl minimálně „oranžový“ (na pomezí mezi žlutou a červenou
kartou) a Rozehnal opravdu neměl dohrát bez jediného karetního napomínání. Pouze třicetisekundové nastavení pak byl totální nesmysl,
přidat se měly alespoň dvě minuty, ne-li tři.
A co říkáme na klenovické váhání nad postupem do I.A třídy? V současném složení po uzdravení marodů má TJ Sokol na to, aby se o soutěž
výš klidně pohyboval ve středu tabulky. Záruku, že se mu i reálně bude
takhle dařit, ale předem nedostane pochopitelně žádnou. Tudíž chápeme opatrnost před případným potvrzením tohoto klubově zásadního
kroku. Rozhodnutí je v každém případě čistě na vítězném mančaftu
a jeho vedení. Jakkoliv bychom Klenovice o patro výš rádi viděli.
Marek Sonnevend
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ESKÁČKO ZAHÁJILO LETNÍ PŘÍPRAVU S PĚTICÍ NOVÝCH TVÁŘÍ
PROSTĚJOV Po velmi krátké
pauze zahájil tým mužů 1.SK
Prostějov přípravu na nový soutěžní ročník. Ve čtvrtek 13. června
dopoledne se sešel v kabině tým,
v němž figurovaly čtyři nové tváře
a dva páry berlí. Tréninky budou
zatím probíhat na hřištích v okolí.
Letní přípravu zahájili s áčkem 1.
SK Prostějov čtyři noví hráči. Klub
před novou sezónou posiluje na
všech postech s výjimkou gólmanů, mezi tyče se postaví uzdravený MIloslav Bréda a„dvojku“ bude
dělat Filip Mucha.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

Dvojice Srbů, Kotouč ze Sigmy, Pašek ze Zbrojovky a navrátilec Smékal
Je samozřejmě sympatické, že na
sraz dorazili i hráči, kteří do přípravy zasáhnout rozhodně zatím
nemohou. Zatímco v případě
achillovky Davida Píchala jsou
berle opatřením do konce týdne
a do přípravy by se měl brzy zapojit, u Lubomíra Machynka vydrží
berle mnohem déle. „Sádru mám
mít ještě tři týdny,“ poznamenal
rezignovaně smolař z posledního
ligového kola.
K vidění byly také čtyři nové tváře. Do obrany přichází Jan Kotouč z olomoucké Sigmy, ofenzivu z kraje zálohy posiluje David
Pašek, odchovanec Zbrojovky,
naposledy hrající ve Vítkovicích.
Sportovní manažer Petar Aleksijević zalovil také v srbských vodách,
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když do přípravy přivedl dva krajany - obránce Predraga Stanimiroviće a útočníka Stefana Iliće.
Z hostování v Otrokovicích se také
vrátil prostějovský odchovanec
Radek Smékal.
Tréninkové dávky budou svěřenci
trenéra Oldřicha Machaly a asistenta Ladislava Onofreje zatím
polykat na okolních hřištích. „Domácí trávník potřebujeme pošetřit, takže začínáme trénovat ve
Slatinicích, další týden budeme ve
Vrahovicích a poté v Kostelci na
Hané,“ přiblížil nejbližší fázi přípravy Machala.
První dvě přípravná utkání čekají eskáčko v posledním červnovém týdnu, kdy se utká s Jihlavou
a Třincem.
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L I TOV E L , P R O S T Ě J OV
Hrůzostrašný moment! Minulé
úterý 11. června těsně před šestnáctou hodinou, uprostřed jednání prostějovského zastupitelstva, se primátor a předseda fotbalového klubu 1.SK Prostějov František Jura dozvídá o strašlivé dopravní nehodě autobusu, který vezl desetileté fotbalové žáčky na
zápas do Šumperka. Přestože se původně mluvilo o tom, že řidič
nepochopitelně selhal v pozornosti a s pětadvaceti dětmi i dvěma
trenéry na palubě narazil na dálnici u Litovle zezadu do odstaveného kamionu, později se ukázalo, že utrpěl mozkovou příhodu
a ještě dnes je ve vážném stavu v nemocniční péči. Naopak všechny děti jsou v pořádku. V každém případě v onu chvíli okamžitě
začala akce, při které se vyznamenali hlavně hasiči. Šlo o minuty...

Michal KADLEC

„Omlouvám se z dalšího průběhu jednání
zastupitelstva. Kromě zahájení Wolkrova
Prostějova musím řešit ještě závažnou nehodu, která nás postihla,“ ozval se během
úterního zasedání prostějovského zastupitelstva primátor Jura. O jakou nehodu
jde, v tu chvíli první muž města a předseda fotbalového klubu neprozradil. Ovšem
v následujících minutách se Večerník
přítomný v obřadní síni radnice postupně dozvídal hrozivý stav věci. „Krátce po
patnácté hodině jsme přijali oznámení
o vážné dopravní nehodě, ke které došlo
na dvě stě padesátém kilometru dálnice
D35 ve směru z Olomouce na Mohelnici.
Podle prvotního šetření na místě došlo ke
střetu autobusu přepravujícího převážně
nezletilé cestující s nákladním vozidlem
odstaveným u krajnice,“ vydala krajská
policie prostřednictvím své mluvčí Jiřiny
Vybíhalové po šestnácté hodině oficiální
zprávu o nehodě.
Další podrobnosti policisté zveřejnili
pozdě večer. „V autobuse cestovalo vedle
řidiče dalších sedmadvacet cestujících,
z toho dva dospělí a pětadvacet nezletilých osob. Podle prvotních informací
se při nehodě zranilo celkem osmnáct
osob, které byly přepraveny k ošetření do
Fakultní nemocnice Olomouc. Nezranění cestující byli z místa nehody přepraveni náhradním autobusem zpět do Prostějova,“ poznamenala Jiřina Vybíhalová.
„K zajištění psychologické pomoci jak
účastníkům nehody, tak jejich rodinným
příslušníkům bylo vysláno několik krizových interventů z řad policie. Po dobu
šetření veškerých okolností nehody byla
dálnice uzavřena. Policisté prováděli odklon dopravy sjezdem na Litovel. K plnému obnovení provozu došlo krátce po
dvacáté hodině,“ dodala policejní mluvčí.

ním stavu bez ohrožení
základních životních
funkcí,“ informoval Pavel
Lampa, mluvčí krajské
záchranky.

Spoleènost TK PL
US
a 1.SK Prostìjov
vìnují dìtem
šeky po 25 tisícíc
h korun
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Na místě neštěstí odvedli perfektní práci
hasiči. „Hned po příjezdu našich jednotek
a po prvotních poznatcích bylo zjištěno,
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Další informace z velice nepřehledné situace doplnil ještě tentýž den mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého
kraje. „Na místo velmi závažné dopravní

nutné úkony k bezpečnostnímu zajištění
zasahujících posádek,“ popsal podrobně
horké chvilky Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
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nehody bylo ihned vysláno sedm výjezdových skupin včetně letecké záchranné
služby a dva vozy dopravní zdravotní služby. Ještě před dosažením místa nehody
byly aktivovány, s předpokladem směřování do specializovaných center, další dvě
letecké záchranné služby z Ostravy a Brna,
které rovněž mířily na místo události. Po
rekognoskaci a úvodním třídění pacientů
byly na základě charakteru zraněných odvolány dvě letecké služby a záchranáři na
místě pokračovali v poskytování přednemocniční neodkladné péče u zraněných
osob. Celkově bylo ošetřeno osmnáct
zraněných, přičemž poranění všech nezletilých pacientů byla lehčího charakteru, jednalo se zejména o pohmožděniny
a odřeniny. Další zranění byla středního
a u jednoho pacienta vážného charakteru.
Všichni poranění byli transportováni do
Fakultní nemocnice Olomouc ve stabil-

že v autobuse zůstal zaklíněný řidič a byl
zde předpoklad většího počtu celkových
zranění. Operační středisko k pomoci ihned vyslalo čtyři jednotky. Z centrální stanice v Olomouci jednotku doplnil i speciál se zdravotnickým přívěsem. K místu
rovněž vyrazila profesionální jednotka
stanice Litovel a dvě dobrovolné Náměšť
na Hané a Senice na Hané. Hasiči po
příjezdu ihned zahájili záchranné práce,
řidiče autobusu vyprostili a předali do
péče posádkám lékařské záchranky. Na
místě došlo k většímu počtu zraněných,
převážně dětí. Celkově jich bylo osmnáct.
Pro zbylé cestující byl vyslán evakuační
hasičský autobus. Ten je poté přepravil
do místa, odkud původně cestovaly, přesněji do Prostějova. Vzhledem k vážnosti
události byl také vyslán krizový intervent
hasičů. Jednotky souběžně místo události
protipožárně zabezpečily a provedly další

vzápětí vyrazil také přímo do nemocnice.
Protože měl klub velmi brzy k dispozici
jména zraněných i nezraněných dětí,
mohl operativně informovat rodiče. „Rád
bych vyzdvihl také přístup rodičů, kteří si
vzájemně pomáhali.“ Jak Jura ujistil, celý
klub i nadále zůstává ve spojení s rodinami
dětí a je připraven jim poskytnout případnou pomoc. Na první kroky došlo brzy.
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Nehoda, při které na dálnici bylo zraněno v autobuse osmnáct osob, je stále
v šetření policie a jasné nejsou doposud její přesné příčiny. „Veškeré příčiny, okolnosti a souvislosti, za kterých
k dopravní nehodě došlo, jakož i míru
zavinění obou řidičů kriminalisté nadále prověřují,“ potvrdila v pátek na dotaz
Večerníku Jiřina Vybíhalová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. A přidala další
informace. „Řidič nákladního vozidla
se podrobil dechové zkoušce, která
vyloučila, že by byl ovlivněn alkoholickými nápoji. Případné ovlivnění řidiče
autobusu zjišťujeme. Jak autobus, tak
nákladní vůz policisté zajistili k dalšímu opatření. Hmotná škoda, která při
nehodě vznikla, byla předběžně vyčíslena na pět set tisíc korun. Ve věci jsme

zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné
ohrožení z nedbalosti,“ uzavřela dosud
Následky otřesné nehody autobusu se
známé i neznámé okolnosti nehody.
dvěma žákovskými družstvy o uplynulém
víkendu doznívaly a ještě doznívat budou.
3ULPiWRU-XUD
Ä'ČNXMLYãHPNWHĜt Co je jisté, kromě řidiče jsou již všichni
VH]DFKRYDOLYHOLFH relativně v pořádku bez zranění ohrožujících život. Jak se Večerník těsně před
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uzávěrkou dozvěděl, právě šofér autobusu
K případu se během uplynulého týdne utrpěl mozkovou příhodu a zřejmě z této
vyjádřil i fotbalový klub 1.SK Prostějov příčiny ztratil kontrolu nad vozidlem...
včetně jeho předsedy a primátora města „Zaplaťpánbůh jsou již všichni v pořádku,
Františka Jury. „Autobus vezl týmy 1.SK jak pětadvacet dětí, tak i dva trenéři, kteří
Prostějov k utkání přípravek. Několik malým fotbalistům bezesporu zachránili
zraněných dětí i dospělých bylo trans- životy tím, že je donutili v autobuse se
portováno do Fakultní nemocnice Olo- připoutat. Za to jsem jim také poděkoval.
mouc k ošetření. Podle našich informací Jediný, kdo je na tom stále špatně, je řidič.
zůstalo jedno dítě z preventivních důvo- Podle mého názoru nemá na nehodě
dů v nemocnici přes noc na pozorování, vinu, protože, jak jsem se dozvěděl, při říostatní malé hráče si ještě v úterý jejich zení utrpěl mozkovou příhodu,“ pronesl
rodiny odvezly domů. Jeden z našich František Jura, primátor Prostějova a zárotrenérů utrpěl zranění nohy, druhý pod- veň předseda 1.SK Prostějov.
stoupil operaci. Nikdo z dětí či dospělých První kroky pomoci na sebe nenenebyl v ohrožení života. Zbývající účast- chaly čekat. Marketingová agentuníky nehody přivezl zpět do Prostějova ra TK PLUS věnuje dětem částku
autobus Hasičského záchranného sboru 25 000 Kč, k čemuž se stejnou měrou přiOlomouckého kraje,“ uvedl Ivo Heger, pojil i samotný 1.SK Prostějov. „Když jsme
tiskový mluvčí 1.SK Prostějov. Dle do- se dozvěděli, co se stalo, rozhodla se naše
stupných zpráv bylo velkým štěstím, společnost věnovat pětadvacet tisíc korun,
že trenéři těsně před nehodou zkont- které mají pomoci v těžké chvíli. Právě zarolovali připoutání všech dětí.
jistit veškerou péči o všechny postižené je
„Bezprostředně po nehodě klub o celé úkolem všech,“ potvrdil Večerníku Tomáš
věci informovaly zasahující složky integro- Cibulec, manažer TK PLUS. Agentura
vaného záchranného systému. Byli jsme opět potvrdila, že v místním regionu se
v kontaktu s vedením hasičů a záchranné pokaždé postaví v těžkých chvílích pozislužby, účastníkům nehody pomáhal také tivně na tu správnou stranu. „Také fotbapolicejní traumatým. Rád bych všem lový klub věnuje dětem, které cestovaly
zasahujícím složkám i svým kolegům v autobuse, stejnou částku pětadvaceti tisíc
z klubu poděkoval za vysoce profesio- korun. Pohovoříme s jejich rodiči, co bynální přístup, díky němuž se podařilo chom za tyto peníze mohli malým fotbasložitou situaci velmi dobře zvládnout,“ listům koupit, nakonec o tom rozhodnou
říká primátor Prostějova a předseda 1.SK vedoucí a trenéři dvou žákovských týmů,
Prostějov František Jura. Zástupce klubu které cestovaly k utkáním,“ přidal Jura.
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

LIPOVÁ
KRALOVALA V DERBY I CELÉ SOUTĚŽI Tomáš Fialka: „Jsem rád,
Protivanovští si z derniéry odvezli čtyřku
LIPOVÁ Zápas, který už víceméně nic neřešil. Takový
přívlastek si zasloužilo páteční střetnutí dohrávaného
15. kola skupiny „B“ I.A třídy
Olomouckého KFS, v němž
na sebe narazily týmy
Lipové a Protivanova. Derby
přilákalo snad i proto relativně málo fanoušků, než by
se čekalo. Možná za to mohl
i rychlý přesun termínu zápasu, z původní neděle se hrálo o dva dny dříve. Ovšem ti,
co přišli, se měli na co dívat.
Zejména ze strany Lipové
byl k vidění útočný fotbal,
který snesl přísná měřítka.
A přestože Protivanov herně
nezklamal, rychlou kombinací i protiútoky jej domácí
přehráli. A po zápase se tak
mohli nejen radovat z výhry,
ale také z ovládnutí celé soutěže. Derby s Kralicemi bude
novým bonbónkem pro regionální fanoušky.
Původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

klikni na
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Od začátku bylo vidět, že se Lipová nikam nehrne. A počká si na to,
co soupeř předvede. Vytažený forčeking vytasila až v průběhu prvního poločasu. Od té doby měl nicméně Protivanov problém, neboť se
mu nedařila rozehrávka. Více ze hry
měli domácí, přesto zase tolik šancí
k vidění nebylo.
Až druhý poločas byl na šance i na
góly bohatý. Lipová ukázala, že dokáže snadno udeřit, a navíc zvýšit
rychlost hry, když chce a potřebuje.
Protivanov se naopak v zakončení
trápil. Do šancí se sice dostával, ale
závěrečná pasáž hry mu trvale nevycházela. Tento obraz hry byl k vidění
prakticky až do konce utkání. Velkou část z něj ale byla lepší Lipová,
jejíž vítězství se tak dá označit za
zasloužené.

=½VDGQÉRNDPzLN\
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LIPOVÁ Byl u řady šancí i mnoha akcí, které volaly po gólech.
Úspěchu v podobě branky se však
nedočkal. Nakonec se musel spokojit s tím týmovým. Nicméně to
Tomáši Fialkovi (na snímku) stačilo. A i některé spálené šance bral
s rezervou. Měl za sebou zápas
plný aktivity a hlavně věděl, že po
něm, ať dopadne jakkoli, může se
spoluhráči slavit.

2TQVKXCPQX XéGTPQéGTXGPÆ UGUPCåKNDÚVX÷VwKPW\¾RCUWCMVKXPÊ0KEOÆP÷EJ[D÷NQOWMXCNKVP÷LwÊ\CMQPéGPÊ
Foto: Michal Sobecký

6WDYSÔHGYÙNRSHP
Karty byly rozdány jasně. Zatímco
Protivanov byl v polovině tabulky,
Lipová dlouhodobě pořadí vévodila.
A to s obrovským náskokem. Už měsíc tak mohli hrát domácí víceméně
v klidu, postup měli jistý. Na druhou
stranu derby dokáže přinášet i překvapivé výsledky. Takže favorita nešlo určit tak snadno, jak by se zdálo.

çHWHė]DPĘVWħtOtJyO\MLQt´

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

Přestože nakonec vývoj zápasu
i skóre mluví jasně pro domácí, jednu z prvních větších šancí měli hosté. Grmela poslal dobrý centr před
bránu už ve 2. minutě, nikdo jej ale
netečoval. Téhož hráče musel zpacifikovat Drexler při pokusu o únik.
Hned na to ale Denis Přikryl načapal gólmana, který chyboval, a pro
Přikryla už to byla snadná záležitost. V 15. minutě mohl Protivanov
srovnat, ale Milar trefil tyč a tři minuty na to Musil po kličce jen trefil

brankáře. V 19. minutě hned mohl
udeřit Fialka, leč zadařilo se vzápětí
až ve 26. minutě Pekaři z velkého
vápna – 2:0. Kolem 30. minuty trápil
Lipovou Protivanov, nicméně tlak se
obešel beze střel. Následně byl hodně vidět Fialka, který střílel nadarmo
nebo centroval tam, kde nikdo míč
nezpracoval. Avšak Adam Přikryl si
našel míč po centru a tečoval ho ze
vzduchu přesně mezi tři tyče. Konec
poločasu pak přinesl vzrušení na
obou stranách. Nejprve se podařilo
Nejedlému zahrozit z dálky, posléze
se snažil prosadit opět Fialka. Ten
pak ještě těsně před přestávkou nabil
Denisi Přikrylovi, který ale trefil levou tyč protivanovské brány.
Hned na úvod druhého poločasu
mohl zahrozit Grmela, ale z úniku
nevystřelil. V 53. minutě už to ale
bylo 4:0. Pekař se totiž zorientoval
a z dorážky poslal míč do sítě. V 67.
minutě měl také velkou šanci Petržela. Hosté ale také zahrozili, možnost
Františka Pospíšila ale zneškodnil
brankář rukou. V 73. minutě pak ale
hosté konečně udeřili. Radek Sedlák
využil zaváhání brankáře a byla z toho
radost hostujících fanoušků – 4:1.
V 81. minutě ještě zahrozil domácí
Novák a v 83. minutě ještě Radek
Sedlák potrápil brankáře Lipové ze
standardky po faulu na Grmelu. Více
už se ale v zápase nestalo. Domácí vyhráli a mohli tak slavit jak výhru, tak
postup.

Michal SOBECKÝ
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Radek Vybíhal byl výraznou postavou
lipovského týmu v průběhu sezóny
a své kvality prokázal i v pátečním derby.
Podařilo se mu vytáhnout několik dobrých zákroků, byl oporou. Ke konci byl
střídaný, nicméně i díky němu se Protivanovu podařilo vstřelit jen jeden gól.
Příležitosti totiž hostující tým měl.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Utkání mělo až nezvykle malou diváckou kulisu, což by se od derby čekat nedalo. Nicméně o řev se postarali zejména dva fanoušci hostí, kteří do průběhu
utkání troubili. Vydali tak za padesát
fanoušků. Při utkání pak bylo vidět, že
se hráči znají. A po něm pak také to, že
Lipová měla dopředu jistý postup. Ten
se slavil šampaňským přímo na hřišti.

ƔƔ Jak hodnotíte výkon týmu
a výkon svůj v posledním zápase
sezony?
„Šancí jsem měl opravdu hodně...
Ale zatímco před časem se mi podařilo dávat góly, teď to nejde. Jsem
ale rád, že mě v tom kluci nenechali a dávají teď branky místo mě.
(úsměv) Dostal jsem se do týmu až
v průběhu sezóny, dával jsem branky.
Teď to ale úplně nefunguje.“
ƔƔ Kdy bylo utkání podle vás rozhodnuto?
„Myslím si, že hodně udělala branka na 2:0. Od té doby jsme je mleli
a k ničemu nepustili. Měli jsme pak
převahu prakticky ve všem.“
ƔƔ V jedné z vašich velkých šancí
jste potáhl míč, přelstil soupeře

a nabil Denisi Přikrylovi, který
ale trefil tyč. Byly tam potom nějaké výčitky?
„Vůbec jsme si to nevyčítali, pět minut
předtím jsem tam měl daleko větší šanci. A stávají se větší hrůzy než tohle.“
ƔƔ Máte už za sebou zkušenosti
v I.A třídě, kam nyní váš tým směřuje?
„Ano, hrál jsem už i třetí ligu ve
Vyškově. Pak jsem byl v Holici
a přes Pallu a Holáska jsem se dostal sem. Bylo na mě tehdy hozeno
laso. (úsměv) Teď hlavně doufám, že
soupeřům ukážeme, že umíme hrát.
A že jsme schopni se neplácat naspodu tabulky, ale hrát její klidný střed.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉ
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Uvolněná. Domácí diváci a hráči věděli,
že už prakticky o nic nejde. Podobně to
nejspíš vnímali i ti hostující. Leč místy
se snášela, jako již tradičně, na rozhodčí
pořádná kritika. Hlediště bylo sice jen
zpola zaplněné, nicméně i tak poměrně
živé. A to hlavně díky hlučným hostujícím fanouškům. Celkově však byla atmosféra spíše přátelská. Pomohl k tomu
fakt, že se hráči mezi sebou znali a stejně
tak často i fanoušci.

Foto: Michal Sobecký
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„Myslím, že po druhém gólu bylo o vítězi
zápasu rozhodnuto. Škoda že jsme ho nevstřelili dříve. A stejně tak je škoda, že jsme
neproměnili další šance, které jsme měli.
Mohli jsme utkání odehrát více v klidu.
Jsem ale celkově spokojen s výsledkem i výkonem hráčů. Na závěr bych jim chtěl moc
poděkovat za to, jak celou sezónu odehráli.
Postup je zaslouženou odměnou.“

„Úvod zápasu byl jasně v režii Lipové.
Domácí se dokázali dostat nákopy přes
obranu do tříbrankového vedení. V přestávce jsme se pokusili o změnu, dostali
jsme ale brzy na 4:0. S tím už se dalo
těžko něco dělat. Nyní dáme týdenní,
možná čtrnáctidenní pauzu a pak začínáme opět s přípravou. Začátek dalšího
ročníku je velmi blízko.“

SK Protivanov
4 :1
15. kolo FGP I.A třída Olomouckého KFS, skupina „B“

Sportovní klub Lipová

Palla

Žilka

Z. Pospíšil

Musil

Pavel
RŮŽIČKA

Milan
PITÁK

Kropáč
Takáč

R. Vybíhal

Horák

Grmela

Fialka

Milar
Piták

Sekanina
D. Přikryl

D. Sedlák

Petržela

Nejedlý

Drexler
Dvořák

A. Přikryl

Pekař

Branky: 26. a 53. Pekař, 10. D. Přikryl, 35. A. Přikryl
Střely na branku:
Střely mimo branku:

7

Žluté karty: Bez žlutých karet

Rohové kopy:

4

F. Pospíšil

LIPOVÁ

4 : 1

PROTIVANOV

Branky: 74. R. Sedlák

( 3 :0)

9

Rozhodčí: Kašpar – Dokoupil, Kopecký

Střídání: 46. Abrahám za Takáče,

53. Novák za D. Přikryla, 59. Moštěk za Drexlera, 82. Holásek za Vybíhala

Střely na branku:
Diváků: 150

Střely mimo branku:

4

Rohové kopy:

Žluté karty: Bez žlutých karet
Střídání: 46. R. Sedlák za Kropáče, 76. Slaný za Musila, 81. Menšík za F. Pospíšila
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KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Těžký úkol před sebou o víkendu měly Kralice na Hané. Fotbalisté
na svém hřišti měli v posledním
zápasu sezóny vzdorovat Medlovu.
Přijatelný výsledek se ale podařilo
držet domácím jen čtvrthodinu.

KRA
MED

EXKLUZIVNÍ
reporáž

Zničující síla Konice se ale zprvu neukazovala. Domácí sice měli častěji míč na
kopačkách, přes dobře bránícího soupeře
se ale nedostávali do šancí. Naopak hrozil,
a to opakovaně, rychlonohý dorostenec
Kuběnka. Až v 17. minutě zahrozil Širůček, který mohl doklepnout sražený balón,

Michal
SOBECKÝ

ale nedal. „První poločas nebyl z naší strany ideální. Hráli jsme ospale,“ zhodnotil
později trenér Konice Petr Ullmann. Na
straně hostů navíc mohl pořádně zahrozit
Krňávek, dobře se s ním ale vrátil Oščádal a případnému úniku zamezil.
Ke konci poločasu už byl ale opatrný fotbal z jeho začátku minulostí. Oba týmy
si vypracovaly několik šancí, velkou měli
třeba hosté, ale dalekonosná rána, byť nepříjemná, šla vedle. Ve 44. minutě ale odčaroval prokletí obrany Bohdíkova Blaha,
který ze vzduchu sklepl míč do brány –

KONICE Perfektní jarní část a naprostá spokojenost. Tak lze hodnotit
druhou polovinu sezóny ze strany fotbalistů Konice. Ti zvítězili hned
dvanáctkrát a na jaře ztratili pouhé dva body. V posledních zápasech
navíc soupeře převálcovali. Naposledy dala Konice v dohrávaném
15. kole skupiny „A“ I.A třídy Olomouckého KFS Hlubočkám sedm
branek. A vytáhnout se tedy chtěla i v derniéře. Jak se ukázalo,
Bohdíkov byl sok houževnatý, ale dopředu bezzubý. Po přetlačované z prvního poločasu tak přišla tradiční konická kanonáda a radost
domácích hráčů i fanoušků. To vše sledoval Večerník v živé reportáži.

pro Večerník

FGP studio
I.A třída skupina B

37

PROSTĚJOVSKO Hodně divoké výsledky přinesly víkendové zápasy. Duel Lipové s Protivanovem se hrál už
v pátek a Večerník vám jej přináší v rámci přímé reportáže ROZHLEDNA na straně 35. Domácí v něm potvrdili roli favorita, zaslouženě vyhráli a mohli slavit postup. Dalším týmům už se tolik nedařilo. Výjimkou byly
Čechovice, které nadělovaly domácímu Bělotínu. Určice ani Kostelec však nejenže nevstřelily ani gól, ale navíc
jich dost inkasovaly a vysoko padly. Plumlov sice jednou skóroval, debakl se mu ale také nevyhnul.

Pondělí 17. června 2019
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V poločase už prohrávali o dvě branky, konečné skóre bylo ještě o jeden
zásah bolestnější. Kralice prohrály
sice teprve podruhé v řadě, ale potřetí z posledních čtyř zápasů.
Relativně v klidu mohli hráči Kralic
odehrát sobotní utkání na svém hřišti.
Čekal je sice třetí Medlov, nicméně dopředu bylo jasné, že hostům se vyhne
postup a domácím zase sestup. Dal se
tedy čekat pohodový zápas v nízkém
tempu kvůli horku.
Utkání nabralo gólový spád až v 16. mi-

nutě. Tehdy se hosté prosadili poprvé.
Kralice to měly těžší, protože kromě
toho, že byly dle papírových předpokladů outsiderem, zároveň dorazily do
pole jen se třemi hráči na střídání. Medlov jich naopak měl pět, což byl jeden
z rozhodujících faktorů zápasu. V něm
po 40 minutách hry domácí prohrávali
už 2:0 a vyhlídky svěřenci Petra Gottwalda neměli zrovna růžové.
Po poločase se situace příliš nezměnila,
Kralice od 60. minuty prohrávaly už
3:0. Odkázaly tak na skutečnost, že je

trápí špatná koncovka. V posledních
čtyřech zápasech dali Kraličtí pouze
dvě branky a jen jednou to stačilo na
výhru.
Nakonec Kralice opět padly. Trvale
však jsou trenéři s přístupem hráčů
vcelku spokojeni. „Kluci byli zklamaní,
zápas odedřeli. Výsledek přičítám hlavně únavě, přeci jen zdraví hráči museli
běhat i za ty zraněné,“ uvedl třeba Petr
Gottwald po předchozím mači s Litovlí, v němž Kralice prohrály 0:1. Aktuální ohlas tohoto kouče, ani hrajícího

VIDEO &
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to vidět směrem dopředu, na brankáře
Vévodu a jeho nástupce Zapletala šly
BYLI JSME
U TOHO
pouze dvě střely.
I tak se ale Konice mohla po utkání
radovat. Opět zvítězila, na jaře ztratila
pouze dva body a potěšila navíc diváky. Kaňkou ale je jedno zranění, v 56.
minutě se totiž srazil paš s Okurkou
a hráče museli cestou na střídačku podpírat spoluhráči. „Zranění Paše nás mrzí.
Má roztržené pravé obočí, bude to na pár
stehů,“ uvedl Petr Ullmann na závěr. Ani
,CTQOÊT -T¾UC WRTQUVąGF  UG TCFWLG \G XUVąGNGPÆ DTCPM[ 2TQVK $QJFÊMQXW
tato nepříjemnost však nezabránila v dlouPCX[wQXCNUMÐTGPC
Foto: Michal Sobecký
hé a bouřlivé oslavě, jejíž entrée proběhlo už
Branky: 76. a 85. Širůček, 44. Blaha, 80. tal) – Blaha (68. L. Bílý), Procházka,
v šatně po zápase...
Krása.
Rozhodčí:
Sedláček
–
Kašpar,
Oščádal
(77.
Kučera),
F. Bílý – Krása,
TJ Sokol
.RQLFH
Brázdil. Žluté karty: 43. Šárník. Divá- Širůček, Kořenovský, Drešr – Knoll (77.
4:0
ků:
75.
Škrabal),
Paš
(60.
Cetkovský).
Trenér:
FK
(1:0)
%RKGtNRY
Sestava Konice: Vévoda (46. Zaple- Petr Ullmann.
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PROSTĚJOV Víkendová utkání přinesla v „B skupině I.B
třídy Olomouckého KFS jedno vítězství pro regionálního vyslance Prostějovska. V domácím prostředí totiž
uspěly Smržice, které se musely bít o udržení soutěže.
Nakonec však ani sympatický výkon a ceněné vítězství
nestačil, na svěřence trenéra Zbožínka zbylo poslední
místo a jistý sestup. Nepomohl jim totiž druhý regionální zástupce. Jeesenec-Dzbel totiž prohrál na hřišti
největšího konkurenta ve Zvole..

(2:0)

2:1

TJ SK
=YROH
-HVHQHF
']EHO

více v reportáži na straně 37

(1:0)

2:1

SK
6PUņLFH
FC
Doloplazy

Branky: 36. Nejedlý, 40. Hejtmánek
Hodnocení hrajícího trenéra
– 54. J. Tichý. Rozhodčí: Pospíšil – Jesence-Dzbelu Petra Tichého:
Dokoupil, Hrbáček. Žluté karty: 75. „Nepochopitelně jsme na patnáct minut
Daříček – 67. Žouželka, 74. P. Tichý. polevili a dostali z toho dva góly. V šatně
jsme si něco řekli, pak jsme snížili. Měli
Diváků: 98.
jsme další šance, trefili dvakrát břevno,
Sestava Jesence-Dzbelu: K. Laštůvka jednou tyč a jednu branku nám neuznali.
– Horák, Burian, Zajíček (69. M. Laš- Remizovat jsme mohli. Bylo nicméně přítůvka), Žouželka – Burget, P. Tichý, Po- šerné vedro a měli jsme i tradiční problém
les, Ošlejšek – Hradil, J. Tichý. Hrající se sestavou. Podle mě vyhrál šťastnější
tým.“ (sob)
trenér: P. Tichý.

-HVHQHFVRXVHGRYLQHSRPRKO

I.B třída
Olomouckého KFS,
skupina „B“

Lion sport

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Zajímavé počiny se povedly hned několika fotbalistům z Prostějovska v krajských soutěžích. Někteří z nich navíc ukázali, že nezáleží tolik na postavení
týmu v tabulce.
Příkladem může být David Preisler, jehož Kostelec na Hané
v sezóně zrovna nezářil. Přesto byl ale s 23 brankami druhým
nejlepším střelcem skupiny. Dařilo se ale také dalším snaj-

níček), Bureš, Slezák, Hanzelka, Sosík Štěpán, Čampišová. Žluté kar(26. Paul) – Mašek. Trenér: David ty: 40. Preisler. Diváků: 120.
Sestava FC Kostelec na Hané: ZeKobylík.
linka – Holoubek, Chytil, Móri, ZaHodnocení trenéra TJ Sokol
tloukal (46. Fink) – L. Grulich, HruUrčice Davida Kobylíka:
ban (46. Keluc), Klimeš, Vymazal
„Bylo to typické poslední utkání – Lužný (53. Baláš), Preisler. Trené:
v hrozném vedru. Přes výsledek mu- Petr Merta.
sím klukům poděkovat za přístup,
utkání nevypustili. Nicméně soupeř Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Merty:
byl lepší a vyhrál zaslouženě.“
„O nic nám nešlo, zachránění jsme
2ORPRXF
byli. Chyběla nám tak motivace odeChomoutov
6:0
hrát zápas na slušné úrovni. Prohráli
(4:0)
)&.RVWHOHF
jsme ale stylem, kdy jsme si uřízli
QD+DQp
ostudu. Neměli jsme žádné vyložené
Branky: 23. a 64. Kubíček, 17. šance, celkově to bylo špatně zahraa 45. Stejskal, 20. Vybíral, 54. né. Jsme tak rádi, že je to za námi. Byl
Sedlář. Rozhodčí: Chládek – to pro nás zápas blbec.“
TJ Sokol
Plumlov

7-6RNRO'XEQDG
Moravou

Branky: 7. a 50. Šálek, 14. Zubal,
17. Skopal, 85. Kaiser – 80. Spáčil. Rozhodčí: Rosskohl – Kundrát, Vláčil. Žluté karty: 86.
Pazdera – 67. Kiška, 70. Fabiánek, 71. Simandl. Diváků: 111.
Sestava TJ Sokol Plumlov: Simandl – Kiška (85. M. Bureš),
Kutný (83. Fajstl), Ševcůj (53.
Kratochvíl), Vysloužil – R. Bureš
(74. Aujezdský), Hrstka (41. Spáčil), Zabloudil, Kyselý – Hladký,
Fabiánek. Trenér: Pavel Voráč.

5:1
(3:0)

Žluté karty: 50. Lhotský. Diváků: 100.
Sestava TJ Sokol Čechovice: Klimeš – Pospíšil, Běhal, Walter, Veselý
„Věděli jsme, že soupeř je poslední, ale – Chmelík, Kolečkář, Lakomý, Frys
má ještě teoretickou šanci na záchranu. – Holinka, Muzikant. Trenér: Lukáš
Hráli však dobře, snažili se, naopak my Koláček.
jsme měli tradičně špatný úvod, dostali
Hodnocení trenéra Čechovic
jsme na začátku tři branky. V šatně jsme
Lukáše Koláčka:
si něco řekli, později jsme snížili, ale sou„Chci poděkovat všem hráčům, přišli
peř opět navýšil. Vyhrál zaslouženě.“
jsme v týdnu o dva vinou zranění.
TJ Sokol
I přesto jsme dokázali, že s klidem mů%đORWtQ
3:7
žeme hrát s každým. Předvedli jsme
(2:4)
TJ Sokol
ĆHFKRYLFH
velice odpovědný výkon a krásné góly.
Jsem rád, že jsme získali druhé místo,
Branky: 19. Vrána, 45. Pecha, 55. Baran vyrovnali jsme tak klubový rekord.
– 16. a 32. Kolečkář, 27. a 83. Chmelík, Myslím si, že je to odměna za pocti26. Lakomý, 59. Halouzka, 89. Foret. vou práci, kterou jsme po celou sezóRozhodčí: Dorušák – Aberle, Šrejma. nu předváděli.“
(sob)
Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reporáž

VIDEO &
FOTOGALERIE
klikni na
BYLI JSME
U TOHO

,92=%2l©1(.s7-6PUzLFH
„Utkání bylo nervózní od začátku do konce. Mohli jsme vést mnohem více
než 1:0. Byl to utrápený fotbal. Předvedli jsme snahu, ale nedařilo se nám lepší zakončení.“
520$1*27=(/s7-6RNRO'RORSOD]\
trenér se odmítl k utkání vyjádřit

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

.WM¾w#WIWUVKP UéÊUNGO D[NCWVQTGORTXPÊRąGMXCRKXÆDTCPM[MVGT¾RCFNC
\RQNQXKP[JąKwV÷
Foto: Michal Sobecký
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Sokol
2WDVODYLFH

6RNRO.RYDORYLFH

Sokol
0RVWNRYLFH
.OHQRYLFH
QD+DQp

Branky: 34. Krčál, 72. Kroupa – 20.
a 81. Popelka, 35. Zapletal, 56. Borovský, 64. Dreksler. Rozhodčí: Antoníček. Žluté karty: bez karet. Diváků:
100.
Mostkovice: Lukáš – Kazda, Zapletal L., Milar, Sekanina (55. Karafiát)
– Šubert (58. Kroupa), Zapletal O.,
Vojtíšek, Krčál (58. Kravák) – Dadák,
Hatle (31. Zbořil). Trenér: Ivo Kroupa.
Klenovice: Pokorný – Frys, Cetkovský, Prášil, César (46. Spálovský) –
Drábek (46. Grepl), Dreksler, Dadák
(46. Borovský (71. Fojtek)), Rozehnal, Popelka – Zapletal (73. Kašuba).
Trenér: Vladimír Horák.

2:5
(1:2)

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

„Zápas to byl spíše přátelský, oba týmy
měly své jisté a podle toho zápas vypadal. Oba týmy hrály hodně útočný
fotbal, šance byly na obou stranách,
my jsme jich ale měli více a byli produktivnější, díky tomu jsme si odvezli
všechny tři body.“

valo ve slabším tempu. Zápas byl nahoru dolů, Klenovice byly o něco lepším týmem a asi zaslouženě vyhrály.
Bylo to v celkem uvolněném tempu,
rozhodně se na zápas dalo dívat. Klenovice ukázaly, že mají dobře poskládané mužstvo, líbí se mi i jejich herní
styl, a proto také vyhrály celou soutěž,
k čemuž jim gratuluju.
.

„Poslední zápas sezóny šlo víceméně
už jen o postavení v tabulce. Současně
hrála i naše rezerva. Dorost hrál ráno,
navíc se pár hráčů omluvilo. Sestava
nebyla úplně špatná. První poločas
jsme měli i šance, ale chyběl nám klid.
Sokol
Po našich dvou chybách jsme soupeÔMH]GHF
1:2
(0:1)
ři darovali góly. Dva hráči se zranili
7-+DQi
v průběhu, pak už bylo vidět, že síly na
3URVWđMRY
lepší výsledek nebyly. Hráčům patří Hodnocení trenéra Mostkovic
Iva Kroupy:
Branky: 89. Fabián – 44. a 85. Gábor.
poděkování za výkon v takovém poča„Byl to poslední zápas a už se to dohrá- Rozhodčí: Pospíšil. Žluté karty: 35.
sí. A velké díky za celou sezónu.“

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

Branky: 28. Krčmář, 47. Janováč.
Rozhodčí: Smékal. Žluté karty: 61.
Drmola (O). Diváků: 84.
Otaslavice: Hon M. – Skalický, Smékal, Vogl, Tkáč – Gerneš, Drmola, Pírek, Hon T. – Zatloukal (46. Hrazdira), Nejedlý. Trenér: Jiří Hon.

2:0
(1:0)

Zývala, 72. Fabián. Diváků: 90.
(86. Zlámal), Novák – Svozil J. – TraHaná Pv: Marák – Jančiar, Trnavský, jer, Frýbort. Trenér: Jaroslav Svozil.
Čermák, Kolář – Hladký, Makovský,
Hodnocení trenéra Pivína JaroKrupička, Martinák (59. Kolář D.) –
slava Svozila:
Gábor (88. Hanák), Zatloukal (78.
„Úmorné vedro... Počasí a nejspíše
Vybíral). Trenér: Daniel Kolář.
i vidina konce sezóny udělaly z boje
Hodnocení trenéra Hané Danio druhé místo celkem klidný zápas,
ela Koláře:
který byl bez větší agresivity na obou
„Vyrovnaný zápas, který byl hodně stranách. V první půli byli domácí jedútočně laděný, my jsme si těch vylo- noznačně lepší a dostali se do vedení.
žených šancí přece jen připravili více, Ve druhé půli jsme hru dokázali vytakže podle mého zasloužená výhra. rovnat. Soupeřovi pak i docházely síly
Hodně hrálo roli počasí i to, že už se a najednou jsme byli lepším týmem
jedná o konec sezóny. Jsme rádi za ví- my. Podařilo se nám srovnat a utkání
těznou tečku.“
skončilo zaslouženou remízou. Jsme
rádi, že jsme po dlouhé době dokáFK
zali vyhrát na penalty. Neodpustím si
Troubky
1:1
poznámku ke svazu, souboj o druhé
(1:0)
Sokol
pk 1:4
místo a svaz pošle pouze jednoho rozY3LYtQđ
hodčího...“
Branky: 24. Kamelandr – 76. Pospí).1đPćLFHQDG
+DQRX
šil. Rozhodčí: Foral. Žluté karty: 38.
1:1
(0:0)
Obrtel, 57. Stískal (T). Diváků: 95.
Sokol
pk 2:4
ÔVWtÅ%´
Pivín: Fürst – Pospíšil, Bartoník, Pátek – Valtr, Svozil M., Vrba (36. Oršel

Derby vyhrály postupující Klenovice, Němčice se loučí plichtou

PROSTĚJOVSKO Závěrečné dohrávané patnácté kolo I.B třídy skupiny„A“ se neslo především ve znamení vysokých
teplot a již celkem uvolněných zápasů. Pivín zvládl souboj se svým tabulkovým sousedem a skončí tak na druhém
místě. Klenovice si v regionálním derby zahrály s Mostkovicemi otevřený fotbal, který diváky bavil. Haná Prostějov
potvrdila výbornou formu ze závěru sezóny a vyhrála v Újezdci, čímž tedy ještě předběhla „Metle“, které nestačily na
Kovalovice. Němčice nad Hanou se s krajským fotbelm rozloučily remízou v domácím souboji.

končením hlavou bránu.
Vítězství 2:1 však nakonec Smržicím
nestačí. Skončily tak jako tak na posledním místě, což znamená sestup. Zvole
totiž vyzrála nad druhým regionálním
tý. Vražedné horko trápilo zejména týmem z Prostějovska Jesenec-Dzbel,
Doloplazy, které vinou nedostatku čímž byl osud Smržic zpečetěn.
hráčů neměly koho střídat. Využil
TJ
toto Kiška, který si naběhl na nahráv6PUņLFH
2:1
ku na druhou tyč a z bezprostřední
(1:0)
TJ Sokol
blízkosti brány se nemýlil. Domácí
Doloplazy
se dále tlačili dopředu. Kolem 54.
minuty předvedli závar před bránou, Branky: 26. Augustin, 50. Kiška – 78.
ale ke střelám se neodhodlali. Pleva Zápařka. Rozhodčí: Majer – Perutka,
šest minut nato vyslal solidní střelu, Lizna. Žluté karty: 66. Zbožínek, 83.
ovšem pouze do gólmana. Bylo vi- Kiška – 55. Zábranský, 76. Dohnal, 83.
dět, že Doloplazy sice jsou nepočet- Zápařka. Diváků: 150.
né, avšak odhodlané. Dále se snažily Smržice: Kollmann – Vařeka (70. M.
hrozit, a nakonec se zadařilo. V 77. Studený), Zbožínek, Gottwald, Auminutě se prosadil hlavou po pěk- gustin (58. A. Studený) – Kiška (84.
ném centru Zápařka a bylo zaděláno Tomiga), Kotlár, Klus, Verner (46. Kana drama. Luža ho mohl rozseknout landřík) – Luža, Pleva (87. Doseděl).
chvíli před koncem, minul však za- Hrající tenér: Ivo Zbožínek.

2:1

TJ SMR
TJ DOL (1:0)

„Bylo znát, že jde o poslední zápas, ve
kterém už o nic nejde. Hosté přijeli
také v dosti slátané sestavě, řekl bych
i slabší než obvykle. Hrálo se nahoru
dolů, bez nějakých ostrých zákroků
a v celku přátelské atmosféře. Hosté
se dostali před koncem do vedení, ale
my jsme ještě stihli vyrovnat. Klukům
bych chtěl poděkovat za to, jak k tomu
všemu přistupovali a chtěl bych jim
popřát hodně štěstí v okrese. Doufám,
že se zase nastartují a půjdou nahoru,
moc bych jim to přál.“
(jaf)

Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

Branky: 84. Studený – 79. Šerý. Rozhodčí: Motal – Lizna, Vachutka. Žluté karty: 70. Tomek – 84. Smolka.
Diváků: 150.
Němčice: Kučera – Řezáč, Navrátil
J., Spiller, Župka – Chalánek, Horák
(46. Horák), Navrátil M. (58. Vlach),
Buček – Studený, Buriánek (33. Tomek). Trenér: Radovan Novotný.

3,913Ĕ,9(=/'9$%2'<=7528%(.+$1~9</283,/$-(='(&

I.B třída skupina A

příliš smutnit. Hned ve 26. minutě
totiž Augustin nakopl vysoký míč na
bránu. A ten zapadl za překvapeného
brankáře – 1:0. Následovaly šance
Luži a opět Augustina – ale tentokrát
bez úspěchu. Přitom ve 39. minutě
mohl Luža zavěsit. Dostal se však
z úhlu a potom už jen marně nakopával bránu do boční sítě. Smržice nicméně vedly, ač brankou z kategorie
kuriózních.
Druhý poločas byl pak téměř zcela
v režii domácích. Důvod byl pros-

SMRŽICE Hořkosladký konec má sezóna ve Smržicích. Týmu se nedařilo zejména na jaře a s postupujícími porážkami bylo jasné, že se
pád do nižší soutěže přibližuje. Jak se stalo, tak se potvrdilo. Mužstvu
v čele s lodivodem Ivem Zbožínkem se sice domácí utkání dohrávaného 15. kola skupiny„B“ I.B třídy Olomouckého KFS s Doloplazy
o víkendu podařilo, nicméně radost z toho snad ani jeho svěřenci
mít nemohli. Zvole totiž také uspěla, pověstný „černý Petr“ v podobě posledního místa tak i přes zisk tří bodů připadl právě Smržicím.
Večerník sledoval marný záchranářský boj naživo.

6PUzLFÉPDQLWÔLERG\QHVWDÄLO\,SÔHVYÙKUXWÙPVHVWXSXMH

Utkání začalo mírně lépe pro Smržice.
V 9. minutě se do šance hrnul Pleva,
ale minul. 22. minuta patřila Vernerovi, který zastavil únik Šlosara. Minutu
na to se mohlo poprvé měnit skóre.
prům. Například pivínský Trajer si připsal páté místo mezi Jenže Kišku vychytal i v pádu brankář
střelci, dále Štěpánek z Lipové taktéž zazářil. Klenovice se hostí. Smržický plejer ale nemusel
pak mohou zase pochlubit Všianským, který k jejich mistrovskému titulu přispěl dvaceti brankami. Nejdivočejší utkání si
ale na vrub připsal Patrik Gábor. Mladý útočník Hané Prostějov doma doslova popravil pěti brankami Němčice nad
Hanou. A výrazně tak přispěl k jejich pádu o ligu níže. (sob)

VHYNUDMLQH]WUDWLOL

6WĕHOFL]3URVWØMRYVND

1:0. Nutno říct, že se Konice do vedení
dostala zaslouženě. Celý poločas byla více
na míči. „Do vedení jsme se dostali trochu
šťastnou brankou. O přestávce jsme si pak
něco řekli k tomu, co a jak hrát,“ uvedl trenér Ullmann.
Porada v šatně byla znát. Konice vletěla do
poločasu aktivněji a opakovaně zamykala
soupeře na jeho půlce. Například v 63.
minutě z tlaku byla série nebezpečných
centrů Konice, nicméně navýšení skóre
přišlo až později. V 76. minutě se totiž
roztrhl s góly pytel, když nejprve skóroval Širůček z dálky, následovala přesně
umístěná hlavička Krásy a brankový
účet uzavřel v 85. minutě opět Širůček.
Nutno ovšem dodat, že soupeř Konici
situaci značně ulehčil, Bohdíkov totiž
měl poměrně zalátanou sestavu. Bylo

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

TJ Sokol
8UćLFH

7-6SDUWDN/LSQtN
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Branky: 19., 49., 68. a 80. Kovařík,
8. Zavadil, 46. Filipec, 86. Enenkel. Rozhodčí: Matulík – Dudík,
Vlček. Žluté karty: 33. Hurta, 59.
Kubica – 33. a 75. Slezák. Červené karty: 75. Slezák. Diváků: 89.
Sestava TJ Sokol Určice: Pokorný
– Rotscheld, Žáček (49. Pospíšil),
Zelena, Kaprál – Krajíček (46. Anto-

7:0
(2:0)

trenéra Lukáše Krobota se Večerníku
získat nepodařilo, byť jsme se s oběma
zkoušeli spojit opakovaně.
Kralice navíc trvale sužuje marodka,
která tak ubírá z rezerv týmu. Nicméně
po sobotě začala i týmu Petra Gottwalda přestávka před příštím ročníkem.
SK
Ten začíná už v srpnu a ve vzduchu tak
/LSRYi
4:1
visí otázka, zda se podaří za tu dobu
3:0
SK
množství marodů snížit.
(sob)
3URWLYDQRY
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
krajského přeboru hledejte na stra- více čtěte na straně 35
ně 26

VH]yQX]DNRQÿLO\EH]YVWŐHOHQpEUDQN\
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0:3
Nedařilo se ani Plumlovu či Protivanovu, Čechovice ale soupeře rozdrtily
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milujeme vecerník
á
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608 960 042

Nebo volejte na

Pište na
predplatne@vecernikpv.cz
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připravila sportovní redakce Večerníku

FC DOBROMILICE

Jestli by některý tým ještě chtěl pokračovat v sezóně, zřejmě by to byla právě
„Dobrátka“. Za posledních šest kol plný počet bodů. Navíc díky poslední výhře
na horké půdě Horního Štěpánova se dostala na celkové druhé místo právě
před svého soupeře.

KOLA

SM LÍK
*#00'<#/;5.+%'
Měl to být zápas Davida a Goliáše, ale všem bylo dopředu jasné, že Vrchoslavice už mají titul jistý a díky tomu by mohla mít „Nezátka“ šanci na zisk
bodů. Ač si Nezamyslice vytvořily šancí více než dost, jejich produktivita byla
naprosto tristní a je velmi pravděpodobné, že je příští rok v okrese neuvidíme.

„VRCHÁTKA“ SLAVÍ
NÁVRAT DO KRAJE

VRCHOSLAVICE Jednoznačný
cíl před začátkem sezóny – ovládnout „okres“ a vrátit se do kraje –
je splněn. Po rozpačitém začátku
soutěže, kdy Vrchoslavice získaly
v prvních dvou zápasech stejný počet bodů, už šly celou sezónu pouze
nahoru. Následujících osm výher
v řadě je posunulo tam, kde se chtěly
pohybovat. Konec podzimní části
znamenal ještě dvě ztráty a druhé
místo o dva body za Horním Štěpánovem a stejným bodovým ziskem
jako nováček z Držovic.

Jan FRÉHAR
Vstup do jarní části byl ze strany mistra excelentní. Devět výher
v řadě, velmi důležité vítězství na
penalty v Horním Štěpánově, které
bylo klíčovým zápasem v boji o titul, a vedení v soutěži, kam už žádného soka nepustily.
Mistr letošního ročníku okresního
přeboru si mohl dovolit poslední
dva domácí zápasy užívat. Proto
nejspíše přišly i dvě překvapivé porážky. Oslavy z postupu měl jisté už
dvě kola před koncem po prohře dotírajícího Horního Štěpánova s rezervou Čechovic. Jak také přiznal
sám lodivod Miroslav Panáček,
poslední dva zápasy již brali jako

Pondělí 17. června 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

fotbal

zkoušku různých variant pro nadcházející ročník. „Zkoušeli jsme si
například hru na tři doteky, různé
varianty ´standartek´. Ale většinu
zápasu jsem kluky nechal si zahrát
a užít si to, což také bylo vidět na
naší hře,“ usmál se kouč Panáček,
který i přes celkový triumf nebyl
spokojen s posledními výkony svého
mužstva.
„Cíl jsme splnili, spousta zápasů ale
byla velmi náročná, teď si užijeme
oslavy a pak se musíme dobře připravit na návrat do I.B. třídy, kam se
znovu těšíme,“ byl spokojen s pohárem kapitán týmu Vladimír Fialka.
Za zmínku jistě stojí vysoké domácí
výhry nad největšími pronásledovateli. Horní Štěpánov 11:2, Držovice 6:2 a Dobromilice 3:1. Dalším
velkým aspektem byly dvě dlouhé
vítězné šňůry. Velmi nepříjemnými
soupeři pro mistra jistě byly Vícov
a rezerva Určic. Vícov dokázal dvakrát uhrát remízu a Určice dokonce
získaly ze dvou zápasů 5 bodů.
Nyní tedy přijdou na řadu zasloužené mistrovské oslavy, které si jistě
ve Vrchoslavicích užijí, podle hráčů
budou velké. Poté se budou muset
hráči dobře připravit na příští sezónu v I.B třídě, aby se znovu neocitli
zpátky mezi okresní konkurencí.

*T¾éK8TEJQUNCXKEUNCXÊ\CUNQWåGPÚVKVWN

Foto: Jan Frehar

21Ą#&ª-#010º4Č
1. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov) 24 branek
2. Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
3. Jan Studený (Sokol Vrahovice)
4. David Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
David Abrahám (TJ Horní Štěpánov)
Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice)
Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
8. Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
Tomáš Hradil (Sokol Vrchoslavice 1946)
10. Petr Vodák (Sokol Určice B)
11. Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
Radek Soldán (Sokol Brodek u Pv)
Petr Zahradníček (TJ Sokol Držovice)
14. Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
Lukáš Konupka (Sokol Vrchoslavice 1946)
Jan Dvořák (Sokol Vrahovice)
17. Martin Liška (Sokol Vrchoslavice 1946)
18. Bernard Bošek (Sokol Vícov)
Jiří Fojt (TJ Horní Štěpánov)
20. Jan Typner (Sokol Brodek u Pv)
Vojtěch Vávra (Sokol Vícov)
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice)
Patrik Richter (FC Dobromilice)

20
17
16
16
16
16
15
15
14
13
13
13
12
12
12
11
10
10
9
9
9
9
9
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V penaltovém souboji gólmanů uspěl ten na čáře

VIDEO & FOTOGALERIE

VRCHOSLAVICE Šlágr závěrečného kola Okresního přeboru – II. třídy
OFS Prostějov nabídl zápas týmů se zcela odlišnými problémy. Zatímco
Vrchoslavice věděly, že po zápase začnou mohutné oslavy návratu do
krajské soutěže, hosté stále bojovali o záchranu okresu i pro příští ročník.
Ve velkém vedru na dobře připraveném hřišti a se solidní diváckou kulisou
se čekalo především na to, jak k poslednímu zápasu přistoupí vrchoslavická družina, která byla papírovým favoritem. Vrchoslavičtí nastoupili s velkou chutí užít si derniéru kombinačním fotbalem. Hostující družina se se
snažila, ale byla znovu bezzubá v koncovce. Po konečném hvizdu tak byly
pocity na obou stranách zcela rozdílné. Večerník sledoval zápas naživo.

www.vecernikpv.cz

S VRCH 2:1
H NEZ (2:1)

EXKLUZIVNÍ
reporáž
pro Večerník

Jan
FREHAR

Úvodní desetiminutovka byla velmi
klidná z obou stran, první se odhodlal
k pokusu domácí Horák, ale míč pouze
narazil o břevno. Chvíli na to se ke střele
dostal hostující Přikryl, kterou brankář
pouze vyrazil a pro dorážku si došel Musil, ale jeho střela letěla hodně nad. V 18.
minutě se již skóre měnilo a do vedení
šli hosté, když krásnou průnikovou přihrávku poslal do branky Přikryl – 0:1.
Poté se Nezamyslice až příliš zatáhly
a zbytek první půle patřil jednoznačně
domácím. Střela Dostála z přímého
kopu lízla břevno. Po dvou brankových
konstrukcích už Vrchoslavičtí trestali.
Nejprve vyrovnal Konupka, který si
našel centr a ve vápně míč poslal hlavou pod brankářem Buriánkem – 1:1.
O pět minut později bylo skóre otočeno, když nezamyslická defenzíva nebyla
schopna odvrátit míč po rohu a Klesnil
hlavou trestal – 2:1. Ve 38. minutě při-

šla penalta pro domácí po jasném faulu
na pronikajícího Dostála. Hostům se
nelíbila rozehrávka před touto akcí, kdy
se podle nich nezastavil míč, než byl
uveden do hry. K pokutovému kopu
se postavil domácí brankář Jurčík, jeho
pokus ovšem skvěle vytáhl brankář
Buriánek na roh. Z následného rohu
trefil Klesnil krásně míč z voleje, jen
k jeho smůle letěl pouze okolo tyče.
V poslední vteřině první půle se sám
před brankou ocitl Pavelka, jenže pouze trefil brankáře.
Druhá půle by se dala nazvat pro hostující celek jako bída a zmar. Hnali se
za vyrovnáním a bylo znát, který tým
body nutně potřebuje, jenže jejich
produktivita byla žalostná. Šancí bylo
opravdu hodně, ale branka nepadla
jediná. Dva góly mohl dát střídající
Fialka, ale jeho pokus o lob skončil
těsně vedle, a když se objevil sám před
brankou, pouze trefil přesně místo, kde
brankář Jurčík stál. Velkým smolařem se

klikni na

BYLI JSME
U TOHO
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stal Vévoda, který přišel na hřiště v průběhu druhé půle. Nejdříve hlavou z malého vápna branku minul a v poslední
minutě, kdy mu zbývalo trefit prázdnou
branku, tak ji přestřelil. Domácí hráli
v hodně klidném tempu a na rychlé
brejky, ale žádný z nich se neujal. Skóre
už se tedy nezměnilo a zatímco Vrchoslavice se ponořily do víru oslav, hosté
v tu chvíli ještě nevěděli, na čem jsou...

Foto: Jan Frehar

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
/+415.#82#0è'-t5QMQN8TEJQUNCXKEG
„Po klucích jsem nic nechtěl, ani jsem jim nic nevyčítal během zápasu. Jen jsem
chtěl, aby si všichni zápas užili a zbytečně se při derby nezranili, když jsme sami
věděli, že hosté body potřebují a budou agresivní. Teď už můžeme v klidu slavit
a pak se začít pořádně připravovat na návrat do I.B třídy. Klukům bych chtěl za
celou sezónu poděkovat.“
8.#56+/+./+%*.ªè'-t*CP¾0G\CO[UNKEG
„Hrozné, těžko se hodnotí celá sezóna... Nemyslím si, že bychom hráli takový špatný fotbal, abychom byli tam, kde jsme. Jenže naše produktivita je žalostná celý rok,
troufnu si říct, že dát aspoň jednu ze tří tutovek v celé sezóně, tak jsme mohli hrát
klidný střed tabulky. I když jsme se snažili, musím uznat, že soupeř vyhrál zaslouženě. Kromě dvou branek nastřelil třikrát brankovou konstrukci a já jim
gratuluju k postupu a přeju jim, aby tam vydrželi co nejdéle.“

26. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Typner – Švarc, Zatloukal. Trenér:
TJHorníŠtěpánov
Michal Jelínek.

Určice B: Vodák – Berčák, Lišák, FCDobromilice

Hudský, Kadlec – Antoníček (46.
Branky: 5. Hýžďál, 87. Prokop. Roz- Ježek), Bureš (46. Žáček), Halouzka, Branky: 50. Klimeš –10. Kratochvíl, 60.
hodčí: Holinka – Protivánek, Pro- Pospíšil (46. Čajan) – Kouřil (74. Pa- Šenkyřík, 63. Šoc. Rozhodčí: Langer
cházka. Žluté karty: 30. Glouzar M., vlů), Hanzelka. Trenér: Karel Vlach. (laik). Žluté karty: bez karet. Diváků: 0.
Svozil – 60. Srbený, 68. Fiferna DiváHorní Štěpánov: Suchý – Sígl, Klimeš,
Pohledem trenérů:
ků: 60.
Michal Jelínek: S trenérem se opa- Němec, Abrahám, Bašný, Meluzín,
Skalka: Glouzar A. – Svozil, Slame- kovaně nepodařilo spojit.
Havlíček, Rychnovský (75. Červinka),
nec, Donát (46. Sedlák), Spisar – Karel Vlach: „Nazval bych to až Fojt, Tyl. Trenér: Adolf Langer.
Glouzar M., Bartoník, Hýžďál, Petrže- přátelským utkáním. Bylo vidět, že je Dobromilice: Nosek – Kubíček, Ryška,
la – Pinkava, Prokop. Trenér: Roman sezóna u konce. Dostali jsme se v prv- Rochla, Šoc – Abeles (65. Bako), VáclaPinkava.
ním poločase do vedení, ale domácí vík, Šenkyřík, Richter – Fialka (85. MaDržovice: Budaj – Maška, Valenta, Sr- byli aktivnějším mužstvem. Do dru- kiš), Kratochvíl. Trenér: Michal Rochla.
bený, Hradečný – Procházka, Šťastný, hé půle vstoupili ještě lépe, nakonec
Pohledemtrenérů:
Fiferna, Štěpánek - Řehulka, Dokou- nás dokázali gólově přetlačit. Musím Adolf Langer: Z rozhodnutí klubového
pil. Trenér: Jindřich Skácel.
vedení se k zápasům nevyjadřuje.
uznat, že vyhráli zaslouženě.“
Michal Rochla: „Věděli jsme, že na zápaPohledem trenérů
se nebude rozhodčí a měli jsme celkem
Roman Pinkava: „Zápas se nesl Sokol Vrahovice

strach, aby se tento zápas nezměnil ve
v přátelském duchu. Bylo znát, že obě- Sokol Čechovice B

zbytečný boj plný emocí, což se ale nestama mužstvům už o nic nejde, navíc
v tom vedru bylo těžké hrát v tempu. Branky: 47. a 70. Studený – 3. Val- lo. Dali jsme branku z brejku, domácí byli
Ale jsme rádi, že jsme vyhráli. Soupeř dez, 12. a 50. Hanák Š. 30. Frohn. na míči častěji, ale velké šance si v první
byl tedy na balónu lepší než my, ale Rozhodčí: (laik). Žluté karty: bez půli nevytvářeli. Do druhé půle celkem
protočili posty a povedlo se jim vyrovnat.
my jsme měli více šancí a dokázali je karet. Diváků: 60.
proměnit. Myslím si, že zasloužená Vrahovice: Mačkal – Michalec, Pru- My jsme na to ovšem zareagovali dvěma
cek, Pořízka, Varga – Závodský (10. brankami v krátkém čase a pak už jsme
výhra.“
Jindřich Skácel: „V jedenácti lidech Klíč), Dvořák, Bukovec, Vitásek- Stu- soupeře do ničeho nepustili.“
můžeme těžko někoho porazit. Stále dený, Farný. Trenér: Vladimír Krč.
dokola to stejné, nyní jsme nedostali Čechovice B: Zapletal – Vybíral (60. JiskraBrodekuKonice

gól hned, ale vydrželi jen pár minut. Šidliák), Začal, Wolker, Sobota – Ha- TJTištín

I když jsme byli fotbalovější, tak jsme nák Š., Valdez, Jančík, Hanák F. (46.
si sami komplikovali hru špatnými Meixner) – Foret, Frohn (60. Ho- Branky: 1., 16. a 41. Kolář, 16. Koudelka Z. – 26. Hamala Rozhodčí: Landa.
přihrávkami. V tom vedru jsme si rák). Trenér: Evžen Kučera.
Žluté karty: bez karet. Diváků: 88.
Pohledem trenérů:
dávali zbytečně těžké míče. Druhou
půli jsme otevřeli hru a chtěli jsme vy- Vladimír Krč: „Letos se nám tímto Brodek u Konice: Kováč – Svoboda
rovnat, z čehož se soupeř dostával do stalo vše, ať už že jsme se neposklá- (84. Grepl K. R.), Koudelka J., Možbrejků. Na konci jeden z nich využil dali my, nebo soupeř, poslední zápas ný, Hloušek – Koudelka Z., Sekanina,
a tak domácí vyhráli. Hřiště v Pivíně pro změnu nepřijel rozhodčí. Nako- Koudelka P., Grepl M. – Vlčar R. (46.
bylo perfektní, zřejmě tomu pomohla nec to odpískal člověk z lidu. Zápas Grepl P.), Kolář (85. Vlčar M.). Trenér:
i ta bouřka. Doufám, že do podzimu hodnotím negativně, jelikož jsme ho Patrik Müller.
nastoupíme ve více lidech, jinak budu prohráli. Řekl bych, že utkání bylo Tištín: Koutský – Hanák J., Hanák P.,
velmi uvolněné, bylo znát, že oběma Slavík, Havlíček – Hýsek, Návrat Ru.,
přemýšlet, zda to má smysl.“
týmům už o nic nejde. Navíc v tom Hamala, Stančík – Návrat Ro., Bosák.
Sokol Brodek u Pv
úmorném vedru bylo těžké hrát v ně- Trenér: Zdeněk Oulehla.

Pohledem trenérů:
jakém tempu.“
Sokol Určice B

Evžen Kučera: „Jediným mínusem Patrik Müller: „Poslední zápas sezóny
Branky: 79. a 87. Typner, 46. Švarc bylo, že nebyl nominován ani jeden hodnotím kladně. Výsledek neodpoví– 21. Halouzka. Rozhodčí: Krátký – rozhodčí, mám takový pocit, že to jde dá průběhu hry. Hosté si také dokázali
Horák, Duda. Žluté karty: bez karet. pomalu do ‚kytek‘. Naštěstí v zápase vytvořit šance, ale nedokázali je proměDiváků: 56.
o nic nešlo, takže bylo celkem jedno, nit. Dvakrát nás podržel skvěle chytající
Brodek u Pv: Procházka – Gam- kdo utkání odpíská. Zápas bych ne- Kováč. Zápas se nesl celkově v příjemberský (46. Harazin), Soldán, Ma- nazýval mistrovským, ale spíše přá- ném duchu, kdy už oba týmy hrály spíše
toušek J., Matoušek P. – Valenta (87. telským, kde si oba týmy chtěly zahrát pro radost. Diváci se dočkali i nějakých
Smejkal), Piňos, Pávek (74. Krejčí), fotbal.“
branek, já jsem spokojený.“
FKSkalka2011
TJSokolDržovice

2:0


Zdeněk Oulehla: „Jeli jsme v jedenácti lidech odbojovat poslední zápas. Ve
finále jsme už o nic nehráli stejně jako
soupeř. V první půli byl domácí tým výrazně lepší a vedl 4:1. Druhou půli jsme
byli lepší zase my a myslím si, že výsledek je docela krutý, klidně to mohlo
skončit remízou. Chtěl bych poděkovat
klukům a naše páté místo je super.“
FKVýšovice
SokolVícov




Branky: 4. a 13. Olbert, 63. Fildán – 65.
Trnečka. Rozhodčí: Landa – Vejtasa,
Klusal. Žluté karty: 8. Mrňka, 58. Okleštěk M. – 58. Světlík, 75. Ježek, 89. Štuler.
Červená karta: 58. Vávra (Vícov). Diváků: 90.
Výšovice: Škop M. – Kypr, Krajíček,
Okleštěk M., Kozdas – Fildán, Mrňka
(90. Okleštěk F.), Krčmář (61. Dudík),
Škultéty – Olbert, Kvapil. Trenér: Michal Dudík.
Vícov: Drčka (46. Brabec) – Plíska,
Humpolíček (43. Trnečka), Vávra Chytil
– Šobr, Tesařík, Světlík, Rozsíval – Dobeš, Ježek. Trenér: Miroslav Krutovský.
Pohledem trenérů:

Michal Dudík: „Velmi těžký zápas,
s Vícovem je to vždy boj. My jsme
dneska věděli po včerejším výsledku
z Vrchoslavic, že musíme uhrát minimálně dva body, abychom se dostali
před Nezamyslice. Vstup do utkání
jsme měli snový a mohli jsme podle
mě přidat i třetí branku. Do druhé půle
nastoupil soupeř daleko lépe a měli
jsme problémy. Po červené kartě pro
hostující družstvo byli paradoxně na
tom ještě lépe a nám jako by někdo zavázal nohy. Za stavu 3:1 si dokázali vytvořit tlak, ale naši veledůležitou výhru
jsme se utéct nenechali.
Miroslav Krutovský: „Těžko se to
hodnotí, když prohrajete.... Do zápasu jsme vstoupili hodně špatně, když
jsme věnovali soupeři oba góly. Herně
si troufnu tvrdit, že to byl vyrovnaný zápas. Druhý poločas jsme začali
dobře, ale potom přišlo za mě nesmyslné vyloučení našeho hráče. Po tom
vyloučení jsme byli ještě dominantnější, ale už jsme se nedokázali dostat
zpátky po výsledkové straně. Je to taková hořká tečka za sezónou.“
(jaf)
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HOŘAVA CUP OPĚT BAVIL, KDE BYLI DIVÁCI?
PROSTĚJOV Sobota patřila v Prostějově malému
fotbalu. Platilo to aspoň
o okolí Sportcentra. Na
tréninkových hřištích mládeže totiž zavládlo nadšení
z fotbálku, které se jen tak
nevidí. Do Prostějova totiž
dorazila celá řada týmů,
které tady zápolily o putovní pohár Hořava Cup.
Nechyběly přitom ani celebrity jako třeba Antonín
Panenka nebo Martin Erat.
Ochuzeny nebyly ani děti.
Velká část programu patřila právě jim.

Charitativní turnaj ovládl tým primátora a šéfa eskáčka Františka Jury

Malí caparti do boje dávali opravdové
maximum, radost z každého vstřeleného
gólu byla obrovská. Jak u nich samých,
tak ze strany jejich hlasitě povzbuzujících
rodičů. „Přišla jsem se podívat, podpořit
děti. Akce je to moc pěkná, je to pro ně super a baví je to,“ řekla k Hořava Cupu Martina Marková, jedna z mnoha divaček.

Dorazili Panenka,
Dobiaš, Skamene
þL(UDW

původní
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
a Marek
SONNEVEND
Druhý ročník velkého fotbalového turnaje osobností a hokejistů Hořava Cup
2019 odstartoval hned od pozdního
rána zprudka. A už během dopoledne
přinesl nemalou porci dobré zábavy.
Za nádherného letního počasí byl areál
1.SK Prostějov v Olympijské ulici za
halou Sportcentra DDM stoprocentně
nachystaný na nával (nejen) sportovních
hvězd a příznivců. Na krásně hebkém
trávníku se vyjímala dvě menší hřiště
dostatečně daleko od sebe a s přenosnými bránami velikosti těch klasických. Fanoušci se mohli před spalujícím sluncem
schovat pod několik krytých posezení,
k dispozici samozřejmě byla spousta
chutného pití i jídla včetně grilovaných
masových pochoutek. A děti se mohly
vyřádit ve skákacím hradu či na několika
dalších zábavných atrakcích.
To hlavní se však odehrávalo na zeleném
pažitu. Celodenní program odstartoval
úderem sobotní deváté hodiny, kdy pořadatelé okolo hlavního organizátora Zdeňka Hořavy zahájili mládežnický turnaj.
Každý s každým se střetly čtyři týmy: 1.
SK Prostějov, LHK Jestřábi Prostějov,
HC ZUBR Přerov a HC Žraloci Vyškov.
Skupina A
LHK Jestřábi Prostějov – Zubr Přerov 1:2,
HC Zubr Přerov – Draci Šumperk 1:2,
LHK Jestřábi Prostějov – Draci Šumperk
1:1, LHK Jestřábi Prostějov – Výběr hráčů
3:1, HC Zubr Přerov – Výběr hráčů 7:2,
Draci Šumperk – Výběr hráčů 2:0
2QąCFÊ
Draci Šumperk
Zubr Přerov
LHK Jestřábi Prostějov
Výběr hráčů
Skupina B
Duba tým – Tým Františka Jury 2:6,
Tým Františka Jury – AC Sparta Praha
7:1, Duba tým – AC Sparta Praha 3:7,
Tým Františka Jury – SK Prostějov 7:3,
Duba Tým – SK Prostějov 2:8, AC Sparta
Praha – SK Prostějov 2:2

2QąCFÊ
Tým Františka Jury
SK Prostějov
AC Sparta Praha
Duba tým

Zatímco benjamínci sváděli srdnaté
bitvy s kopacím míčem, sjížděla se do
dějiště významné exhibiční akce kupa
hvězd. Z hokejistů namátkou Martin
Erat, Lukáš Krajíček či téměř kompletní mančaft domácích Jestřábů,
z fotbalistů Radek Bejbl, Josef Mucha
nebo Jan Koudelka. Tři největší stars
dorazily přesně v deset hodin společně jedním autem. Vystoupili z něj
legendární autor vršovického dloubáku Antonín Panenka, jeho parťák
ze zlatého ME 1976 v Bělehradu Karol Dobiaš a oblíbený herec – komik
Roman Skamene.
Nejvzácnější hosty osobně přivítali nejprve člen organizačního štábu Petr Kudláček a vzápětí i primátor statutárního
města Prostějova František Jura společně
s náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje Ladislavem Hynkem. „Zaveďte mě
přímo na hřiště, na penaltu,“ vtipkoval
okamžitě na hru se těšící a svůj slavný pokutový kop připomínající Panenka.
Ještě před propuknutím hlavního turnaje osobností však na plochu seskočili
dva parašutisté a následně proběhlo
slavnostní zahájení spojené s oceněním
kompletního kvarteta celků žákovského
klání. „Záměrně nevyhlašujeme pořadí,
neboť výsledky dnes nebyly tak důležité
a všechny děti dostávají medaile i stejně
krásné ceny,“ zdůraznil moderátor během ceremoniálu, kdy dětem gratulovali
právě i Antonín Panenka, Karol Dobiaš
a Roman Skamene. Posledně jmenovaný zatoužil vzhledem ke své maličké
postavě hrát proti oceněným školákům,
ale nešlo to, už měli po boji. „Teď nevím,
jestli se vůbec dostanu k balónu, velcí
spoluhráči mě totiž většinou ani nechtějí
pustit na hřiště,“ postěžoval si naoko se
svým typickým humorem.
František Jura a Ladislav Hynek se ve
svých krátkých vítacích projevech shodli:
„Je skvělé, že tu máme už druhý ročník
takhle výborně obsazené akce. Věříme,
že se veřejnost dobře pobaví a naplno si to
tady užije,“ řekli primátor s náměstkem.
Podobná slova zvolil i Marek Račuk,
hráčská opora prostějovských hokejistů.
A pak se už rozjelo přátelsky exhibiční
soupeření osmi zúčastněných družstev.
„Přišel jsem podpořit hlavně Jestřáby
a SK Prostějov 1913,“ svěřil se hokejový
fanoušek, který na Hořava Cupu ještě
nebyl. „Sportovní výkony jsou zde vyni-
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samozřejmě rád. Zkušenosti rozhodly,“
usmíval se po utkání současný lodivod
1.SK Prostějov Oldřich Machala, který
byl členem vítězného týmu a po zásluze
si přišel převzít pohár.

BYLI JSME
U TOHO

%RKDWiWRPEROD
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PKEMÆHKPGU[
Foto: Michal Sobecký
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Foto: Michal Sobecký

kající, lidí je ale málo. Nevím proč, snad tiv přesto nakonec zvítězil 6:2, zatímco
se o akci pořádně nedozvěděli,“ přemítal na druhém hřišti se odvíjela herně mnohem tvrdší řežba mezi dvěma hokejovýTomáš Jorda.
mi arcirivaly. Přerovští Zubři vedli nad
prostějovskými Jestřáby již 2:0, načež
7êPĤE\OR
ptačí dravci v sestavě například se zkunakonec sedm
šenými Lukášem Žálčíkem, Romanem
Jednu základní skupinu tvořily Tým Chloubou, Lukášem Luňákem, VáclaFrantiška Jury, Duba tým, Fotbalistky vem Meidlem a Martinem Novotným
AC Sparta Praha a 1.SK Prostějov, druhá (ten po nedávném přestupu šel proti
grupa svedla proti sobě hokejisty LHK svým dosavadním parťákům) i mladíky
Jestřábi Prostějov, HC ZUBR Přerov, Petrem Krejčím, Kryštofem Rochlou,
Draci Šumperk a navíc Výběr hráčů. Jakubem Muškou, Petrem Chlánem
Hned první runda utkání přitom nabídla či Kryštofem Ouřadou snížili na 2:1,
dvě zápasové lahůdky.
načež v závěru mohutně tlačili ve snaze
Osobnostmi nabušení „Jurovci“ se alespoň vyrovnat. Marně, tuři nakonec
proti zdatně vzdorujícímu Duba týmu těsnou výhru uhájili.
mohli opřít o výše zmíněné Karola Dobiaše, Romana Skamene (oba však spíš
/tWêERM"
povzbuzovali jen z lavičky), Antonína 1HMDVQi]iOHåLWRVW
Panenku (na chvíli naskočil v obou po)RWEDOLVWp]QLþLOL
ločasech), Radka Bejbla, Josefa Muchu,
Šumperk
Jana Koudelku i další schopné fotbalisty.
Brankostroj postupně rozjížděl zejména A boje pokračovaly dál, až do velkého
Pavel Růžička, trenér SK Lipová. „Včera finále, které vypuklo přesně v šestnáct
jsme měli derby s Protivanovem včetně hodin. Tým Františka Jury se během
oslav postupu z I.A třídy do krajského dne nezastavil, a i když byl třeba v průpřeboru, tak je to pro mě takové těžší,“ měrném věku poněkud výše než jiné
smál se Růžička s odkazem na fakt, že mančafty, na soupeře to stačilo. Výsledtoho v noci moc nenaspal. Trefy ovšem kem bylo finále a v něm hokejoví Draci
sázel neomylně, na rozdíl od primátora. ze Šumperka. Utkání začalo vyrovnaně.
Toho vynikající spoluhráči uvolnili do Převaha Prostějova nebyla zprvu až toněkolika vyložených šancí, leč proměnit lik vidět. Nicméně brankář domácího
je nejvyšší muž Prostějova nedokázal. celku neměl zase tolik práce. Před polo„Jdu střídat,“ zahalekal František Jura časem už ale začala šumperská obrana
naštvaně po asi čtvrté zahozené tutovce propadat. Z levého křídla se prosazoa opravdu se hrnul na lávku. Jeho kolek- vali Onofrej a Koudelka, kteří zásobili

jaký byl hořavva cuup...

soupeře míči v bráně. Po poločase už
vedli domácí 3:0 a bylo prakticky hotovo. Šumperk se přesto dostával do
šancí, ve druhém poločase dokonce
více než v tom prvním. Bylo mu to ale
marné – vázla přesnost. Navíc, když už
to před prostějovskou bránou hořelo,
přišla útočná smršť a další branka Jura
týmu. Činili se zejména právě Ladislav
Onofrej a Jan Koudelka, kteří si oba
připsali hattrick. Demolice skončila
na čísle sedm, navíc vítěz klání odehrál
utkání bez ztráty kytičky. „Jsem za to

Tím však celodenní program neskončil.
Vylosovaní účastníci totiž mohli získat
řadu cen včetně zájezdů. Žádané byly ale
také dresy. A zatímco jeden z hokejových
fanoušků Prostějova se netvářil nadšeně
z dresu přerovského, další výherci byli
přeci jen spokojenější.
Celkově pak hodnotil kladně akci
i jeden z hlavních organizátorů Petr
Kudláček.„Spokojený jsem až na jeden
problém. A to je nízká návštěvnost. Mrzí
mě to, do propagace jsme vložili hodně
energie i peněz,“ uvedl a připomněl, že
právě aby byla akce blíže lidem, ji organizátoři přesunuli z Kostelce na Hané do
Prostějova. Zda tedy Hořava Cup zůstane v Prostějově i za rok, je ve hvězdách.
Místní přívrženci těchto exhibičních
podniků se totiž zrovna dvakrát nepředvedli a raději zamířili k vodě. „Horko
tomu nepomohlo, to je fakt,“ utrousil
zklamaně Zdeněk Hořava.

Dìkujeme
všem
partnerùm

4xfoto: Michal Sobecký

8[ąC\QXCEÊDQLG
Draci Šumperk – SK Prostějov 1913 1:0,
Tým Františka Jury – Zubr Přerov 5:3
1DTQP\
SK Prostějov 1913 – Zubr Přerov 3:4 (pk)
(KP¾NG
Tým Františka Jury – Draci Šumperk 7:0
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Předseda 1.SK Prostějov František Jura nejen o minulosti, ale i budoucnosti
PROSTĚJOV Jestliže byly předchozí sezóny pro předsedu prostějovského fotbalového klubu Františka Juru (na snímku) náročné, pak
o nedávno skočeném ročníku se dá
říci totéž ve dvojnásobné míře. Na
podzim loňského roku totiž musel
řešit složení nového vedení města, jehož se po volbách ujal z pozice primátora. V jarním období si
užil své nervy při záchranné jízdě
Fortuna:Národní ligou, která na
rozdíl od první účasti byla tentokrát úspěšná. Večerník proto zajímal nejen pohled na fotbalové dění
uplynulých měsíců, ale řeč přišla
i na praktickou spolupráci sportovního klubu s komunální politikou.

se ve druholigových klubech prosadili,
a brali jsme je jako hotové posily. Zatímco třeba Biolek tato očekávání naplnil,
v případě Kovaříka jsme kvalitního
hrotového útočníka nezískali, stejně se
nedokázal na jaře prosadit ani Ševčík.
Třetí okruh tvořili hráči zvučných fotbalových jmen jako Polák nebo Vošahlík, přinášející dostatečnou zkušenost
a nadhled. V případě dlouholetého
bývakého reprezentanta se ovšem na
podzim projevily následky zdravotních
potíží, v jarní části nám však nepochybně pomohl. V této situaci jsme si mohli
dávat i vyšší cíle.“
yy Konečně začátek ročníku tomu
nasvědčoval?
„Těch úvodních osm kol nás
samozřejmě namlsalo, to se
v rámci exkluzivního
nedá popřít. Klíčoví hráči se
interview
potkali s formou, kterou si někteří drželi ještě z předchozí
pro Večerník
třetiligové sezóny, k dostatečse ptal
nému sebevědomí se přidalo
i nezbytné štěstí. To ovšem ani
Tomáš
klubům zvučných jmen nevyKALÁB
drží celou sezónu. Nejprve
nás opustila ona pověstná
yy Druhý ročník Prostějova v pro- troška štěstíčka,
fesionální soutěži, tedy myšleno
v novodobé historii, je za námi. Začněme základní otázkou, považujete deváté místo za úspěch?
„Já bych to možná vzal z komplexního pohledu. Do druhé ligy jsme loni
v červenci vstupovali s určitými zkušenostmi, sice vesměs negativními,
ze kterých jsme si ale vzali velké
ponaučení. Jednoznačným cílem
tedy byla stabilizace našeho klubu
v profesionálním fotbale. Jednoduše řečeno, chtěli jsme se v soutěži
udržet a stát se pevnou součástí
druholigového pelotonu. To se
nám podařilo. Vše ostatní už bylo
tak trochu navíc.“
yy Teď to vyhlíží poněkud
skromně, vždyť jste v průběhu sezóny několikrát upozorňoval, že s tímto kádrem by se
měl klub pohybovat v horní
polovině tabulky?
„Musíme ale vnímat rozdíly mezi
teorií a praxí. Předsevzetí udržet
druhou ligu jsme si dali do vínku
prakticky v okamžiku, kdy bylo jasné, že se staneme vítězi MSFL a po
roce se do druhé nejvyšší soutěže vrátíme. Pak nastala obtížná fáze doplňování
týmu tak, aby se stal konkurenceschopným. Už v létě jsme přivedli hráče, které
bychom mohli rozdělit do tří skupin.
V první byli hráči s růstovým potenciálem, kteří už něco měli za sebou, ale
ani sebelepší skaut pochopitelně netuší,
jak se hráč předvede v novém prostředí.
Sem patřili třeba gólman Milo Bréda,
který byl na podzim určitě nejvýraznější
posilou. Ve druhé grupě byli hráči, kteří

což po několika nezdarech nutně nahlodá psychiku hráčů. V této situaci
nás řekněme v pravou chvíli zastihl
konec podzimu. “
yy V zimní přestávce jste ještě posílili a ambice byly opět vysoké. Jak
studenou sprchou byl úvod jarní
sezóny?
„Stále si stojím za tím, že jsme měli na
to být o nějaké dva tři stupínky výše,
ostatní v podobě pokukování po horních příčkách byla samozřejmě žertem míněná nadsázka. Věděli jsme, že
zápasy s adepty na postup budou velice těžké, což se potvrdilo. Hodně mě
ale zklamal výkon našich
hráčů v úvodním zápase na Žižkově.

19061410668

Foto: Josef Popelka

Řízení města bere našemu předsedovi
spoustu času. To ale neznamená, že by
přestal chodit na stadion. Naopak je
tam každý den a řeší jak běžnou agendu,
tak i strategická rozhodnutí. A v klubu
má tým schopných a spolehlivých lidí...

Zdůrazňuji výkon, nikoli výsledek.
I tak jsem však věřil, že klíčové zápasy
jara zvládneme.“
yy Uvažoval jste o odvolání trenéra, přestože Oldřich Machala
vydržel na lavičce až do konce
sezóny?
„Přiznám se, že v jednom okamžiku jsem byl hodně na vážkách, ale nakonec jsme zvolili
jinou variantu řešení, jsem
tomu rád. Po přechodném
rozšíření realizačního týmu
se nám podařilo angažovat
Laca Onofreje, což přineslo nový impulz do závěrečných bojů jarní sezóny.“
yy Proslýchá se, že se
angažováním nového
asistenta vyřešilo několik problémů naráz...
„Chtěl bych zdůraznit, že všichni členové
našeho realizačního
týmu jsou absolutní
profesionálové, takže
nevím, kam přesně
vaší otázkou míříte!
Je samozřejmě fakt,
že Petar Aleksijević
působil ve třech
funkcích a to samozřejmě nelze
plnohodnotně
vykonávat dlouhodobě. Petar má ve fotbalovém světě nejen u nás,
ale logicky i na Balkáně
spoustu kontaktů a jako
sportovní manažer udělal
ohromný kus výborné práce.
K tomu samozřejmě trénuje oba
brankáře, kteří byli v drtivé většině
případů pro náš tým oporou.“
yy Jak se vám tedy líbí nový trenérský tandem?
„Oba trenéři se navzájem skvěle doplňují. Oldřich Machala je vynikající
praktik, který jako hráč nasbíral ve
své dlouhé kariéře spoustu zkušeností. Laco Onofrej přinesl do koučování
nový pohled a moderní trendy.“
yy Oldřichu Machalovi vypršela dvouletá smlouva. Bude tedy
u týmu pokračovat?
„Pokud si vzpomínáte, před dvěma lety jsem říkal, že jsem se s Oldřichem Machalou dvakrát potkal
a utvrdil se v názoru, že spolu máme
stejný pohled na zásadní fotbalová
témata. Pracoval jsem celý život s lidmi a dovolím si tvrdit, že se v nich
vyznám. Nemám žádný důvod na
tomto svém hodnocení cokoli měnit
a jsem přesvědčen, že jako kouč má
stále prostějovskému týmu co dát.
Proto zůstává.“

yy Co vás v uplynulém
ročníku nejvíce potěšilo?
„Základem dobrého týmu
je dobrý kapitán a já mám
radost, že sezóna vyšla Karlu Kroupovi. Jeho nasazení i jeho role v kabině a pozitivní vliv na ostatní hráče
patří k základním kamenům celého
týmu. Těší mě, že chce u nás zůstat
i v budoucnu a až se jednou rozhodne ukončit hráčskou kariéru, budeme
pro něj mít odpovídající pozici ve
struktuře klubu.“
yy Jsme v úvodu letní přípravy,
jakým způsobem se budete snažit
doplnit kádr?
„Samozřejmě tam, kde to je potřeba.
Sice se stále opakujeme, ale pořád
se nám nedaří angažovat dostatečně
kvalitního hrotového útočníka. Za
spoustu branek musíme vděčit již
zmíněnému Karlu Kroupovi a samozřejmě faktu, že mu vydrželo zdraví.
V téměř čtyřiceti letech je ale třeba
vzít v potaz všechny okolnosti a musíme na tomto postu investovat do
kvality. Jinak samozřejmě otestujeme
hráče na většině pozic, v záloze, na stoperu, musíme se vypořádat s faktem,
že po Machynkově nešťastném zranění v posledním zápase ve Vlašimi bude
zřejmě celý podzim mimo hru. Jistotu
máme v brankářské dvojici Bréda –
Mucha.“
yy Stabilizace v soutěži se tedy
klubu povedla, dá se totéž říci i o finančních zdrojích na pokrytí nového ročníku?
„V současné době není opravdu jednoduché zajistit druholigový rozpočet.
Tvrdím dlouhodobě, že bez výrazné
pomoci města a kraje se už žádný profesionální klub dnes neobejde. Pokud
tedy není v tom daném regionu nějaká opravdu ekonomicky silná firma,
která má zájem podporovat sport. Potkávám se s názory, že samosprávy by
měly především podporovat mládež.
S tímto názorem samozřejmě nelze
nesouhlasit, ale je potřeba si říct, že
mládež potřebuje tu nadstavbu v podobě dospělých. Jsou to spojené nádoby. Ale zpět k vaší otázce. Na rozpočtu

pro příští ročník intenzivně pracujeme.
Věřím, že se nám podaří zajistit finanční prostředky v takové míře, abychom
poskládali zajímavý a konkurenceschopný tým. Velmi bych uvítal a pracujeme na tom, aby se nám povedlo
právě oslovit některé z firem podnikajících v našem městě a přesvědčit je, že
podporovat sport má opravdu smysl.“
yy Posuňme se od „A“-týmu k mládežnickému fotbalu, na němž klub
staví. Jak jste spokojen s uplynulým
ročníkem napříč mládežnickými
kategoriemi?
„Co se týká těch nejmenších, tam
panuje velká spokojenost. Pochválit
můžeme i žákovské kategorie. Problémy ale máme v kategorii dorostu.
Doufám a věřím, že i to se nám podaří zvládnout a nejstarší dorostenecký
výběr U19 udrží příslušnost ve druhé
nejvyšší soutěži. V posledních týdnech
intenzivně pracujeme na tom, abychom dali jasný a v některých aspektech modernější směr výchově naší
mládeže. Chceme do tohoto procesu
zapojit více trenéry ‚A‘-týmu Machalu
a Onofreje. Před finální dohodou je
i spolupráce v této oblasti s naším bývalým hráčem s velkými zkušenostmi
Tomášem Hunalem.“
yy Na závěr si neodpustím poněkud pikantní otázku. Jak se klubu
spolupracuje s novým vedením
města?
„Já tedy odpovím podobně odlehčeně. (úsměv) Řízení města bere
spoustu času našemu předsedovi. To
ale neznamená, že by přestal chodit
na stadion, naopak, je tam každý den
a řeší jak běžnou agendu, tak i strategická rozhodnutí. Předseda má navíc
výhodu, že má v klubu profesionální
tým schopných lidí, na které se může
spolehnout. Pokud jde o budoucnost,
současný prostějovský primátor už
před volbami jasně deklaroval snahu
obnovit areál bývalých Železáren ve
Sportovní ulici. Nikoliv jako ryze fotbalový stadion, ale multifunkční zařízení. Mohli by v něm trénovat a závodit také atleti a třeba i cvičit složky
integrovaného záchranného systému.
To by byla výborná zpráva nejen pro
náš klub, ale pro celý Prostějov. Náš
klub v této snaze současnému vedení
města samozřejmě drží palce.“

vizitka

FRANTIŠEK JURA
✓ narodil se 25. ledna 1969 v Prostějově
✓ vystudoval Fakultu tělesné kultury na
Univerzity Palackého v Olomouci
✓ po aktivní kariéře začal trénovat, nejprve
mládež v SK LeRk Prostějov a okolních klubech
✓ stál u obrody prostějovského fotbalu kolem roku 2010
a vzniku nového oddílu 1.SK Prostějov
✓ od roku 2010 byl generálním sportovním manažerem
klubu, v roce 2017 se stal předsedou
✓ sedm let působil jako hlavní trenér týmu mužů, který přivedl
z divize až do druhé ligy
zajímavost: neúspěšně kandidoval na funkci ve FAČR,
o mnoho úspěšnější je v komunální politice jako primátor Prostějova
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JESTŘÁBI DÁL MAKAJÍ V SUCHÉ PŘÍPRAVĚ
PROSTĚJOV Pod pokličku
momentální fáze přípravy hokejistů LHK Jestřábi
Prostějov nahlédl aspoň
částečně PROSTĚJOVSKÝ
Večerník. Ve čtvrtek dopoledne jsme navštívili jednu tréninkovou jednotku,
která proběhla v posilovně
vedle zimního stadiónu
a chvíli i v prostoru před posilovnou.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
V současné tréninkové fázi maká společně okolo desítky ptačích dravců.
I tento relativně nižší počet byl pro
lepší individuální přístup ze strany
kondičního trenéra elhákáčka Davida
Skřivánka rozdělen na dvě skupinky.
Nejprve šli do akce Václav Meidl, Petr
Krejčí, Kryštof Rochla a junior Popelka, po nich přišli na řadu Marek Račuk, Roman Chlouba, Jakub Muška,
Petr Chlán a Kryštof Ouřada. „Chybí
jen David Chujac a taky gólman Daniel Dvořák, který aktuálně je na reprezentačním kempu s národním výběrem České republiky U20. Všichni
ostatní kluci mají individuální přípra-
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me, jestli se něco semele. Třeba ostře
zfauluju a vyloučí mě, nebo dojde i na
bitku,“ vtipkoval obránce a plánoval, že
pokud nastoupí i prostějovský primátor
František Jura, tak mu nedá na trávníku
ani čuchnout. „Musím mu fotbal znechutit, aby na něj zanevřel a přesunul
5MWRKPMC,GUVą¾DčQMQNQ/CTMC4CéWMCC4QOCPC%JNQWD[OCM¾XRQUKNQXP÷RQFXGFGPÊOMQPFKéPÊJQVTGPÆTC&CXKFC
svou pozornost k hokeji,“ smál se Krejčí.
5MąKX¾PMC
Foto: Marek Sonnevend
Více než hodinový dril skončil, přivu,“ řekl nám marketingový manažer A navzdory vysoké náročnosti nechy- bíral, kterak se těší na sobotní Hořava čemž každý z hráčů viditelně měl
LHK Štefan Žigárdy.
běl ani občasný smích či drobné fórky. Cup v malé kopané. „To bude fotbálek! trochu jinou náplň tréninku. „Kluci
Úvodní část tréninku obou skupin Například mladý bek Petr Krejčí roze- Já do toho půjdu hodně tvrdě a uvidí- mají v danou chvíli různé potřeby, tím
proběhla vždy venku před zadním
vchodem zimáku. Borci se rozhýbali,
saa
protáhli ruce s horní polovinou těla za
pomoci speciálních gumových pásů,
chvíli zaposilovali vahou vlastního těla
a využili také medicinbaly, jimiž si házeli
různými způsoby.
Pak následoval přesun do přilehlé posilovny. Tam jestřábí pracanti „bušili“
s činkami i na všemožných přístrojích,
došlo též na shyby se zátěží a další speciální vychytávky. Vzhledem k velkému
8¾ENCX /GKFN C LGJQ RąGVNCéQXCP¾ &CXKF 5MąKX¾PGM U¾O RąGFX¾FÊ LGFGP 4QOCP %JNQWDC QFJC\WLG V÷åMÚ
vedru se z hokejových úderníků řinul UéKPMCOK
\GEXKMč
OGFKEKPDCN
pot proudem, dřinu osvěžovala aspoň
puštěná hudba jako příjemná kulisa.

" I NII L ? JII L N´´ Û

pádem je naše suchá příprava dost individuální. Aby všichni dělali to, co je
pro ně v určitou fázi vhodné a optimální z fyzického i zdravotního hlediska,“
upozornil kondiční trenér Jestřábů David Skřivánek.
Více podrobností přineseme už příště v obsáhlém rozhovoru s mladým
lodivodem, v červenci se můžete těšit
na exkluzivní celostránková interview
s Markem Račukem a Romanem
Chloubou!

jak jesstřřábi maakaají v suuchéé přříprravvě....

4x foto: Marek Sonnevend

2QQRGTCEKTCOGPGWåVTÆPWLGK/CTGM
4CéWM

Zvučnou posilou do zadních řad jestřábí letky Smlouvu s LHK Jestřábi

je Jaroslav Mrázek
➢ZE STRANY 25

PROSTĚJOV Prostějovský tým
vyztužil další hráč z Chomutova,
který však v minulé sezóně nastupoval i za Vítkovice. Třiatřicetiletý
Jaroslav Mrázek se narodil 14. ledna
1986, měří 190 centimetrů, váží 100
kilogramů a hůl drží vlevo. Suma
sumárum urostlý bek s bohatými
zkušenostmi, jenž během své plodné kariéry odehrál téměř pět stovek
utkání v nejvyšší české soutěži a dalších téměř dvě stě prvoligových zápasů!
Mrázek začínal s hokejem na popud
maminky v Milevsku, od sedmé třídy
působil v Jindřichově Hradci, a coby
dorostenec přestoupil do Sparty Praha. Dobrými výkony si opakovaně
vysloužil nominaci do mládežnických
reprezentací ČR, s nimiž absolvoval
i mistrovství světa U18 v Bělorusku

vedoucí k bronzovému úspěchu a dva
roky nato světový šampionát U20 v Kanadě (šesté místo).
Následně prošel Jarda draftem zámořské NHL, kde si ho roku 2004
vybrali jako 179. v pořadí New York
Islanders. Pro větší šanci prosadit
se do nejkvalitnější soutěže planety
zkoušel přesvědčit o svých schopnostech v Toronto St. Michael´s Majors,
ale šanci naskočit v Národní hokejové
lize nedostal a proto se po dvou sezónách vrátil do Sparty.
Tam se však neprosadil, čímž pokračoval ve své klubově bohaté kariéře.
Od roku 2006 postupně nastupoval
za Kladno, Beroun, Ústí nad Labem,
Vítkovice, Hradec Králové, Kometu
Brno, Sarezu Ostrava, Znojmo, Olomouc, znovu Kladno, Chomutov,
Kadaň a opět Vítkovice. Nejvíc času
přitom strávil u Pirátů, dohromady
sedm let a kousek čítajících takřka tři
sta duelů.

Post:QDT¾PEG
Narozen: NGFPCX/KNGXUMW
Výška: EGPVKOGVTč
8¾JCMKNQITCOč
&TåGPÊJQNGNGXÆ

Z chomutovského celku si ho loni
v zimě vytáhl kouč Vítkovic Jakub Petr,
který Mrázkovi dal prostor v základu
a mužstvo HC RIDERA postoupilo
do čtvrtfinále extraligy. Nová akvizice Prostějova budí u soupeřů respekt
nejen svou vysokou postavou, nýbrž
i nebezpečností pro bránu protivníků.
„Jsme velice rádi, že se nám Jardu po-

podepsal také
GZVTCNKIC OWåč 5RCTVC 2TCJC
-NCFPQ8ÊVMQXKEG<PQLOQ%JQOW
VQX WVM¾PÊtDQFč IÐNč
  CUKUVGPEÊ  DCT¾å Q GZVTCNKIW
OWåč %JQOWVQX   t   NKIC
OWåč $GTQWP ·UVÊ PCF .CDGO
*TCFGE-T¾NQXÆ-QOGVC$TPQ5C
TG\C1UVTCXC1NQOQWE%JQOWVQX
-CFCÿ-NCFPQ t  
GZVTCNKIC LWPKQTč 5RCTVC 2TCJC 
 t      GZVTCNKIC FQTQUVW
5RCTVC2TCJC t  
NKICFQTQUVW ,KPFąKEJčX*TCFGE 
t  ON¾FGåPKEMÆTGRTG\GP
VCEGè47777
t  

vedlo podepsat. Hledali jsme zkušeného a kvalitního beka, který doplní naši
mladou obranu. Očekáváme od něho
nadstandardní výkony a předávání zkušeností mladším spoluhráčům. Jako na
jednoho z nejstarších borců v týmu na
něj budeme klást i odpovídající nároky,“
uvedl sportovní manažer a hlavní trenér
Jestřábů Jiří Vykoukal.
(son)

Jakub Husa
PROSTĚJOV Hokejový obránce
Jakub Husa jakožto kmenový
hráč libereckých Bílých Tygrů
začal minulou sezónu v dresu Benátek nad Jizerou, kde
kroutil svůj třetí rok. Jeho
výkony a fyzické parametry
zaujaly trenéry Jestřábů natolik, že ho přivedli v průběhu
rozehrané soutěže 2018/19
do Prostějova. Defenzivní
specialista s neuvěřitelným
dosahem hole potvrdil své kvality
a vysloužil si nový kontrakt v LHK.
Dvaadvacetiletý, 194 centimetrů
vysoký a 97 kilogramů vážící bek
má ve dvaadvaceti letech odehráno
v Chance lize 139 utkání. Většinu
své prvoligové kariéry strávil ve
zmíněných Benátkách, která je farmou extraligového Liberce. V dresu
Tygrů nakoukl do dvou utkání mezi

českou elitou. Jeho celkové osobní
statistiky nejsou ofenzivně nijak oslnivé (141 zápasů – 30 kanadských
bodů za 15 gólů + 15 asistencí), ale
koučové si Jakuba cení kvůli příkladné práci v obranném pásmu. Je ideální volbou pro oslabení i uhlídání
nejlepších útočníků soupeře.
V hokejovém klubu LHK Jestřábi
Prostějov teď Husa podepsal novou
smlouvu!
(son)

„Tvoří se tady zajímavý a silný tým,“
říká prostějovský navrátilec Krejčík
PROSTĚJOV Útočník Lukáš Krejčík (na snímku) se mezi hokejové
Jestřáby vrátil po dvou letech strávených v pražské Slavii. Vzhledem
k tomu, jak vždycky byl u prostějovských fanoušků oblíbeným
hráčem, zajímají určitě jeho názory spoustu příznivců LHK. Zde je
předkládáme vyjmuté z rozhovoru
pro internetové stránky hanáckého klubu.
O návratu
do elhákáèka...

„S Jirkou Vykoukalem jsem byl v kontaktu prakticky po celou dobu, co jsem
byl pryč. Letos jsme se shodli, že bude
ten správný čas vrátit se zpátky do Prostějova. Důležité pro mě bylo, že Jirka
s panem Luňákem měli o mne velký

zájem. A já doufám, že jim důvěru splatím výkony na ledě.“

O zápasech
proti LHK...

Co ho táhlo
do Prostìjova...

„Nijak moc jsem utkání za Slavii proti
Jestřábům neprožíval. Samozřejmě
„Kromě zmíněného zájmu místního jsem se těšil do Prostějova na lidi, co
vedení o mou osobu mě lákají ambice, jsem tu poznal, i na kluky, se kterými
které Prostějov každoročně má. Letos jsem zde ještě hrál.“
se tady tvoří zajímavý a silný tým, tak
O startech
uvidíme po sezóně, jestli splníme cíle.“
za Zlín...
O nové
kabinì...

„Kabinu jsem poznal jak starou, tak
už i novou. A určitě je příjemnější být
v novém moderním prostředí. V klubu udělali kus práce, aby vytvořili takové podmínky pro hráče, které určitě
nejsou ničím automatickým v první
lize a někdy ani v extralize.“

„Určitě jsem byl rád, že jsem mohl
dokončit sezónu v extralize. Se Slavií
se nám výsledkově moc nedařilo, tak
jsem si potom spravil chuť ve Zlíně,
kde se naopak v závěru celkem dařilo.
Extraligu jsem dlouho předtím nehrál,
tak jsem byl zvědavý na tempo a úroveň soutěže. Myslím, že jsem se s tím
srovnal dobře, že ve Zlíně byli spokoje-

ní s mými výkony. Po sezóně jsem však že hráči by se od nějakého věku měli
připravovat sami, když jim to
nabídku z extraligy neměl.“
vyhovuje. Protože už vědí,
Cíle
kde je tlačí bota. V přípravě
s Jestøáby...
nemám vyloženě věci, které
„Chtěl bych navázat na výkony v před- by mě hodně bavily a naochozích letech mého působení v Pro- pak nebavily, snažím se mít
stějově. Doufám, že je ještě zlepším tréninky co nejvíc pestré.“
a budu co nejvíc prospěšný týmu ve
O novém systému
všech věcech. Jsem útočník, tak bych
Chance ligy...
samozřejmě chtěl být produktivní, ale
zároveň chci být platný i v defenzivní „Líbí se mi. Budeme se však muset
části hry, která je také důležitá. Uvidí- kvalitně připravit na začátek soutěže,
me během ročníku, jak se bude vyvíjet abychom byli ve formě a dostali se
do té první osmičky. Když se nám to
moje role v mančaftu.“
podaří, tak budeme hrát kvalitní záO suché
pasy a bude to super pro lidi, zároveň
pøípravì...
získáme klid připravit se na play-off.
„Trénuju individuálně pod vedením Samozřejmě se dá postoupit do vyřaMilana Babici. Já jsem zastáncem toho, zovacích bojů i z té horší osmičky, ale

my budeme určitě usilovat o co nejlepší umístění po základní části, abychom
se drželi s těmi nejlepšími.“
O fandech
Jestøábù...

„Na fanoušky se samozřejmě těším.
Prostějov je město, kde lidé na hokej
chodí. A já doufám, že budeme podávat takové výkony, aby jich chodilo
co nejvíc a byli spokojení s naší hrou.“
(son)
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ZLATÁ TRETRA
ve
znamení
útoků
na
rekordy
Pod taktovkou TK PLUS opět dorazí světová elita
Ladislav VALNÝ
Petr KOZÁK

OSTRAVA, PROSTĚJOV Jeden z možných nástupců
Usaina Bolta Christian Coleman bude patřit mezi velké
hvězdy 58. ročníku atletického mítinku Zlatá tretra, který
proběhne 20. června na stadionu v Ostravě - Vítkovicích.
Momentálně nejrychlejší muž planety se představí v běhu na 200 metrů. Vedle něj diváky potěší řada světových
i tuzemských hvězd, startovat bude nakonec i oštěpařka
Barbora Špotáková. Mítink je opět součástí série IAAF
World Challenge a přenos zamíří do celého světa.

„Získat Colemana nebylo jednoduché,
startuje zřídka a o to jsou jeho starty
cennější. Letos běžel stovku v Šanghaji, minulý týden se představil v Oslu,
po Tretře poběží až někdy v červenci,“
zmínil sportovní manažer ostravského mítinku Alfonz Juck. V Ostravě se
Christian Coleman připravuje už od
neděle, na Tretře se chce pokusit překonat Boltův rekord mítinku. „Osobák má
19,85 sekundy, rekord Tretry v běhu na
200 metrů stanovil Bolt v roce 2008 na
19,83. Ještě jednáme s atlety, kteří poběží stovku, o jejich případném startu i na
dvoustovce. Každopádně nastoupí domácí Pavel Maslák a Slovák Ján Volko.
Pod dvacet sekund mají dvoustovku ještě zaběhnutou Brendon Rodney z Kanady a Jihoafričan Clarence Munyai,“
doplnil Juck, podle něhož si Američan
nevybral delší sprint náhodou. „Rád by
se kvalifikoval na podzimní mistrovství
světa jak ve stovce, tak na dvojnásobné
trati. A tam chce uspět jako Bolt.“
Pro české fanoušky bude hodně zajímavý například souboj na míli, ve kterém se
proti Jakubu Holušovi a Filipu Sasínkovi postaví polský mistr Evropy Marcin
Lewandowski. „Vracím se po těžkém
zranění, ale Tretru beru hodně prestižně,
je to podle mě jeden z nejlepších světových mítinků. A jsem rád, že změříme
síly s partnerem z tréninkové skupiny,“
zmínil Holuša fakt, že se připravuje také
s polským běžcem. „Ve hře budou staré
národní rekordy. Ten český z roku 1978
drží Jozef Plachý s časem 3:52.59, polský
národní rekord na míli 3:55.40 z roku

1976 patří Bronislawu Malinovskému,“
podotkl Alfonz Juck. „A čas 3:53.10 je
limit pro mistrovství světa. I to je velká
motivace,“ prohlásil Holuša.
V ohrožení by se na Tretře mohly
podle Jucka ocitnout i světové rekordy. „Ve vrhu koulí se střetnou mistr
světa Tom Walsh a olympijský vítěz
Ryan Crouser. Mohou se přiblížit ke
světovému maximu,“ věří sportovní
manažer. Jak v této konkurenci obstojí
domácí hvězda Tomáš Staněk?
„Osobně jsem zvědavý na skok o tyči.
Sam Kendricks nedávno skočil 591
centimetrů, rekord Tretry je 592 centimetrů. Přijede i polská hvězda Piotr
Lisek,“ konstatoval ředitel mítinku Jan
Železný, který pošle do oštěpařského
sektoru svého svěřence Jakuba Vadlejcha. „Utká se s mistrem světa Johannesem Vetterem,“ doplnil Juck.
Další lahůdkou bude mužská osmistovka, na jejímž startu bude šestinásobný mistr Evropy v hale i venku, halový mistr světa a stříbrný z posledního
světového šampionátu Adam Kszczot
z Polska. Jeho největším souprřem by
měl být Etiopčan Samuel Tefera, halový mistr světa 2018 na 1500 m. Startovat budou i nejlepší čeští osmistovkaři
Filip Šnejdr a objev roku 2018, finalista
ME Lukáš Hodboď.
Novinkou letošní tretry bude hod
kladivem žen přímo na hlavním stadionu, a to s nejlepší závodnicí v historii
této disciplíny Anitou Wlodarczykovou, polskou světovou rekormankou.
Další obohacení mítinku bude sprint

mužů na 100 m. K hlavním favoritům
Američanovi Bakerovi (9.85) a Číňanovi Su (9.91) se přidají spoludržitel
evropského rekordu Francouz Jimmy
Vicaut (9.86), jihoafrický rekordman
Akani Simbine (9.89) a bronzový z ME
v Berlíně Jak Ali Harvey, který reprezentuje Turecko (9.92 národný rekord).
V dálce mužů dojde na souboj mistra
světa Luvo Manyongu s loňským vítězem Juanem Miguelem Echevarriou
z Kuby. Chybět nebude ani Radek
Juška. V oštěpu žen se utká nejlepší
česká atletka 2018 Nikola Ogrodniková, azijská rekordmanka a šampionka,
aktuální lídryně tabulek, Lyu Huihui
z Číny s legendou tohoto sportu Barborou Špotákovou, která před pár dny
potvrdila svoji účast. V mužském klání

Foto: www.zlatatretra.cz

se představí mistr světa Johannes Vetter
i domácí hvězda Jakub Vadlejch, na
ženské třístovce bahamská olympijská
vítězka Shaunae Millerová-Uibová, ve
výšce žen Maria Lasitskieneová.
Pořadatelsky vše opět spadá pod
taktovku marketingové společnosti
TK PLUS, která je organizátorem
mítinku již podevatenécté. „Od
chvíle, kdy atletickou Zlatou tretru pořádáme, se nám daří přivést do Ostravy špičkové sportovce. V jednotlivých

disciplínách jsme již divákům představili desítky olympijských vítězů nebo
světových šampionů. Každý ročník
nabídl řadu zajímavých příběhů. Daří
se nám zajistit start našich nejlepších
atletů, což je vždy pro diváky atraktivní, protože mají komu fandit. Mix velkých světových hvězd a české špičky
je oblíbený, tento koktejl připravíme
i v letošním roce. Proto věřím, že také
nacházející ročník Zlaté tretry bude
zajímavý a úspěšný, a doufám, že spor-

tovci na stadionu předvedou výkony,
kterým budou zaplněné tribuny zaslouženě aplaudovat. Je to naše stěžejní
akce,“ říká na adresu čtvrteční události
v Ostravě-Vítkovicích Miroslav Černošek, jednatel TK PLUS.
Hlavní program startuje v 17:30 hodin, kdy je na programu slavnostní zahájení. První disciplíny budoiu probíhat již od 13:45, slavnostní zakončení
je plánováno na 20:00 hodin. Přímý
přenost vysílá ČT SPORT.

Speciální vlak
zpět do Olomouce
190614106XX

PROSTĚJOV Organizátoři mezinárodního atletického mítinku
Zlatá tretra Ostrava připravili pro diváky speciální vlak, který je 20.
června po skončení akce odveze z Ostravy přímo do Prahy, se zastávkou v Olomouci a Pardubicích.
„Vycházíme vstříc fanouškům atletiky ze vzdálenějších regionů, aby se po
skončení akce dostali včas a pohodlně domů. Vlak pojede ve 21:00 hodin
přímo ze zastávky Ostrava – Vítkovice, která je v docházkové vzdálenosti
od Městského stadiónu,“ uvedl ředitel mítinku Jan Železný.
Jednorázová jízdenka s nárokem na místo k sezení stojí sto korun a podmínkou pro její uplatnění je vstupenka na Zlatou tretru Ostrava. Zakoupit
lze v síti Ticketstream.
(red)

Čehovská desetitisícovka běžcům chutnala
ČEHOVICE Kdo chtěl zažít skutečnou pohodu, ten se mohl poslední květnový víkend vypravit
do Čehovic. Konal se tam už šestý
ročník přespolního běhu Čehovská desetitisícovka. Zatímco loni
panovalo tropické vedro, letos si
běžci mohli svěží májovou přírodu
skutečně užít. A to nejen během závodu, ale i dlouho po něm.

Martin
ZAORAL

nedaleké Skalky Antonín Frgál, Jindřich Tomíšek z Horních Moštěnic,
který letos oslaví 80. narozeniny,
ale i řada místních. Ti se mezi dalšími běžci na domácí trati rozhodně
neztratili. Honza Koutný zvítězil
v běhu na 4 kilometry, Jana Kunertová byla na stejné distanci třetí
a Monika Poledňákova brala bronz
v hlavním závodě mezi ženami své
věkové kategorie.
Ještě před těmito všemi se představila
šestice nejmladších běžců na 200 metrů dlouhé trase vyznačené na travnatém hřišti a více jak desítka starších
změřila své síly na okruhu pana starosty, který vedl od sportovního areálu ke zdejšímu kostelu a zpět. „Jsem

Na start oblíbené Čehovské desetitisícovky se postavilo celkem 66 běžců, dalších 9 spolu s nimi vyběhlo
na kratší čtyřkilometrovou trať. Byl
mezi nimi mimo jiné pozdější vítěz
Pavel Dvořák z Prostějova, starosta
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PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

moc rád, že se závodníkům u nás
líbilo. Za všechny bych zmínil reakci
jednoho z nich, který k nám dorazil až
ze Zlína. Ten mi vzal mikrofon a poděkoval nám za krásnou trať i dobrou
organizaci. Podobné věci nás motivují k tomu, abychom do toho šli příští
rok znovu,“ ohlédl se za celou podařenou akcí Luděk Coufal z pořádajícího
L.A.Sports.
O spokojenosti všech přítomných
svědčil i fakt, že mnoho z nich na lavičkách pod stromy ve sportovním
areálu posedávalo ještě několik hodin
po doběhu posledního z nich. Ti nejvytrvalejší odcházeli dokonce dlouho
poté, co již bylo snědeno poslední
uzené cigáro a vypito poslední pivo.

YÙVOHGN\ÄHKRYVNÅGHVHWLWLVÉFRYN\
0CUVCTVèGJQXUMÆFGUGVKVKUÊEQXM[UGRQUVCXKNQEGNMGOD÷åEč\VQJQFCNwÊEJURQNWUPKOKX[D÷JNQMTCVwÊéV[ąMKNQOGVTQ
XQWVTCċ8JNCXPÊO\¾XQF÷\XÊV÷\KN2CXGN&XQą¾MUéÊUNGO
Foto: Martin Zaoral
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Rosolovi vyšel přechod na trávu Jediný set
NOTTINGHAM, PROSTĚJOV
Své letošní maximum dokázal vyrovnat Lukáš Rosol, když podruhé
v tomto roce postoupil na challengeru do čtvrtfinále. Na první semifinálovou účast v tomto roce si ovšem
musí ještě počkat.
Třetí nejlepší český tenista mezi osmičkou nejlepších totiž těšně podlehl
Japonci Go Soedovi. V obou setech se
dostal japonský tenista do vedení 5:4
a Rosol ani v jednom z případů nedokázal udržet servis. „Ty koncovky jsem

nezvládl. Soupeř si ty nejlepší údery
schoval na závěry obou setů. Nedokázal jsem si vytvořit patřičný tlak na podání a protivník toho dokázal využít,”
uznal Rosol.
Nedařilo se dvojici Adam Palásek
a Zdeněk Kolář, která se představila
na challengeru v Lyonu. V obou případech tenisté z Prostějova ztroskotali na domácích tenistech hned v 1.
kole.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 26

HERTOGENBOSCH,
PROSTĚJOV
Hodně rychle se s travnatým turnajem
v Hertogenboschi rozloučily tenistky Kristýna Plíšková a Karolína Muchová. Dohromady získaly
jediný set a první duely po přechodu z antuky nezvládly.
„Je to první příprava na Wimbledon, příště to snad bude lepší,“ uvedla Muchová. Zklamaná byla také druhá česká tenistka
v soutěži. Měla ovšem smůlu při losu, protože její soupeřkou
byla čtvrtá nasazená Lesia Curenková z Ukrajiny. Pro tenistku
to byla šestá porážka na trávě v řadě.
(lv)
Výsledkový servis najdete na straně 26
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NEJLEPŠÍ

ÈESKÝ STEEPLER
LOÒSKÉHO ROKU

V ZÁVODÌ

L
JASNÌ DOMINOVA
HVOZD, MERANO Tomuto koni
by už ve Hvozdu mohli postavit
sochu. A zlatou! Devítiletý Al
Bustan pod vedením Stanislava
Popelky zvítězil minulé pondělí
10. června v dalším dostihu na
italském závodišti v Meranu.
Al Bustan uspěl v dostihu zvaném
Premio Val Passiria. Svému majiteli
ze stáje Lokotrans tak vydělal dalších
227 000 korun. Jeho vítězství bylo
naprosto bezproblémové, druhému
koni utekl o celých sedm délek. Al
Bustan tak pokračuje ve svých fa-

#N$WUVCPLGURGEKCNKUVQWPCKVCNUMÆ\¾XQFKwV÷X/GTCPW

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

mózních výkonech, díky
nimž byl loni na Galavečeru českého
turfu vyhlášen nejlepším českým koněm běhajícím přes překážky.
Celkem Al Bustan na dostizích vydělal již bezmála sedm milionů korun. Téměř polovinu z toho tvoří
odměna za jeho předloňské vítězství
v prestižním překážkovém vrcholu
Gran Premio, který se koncem září
běhá právě v italském Meranu. Loni
pak skončil v tomto dostihu, který je
dotován ještě štědřeji než naše Velká pardubická, na skvělém druhém

místě. Přes jeho nesporný nedávný
úspěch by ho to hlavní mělo letos
teprve čekat.
„Jsme domluveni s majitelem, že mu
nebudeme měnit program a bude
opět běhat v Itálii s vrcholem v Gran
Premiu. Loni tam opět podal dobrý
výkon, i když nestáhl náskok vítězného Francouze, který byl moc velký.
On ale potřebuje jít svým tempem,“
nastínil další plány Stanislav Popelka
trénující skvělé dostihové koně ve stáji Na Srdéčku mezi Hvozdem, Ponikví a Ludmírovem.
(mls)

Přebor České obce sokolské v miniházené hostil

Kostelec, domácí potěr vybojoval zlato i stříbro
KOSTELEC NA HANÉ Soutěžní
tečkou za uplynulou házenkářskou sezónou se v našem
regionu stal Přebor České obce
sokolské 2019 v miniházené. Ve
sportovním areálu pod širým
nebem u Městské haly Kostelce
na Hané jej společně zorganizovaly oddíly TJ Sokol Centrum
Haná a TJ Sokol Kostelec na
Hané HK.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
O tituly i další medaile bojovaly hned
dvě věkové kategorie: starší mini
(ročníky narození 2008 + 2009)
a mladší mini (2010 + mladší). Mezi
šesti zúčastněnými družstvy starších
triumfoval výběr Nového Veselí před
domácím Kostelcem a Ostravou Zábřehem. Z pěti kolektivů mladších pak
prokázali největší umění zlatí benjamínci pořádajícího HK, stříbro získaly
naděje TJ Sokol II Prostějov. Celkem
polovina cenných kovů včetně jednoho konečného vítězství tudíž zůstala
v našem okrese.
„Přálo nám krásné letní počasí. Menší
komplikace způsobila jen ostravská
výprava tím, že oproti původním přihláškám nepřivezla ve starší kategorii
své béčko. Operativně jsme však celý
turnaj přelosovali a potom už všechno probíhalo hladce bez problémů.
Ve velkém vedru jsme všem aktérům
nachystali bohaté občerstvení a dětem

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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i vodní rozprašovač na osvěžení. Po ard. Myslím, že celý den se sportem se
skončení turnaje si pak malí házenká- maximálně vydařil,“ spokojeně konstaři mohli zabojovat v nafukovací aréně toval hlavní organizátor Petr Kudláček.
s nafukovacími palicemi po vzoru biVýsledkový servis
tev v populární soutěži Pevnost Boynajdete na straně 26
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Kvitová vynechá turnaj

získala Muchová
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BIRMINGHAM, PROSTĚJOV
Další přípravou na třetí grandslam sezóny bude turnaj v Birminghamu, kde se
ovšem nepředstaví Petra Kvitová. V předstihu se odhlásila, stále léčí natržený sval
v předloktí levé ruky a doufá, že stihne
Wimbledon. Kvůli tomu se vzdala možnosti obhájit v Birminghamu loňský titul.
„Je to v souladu s předchozími prohlášeními
Petry po zranění. V tuto chvíli podstupuje intenzivní rehabilitaci, její stav se zlepšuje a o startu ve Wimbledonu se bude rozhodovat na poslední chvíli,“ řekl mluvčí tenistky Karel Tejkal.

v Birminghamu
Pořadatelé turnaje v Birminghamu ale získali jinou českou hvězdu, divokou kartu
obdržela Karolína Plíšková. Na turnaji se
představí pošesté v kariéře a nejlépe se jí
zde dařilo v roce 2015, kdy prošla do finále. „Ráda bych to ještě vylepšila. Není lepší
cesty, jak začít sezónu na trávě,“ uvedla světová trojka. Z hráček TK Agrofert Prostějov je v hlavní soutěži ještě Barbora Strýcová.
(lv)

Květnový díl Marry Cupu ovládli

Janíček a Kopelec

PROSTĚJOV Co měsíc, to jeden turnaj. Takhle železně pravidelné je zatím tempo tenisové série Marry
Cup 2019, v rámci níž se na prostějovských kurtech
areálu TK Agrofert pravidelně střetávají neregistrované páry ve čtyřhře.
Poslední květnová sobota tak patřila už pátému pokračování letošního ročníku, přičemž se po halových kláních ve
Sport Centru Hotelu Tennis Club premiérově hrálo venku na antuce. Dorazilo patnáct dvojic včetně jedné ženské, dámy Dominika Rouhová a Tereza Bulková to mezi
samými chlapy logicky měly velice těžké.
Při tradičně kvalitní konkurenci nakonec slavili celkový triumf Radim Janíček z Němčic nad Hanou a Vladan Kopelec
z Kopřivnice, když ve finále porazili uherskohradišťské duo
Marcel Bryška - Aleš Vaculík jasně 6:1. Bronz získali Ostrý Sedlář z Ostravy díky výhře 7:6 v dramatickém duelu o třetí
místo nad městskými konkurenty Dzurecem a Štefkem.
Pavouk B ovládl rodinný pár Standy a Vojty Kořalků
z Uničova poté, co ve finále soutěže útěchy přemohl ostravskou dvojici Kamil Blažek, Zdeněk Kočí těsně 7:6. Třetí pozici obsadili otec Jirka + syn Adam Kadlecové zásluhou přehrání domácího Martina Krupičky s uničovským
Honzou Koláčkem 6:1.
Ohromným překvapením bylo vyřazení favorizovaného
prostějovského deblu Standa Husařík, Tomáš Jeřábek ze
základní skupiny do pavouku A. Přitom jako jediní statečně
vzdorovali pozdějším hegemonům Janíčkovi s Kopelcem
a až po hodinovém boji s nimi padli 4:7 v tiebreaku.
„Obrovské poděkování patří za pomoc při pořádání celého

8ÊV÷\QXÆR¾VÆJQVWTPCLG/CTT[%WRW4CFKO,CPÊéGM
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UQTICPK\¾VQT[UÆTKG/CTMGO(NQTK¾PGO XNGXQ C/CTVKPGO
-TWRKéMQW XRTCXQ 
Foto: archiv

seriálu náměstkovi primátora Jiřímu Pospíšilovi, za podporu statutárnímu městu Prostějov a Palírně U Zeleného
stromu, za poskytnutí nádherného areálu manželům Černoškovým a za vynikající catering i perfektní servis Tomáši
Langrovi,“ vzkazuje Martin Krupička, jeden z hlavních organizátorů.
Šestá část Marry Cupu tentokrát přijde až za dva měsíce
koncem července, ale červen bez špičkového tenisu neregistrovaných pod organizační taktovkou Martina Krupičky a Marka Floriána nezůstane. Tuto sobotu 29. června
totiž přijde v areálu TK Prostějov na řadu další ročník
elitního turnaje Prostějov Cup 2019.
(son)
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Původní zpravodajství pro Večerník Marek SONNEVEND,

1,%)"6)!,03!+¡3/ %,)
V posledních letech uspořádal boxerský oddíl BC DTJ Prostějov už řadu
významných akcí. Kromě běžných
zápasů extraligy družstev mužů ČR
například i mistrovství republiky
školní mládeže 2018 spojené s korunovačním extraligovým duelem
proti Ústí nad Labem, Hodový box
2018 (oblastní soutěž a mezistátní
utkání žen Česko versus Itálie), neoficiální MČR policistů 2018, národní šampionát kadetů a kadetek
2019 vyšperkovaný zápasem Moravskoslezské ligy mužů s Opavou.
K tomu spoustu meziklubových
sparingů, včetně několika se zahraniční účastí.
Skutečný vrchol však přišel v sobotu 1. června 2019. Do hanáckého
města přicestovala reprezentace
Austrálie, aby přímo v centru na
Masarykově náměstí před prostějovskou radnicí absolvovala mezinárodní utkání s domácím výběrem České republiky. Sice nešlo
o oficiální mezistátní mač, neboť
tuzemský celek tvořili v podstatě
moravští vyslanci a oceánská výprava nesla hlavičku Queenslandu. Přesto se strhla taková podívaná, že její úroveň vystřelila do
zatím suverénně nejvyšších sfér.
Osobně nejsem žádný rohovnický
odborník, spíš právě naopak. I tak
mě ale většina z jedenácti soubojů
sobotního večera doslova strhla svým

ohromným nábojem, maximálním
nasazením, ve většině případů velkou tvrdostí a odolností, místy výbornou technikou, bezvýhradně pak
silnými emocemi. Když k tomu připočteme honosné slavnostní zahájení, přítomnost exkluzivních hostů,
skvělé moderování dvojice Petr Salava a Martin Klíč a především bouřlivou atmosféru téměř tisícovky fa-

KOMENTÁØ
během pouhých několika týdnů zvládli
precizně připravit a provést natolik
náročný projekt. Už teď je jisté, že se
zařadí mezi nejvýznamnější události
místního sportu v letošním roce!

%GNMQXÆXÊV÷\UVXÊUKXwCMFQ1EG¾PKGQFXG\NRąGEGLGPNGRwÊCWUVTCNUMÚVÚO

Foto: Marek Sonnevend
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Foto: Marek Sonnevend

noušků shromážděných za ideálního
počasí pod širým nebem, troufnu si
říct jedno: tak špičkový box s top doprovodným programem Prostějov ve
své novodobé éře ještě neviděl!
Nezbývá než smeknout až na zem
před organizátory z BC DTJ, kteří
v úzké spolupráci se statutárním
městem Prostějov i dalšími partnery

8[PKMCLÊEÊOXÚMQPGOPCFEJNéGUMÚMCFGV-GXKP)QFNCLGPåF÷MQXCNHCP
FčO
Foto: Marek Sonnevend
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Foto: Marek Sonnevend
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Top
hosté
Zachara
a
Vémola
Vážení v obřadní síni

PROSTĚJOV Mezinárodní utkání v boxu Česká republika – Austrálie odstartovalo v sobotu 1.
června už čtyři hodiny před svým
oficiálním začátkem. Úplný úvod
totiž obstaralo vážení, tedy kontrola hmotnosti všech dvaadvaceti
aktérů a aktérek duelu.
„Převažování patří ke každému boxerskému zápasu. Tentokrát jím všichni

prošli bez problémů, do limitu dané
váhové kategorie se vešel každý účastník i účastnice,“ spokojeně konstatoval
hlavní trenér mládeže pořádajícího
oddílu BC DTJ Prostějov Martin Klíč.
Mimořádné však bylo, že celý tento
akt proběhl v obřadní síni prostějovské radnice, a to za osobní přítomnosti primátora statutárního města
Prostějova Františka Jury i jeho ná-

městka Jana Krchňavého. Následně
si celá oceánská výprava vychutnala
výstup na radniční věž.
„Chtěl bych vás tady srdečně přivítat
s přáním, ať se vám u nás líbí a odvezete si z našeho města i regionu jen
ty nejkrásnější vzpomínky. Večer se
všichni těšíme na špičkové rohovnické boje,“ řekl František Jura ve svém
krátkém projevu k přítomným.

PROSTĚJOV Řada boxerských osobností z celé ČR dorazila zhlédnout mimořádný rohovnický střet, kterých za poslední roky nebylo na českém území zdaleka tolik k vidění. Mezi všemi přítomnými pak nejvíc
zářili dva nejvzácnější hosté.
Ve svých devadesáti letech vyslyšel pozvání olympijský vítěz z Helsinek 1952 Ján Zachara, na daný věk nesmírně
vitální a vážící dlouhou cestu ze Slovenska. Pořadatelům nedal košem ani v současnosti extrémně populární i sledovaný Karlos Vémola, ústřední hvězda tuzemského MMA. Naopak stříbrnému medailistovi z letní olympiády
2000 v Sydney Rudolfu Krajovi nakonec jiné povinnosti přicestovat nedovolily.
Při akci logicky nechyběli ani vrcholní politici statutárního města Prostějov: primátor František Jura i všichni náměstci Jan Krchňavý, Jiří Rozehnal, Jiří Pospíšil, Alena Rašková a Milada Sokolová.
„Snažili jsme se, aby zápas proti Austrálii měl co nejvyšší úroveň jak sportovní, tak společenskou. A věřím, že se to
opravdu povedlo. Snad si všichni hosté i diváci naplno užili velmi kvalitní box,“ uvedl Petr Novotný.

Ring před radnicí, výborná atmosféra Působivé slavnostní zahájení

PROSTĚJOV Zatímco si boxerský výkvět dvou soupeřících zemí stoupal na přenosnou elektronickou
váhu, začalo přímo před prostějovskou radnicí vyrůstat dějiště vlastního mače. To znamená zastřešený
ring a okolo něj hlediště pod otevřeným nebem tvořené třemi montovanými tribunkami pro příchozí diváky plus židlemi a lavičkami pro speciální hosty.
Aktéři střetnutí přitom našli zázemí v radniční budově, odkud postupně vycházeli během celého večera k jednotlivým bitvám. A po nich se do historické budovy zase vraceli. Jinak byli australští sportovci celou dobu svého
pobytu na Hané ubytovaní v Hotelu Tennis Club Prostějov.
Hlediště se začalo fanoušky plnit už dlouho před propuknutím bojů, nakonec bylo okolo ringu příznivci boxu
zcela plno. Fandové tohoto tradičního bojového odvětví kompletně obsadili vystavěné tribuny a notně obsypali
také přilehlé prostory.
„Chceme moc poděkovat městu Prostějov v čele s panem primátorem Jurou za to, že nám umožnilo uskutečnit
tohle mezinárodní utkání na natolik atraktivním místě. A velké díky patří i fanouškům, kteří přišli a celému zápasu
vytvořili skvělou atmosféru,“ zdůraznil šéf organizátorů z BC DTJ Prostějov Petr Novotný.

PROSTĚJOV Ještě než došlo na tvrdé, technicky
vyspělé a místy pořádně strhující souboje, otevřelo
první červnový večer na Masarykově náměstí v centru Prostějova slavnostní zahájení více než tříhodinové boxerské řeže.
Nejprve do ringu vstoupil moderátor Petr Salava, který
následně ohlašoval příchod jednotlivých aktérů i hostů.
Postupně nastoupila kompletní družstva Austrálie a České republiky (v dresech BC DTJ!) pod oběma státními
vlajkami, místo mezi nimi zaujali primátor František Jura
společně s Jánem Zacharou a Karlosem Vémolou.
Zazněly dvě státní hymny, vzápětí krátce promluvili všich-

ni tři oficiální hosté. Potom si uprostřed ringu podalo ruce
všech jedenáct soupeřících dvojic, načež se vřele pozdravili
i členové realizačních týmů. Samozřejmě došlo rovněž
na společné fotografování a nakonec působivě vystoupily
lepé dívky z Tanečního studia Free Dance Vrahovice.
Během vlastního utkání pak po každém jednotlivém duelu
došlo k předání drobných cen i upomínkových předmětů
bojovníkům a bojovnicím z rukou přítomných osobností.
O přestávce ještě Petr Salava vyzpovídal jednoho z hlavních organizátorů Martina Klíče, aby se k nim v rámci
vzdání holdu přidali též další členové nejužšího pořadatelského štábu: Petr Novotný, Zdeněk Micka a Karel Kocián.

Mládí BC DTJ opět v akci: Jančiová startovala na kadetském ME,
pětice nadějí pak v Olomouci
PROSTĚJOV Ani mezinárodním utkáním Česká
republika versus Austrálie ještě neskončila boxerská
sezóna 2018/19. Mladí rohovníci BC DTJ Prostějov byli v permanenci ještě při dalších dvou akcích,
z toho jedné vrcholné v zahraničí.
Do ciziny se vydala kadetská reprezentace ČR, a to konkrétně na mistrovství Evropy 2019 této věkové kategorie
do rumunského Galati. Součástí národní výpravy byli
i čtyři vyslanci Jihomoravské oblasti včetně jedné prostějovské boxerky.
Pavlína Jančiová podstoupila premiéru na tak velkém
podniku a prohrála hned svůj první duel, ale na druhou stranu posbírala cenné zkušenosti. A hlavní tre-

nér mládeže v BC DTJ Martin Klíč, který JM oblasti
šéfuje, mohl mít obrovskou radost z bronzu kroměřížského Michala Láníka, jehož v tamním klubu vede
kouč Pavel Duda, někdejší opora extraligového détéjéčka.
V nákupním centru Olomouc CITY se pak o předminulém víkendu konal Dětský den boxu, na který vyrazilo
pět talentovaných vyslanců Prostějova. Pod vedením
trenéra Karla Kociána bojovali Dorian Kropog, Šimon
Matouš, Barbora Mahrová, Magnus Nedbal a Filip Jílek,
hned ve čtyřech případech se členové hanáckého oddílu
radovali ze zápasového vítězství! Takže vysoká osmdesátiprocentní výsledková úspěšnost.
(son)
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PROSTĚJOVSKÉ
VOLEJBALISTKY!

Toufarová přestupuje Lugana, Bezhandolska do Olomouce,
Rutarová do Liberce, Horká a Polášková do brněnských Šelem

PROSTĚJOV Informační ticho po pěšině ze strany vedení volejbalového oddílu
VK Prostějov sice trvá dál,
přesto Večerník ví, kam odchází pětice hráček působících ve vékáčku během
uplynulé sezóny! Navíc
nejde ve většině případů
o pouhé spekulace, nýbrž
o oficiálně podložená fakta.
Čím? Zveřejněním na mezinárodním internetovém
portálu www.volleybox.
net, kde jsou uváděny definitivně uzavřené hráčské
přestupy zpod vysoké sítě
po celém světě. A za poslední dobu se v tomto výčtu objevila hned tři jména
nastupující za prostějovské
družstvo během soutěžního ročníku 2018/2019.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Nejpikantnější ze zmíněného tria
převlékání dresů se týká bulharské
blokařky, jež v prostějovských službách odváděla vysoce kvalitní výkony. Proto není divu, že se Veronika
Bezhandolska zalíbila UP Olomouc
a zařadila se na dlouhý seznam ple-

jerek, které zvolily trasu mezi dvěma
konkurenčními kluby z Hané.
V rámci České republiky změnila dres
také další blokařka, urostlá Eva Rutarová. Téměř dvoumetrová habánka
zkraje minulé sezóny příliš nenastupovala, postupně se však zařadila
mezi týmové opory. A nyní vyslyšela
nabídku Dukly Liberec, přičemž tohoto soupeře pomáhala dramaticky
vyřadit v extraligovém semifinále.
Do zahraničí naopak míří sympatická
smečařka Marie Toufarová. Přemýšlivá
žena, jež se dokázala vykřesat ze zdravotních problémů s ramenem a na-

'ZQFWU XQNGLDCNQXÚEJ QRQT 8- 2TQUV÷LQX RQ
VXT\GP *GNGPC *QTM¾ XNGXQ  FQ iGNGO $TPQ
8GTQPKMC$G\JCPFQNUMC XRTCXQ FQ1NQOQWEG
#2GVTC-QLFQX¾UKJNGF¾LKPÆCPICåO¾
Foto: Marek Sonnevend

příklad rozhodla čtvrtfinále UNIQA
extraligy proti Přerovu, se na novém
angažmá dohodla s Volley Lugano a od
léta tedy bude působit ve Švýcarsku.
Další dvě změněné adresy bývalých
prostějovských hráček se sice na přestupových webovkách ještě neobjevily, ale v podstatě o nich není sporu.
Ostřílená a stále vynikající univerzálka
Helena Horká se totiž hned po finále
nejvyšší tuzemské soutěže VK versus
UP netajila tím, že uzavře kontrakt
s Šelmami Brno. A tamtéž podle informací Večerníku zakotví i všestranná
smečařka Lucie Polášková!

Šestým odchodem z kolektivu úřadujících vicemistryň ČR zaručeně bude
jiná smečařka Petra Kojdová, ovšem ta
prý ještě hledá nové angažmá s preferencí někde v cizině. A jak už jsme psali
dříve, do mančaftu prostějovských volejbalistek 2019/2020 by nadále měly
patřit nahrávačky Michaela Zatloukalová, Nicole Šmídová a Klára Dvořáčková, blokařka Gabriela Kozmík,
smečařky Lucie Nová a Aneta Weidenthalerová, libero Tereza Slavíková
a univerzální hráčka Tereza Baláková.
Plus posily, o kterých ale vedení VK
Prostějov zatím mlčí...

REFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX
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Nové mistryně republiky přišly o celou řadu plejerek. Aktivní kariéru
ukončily univerzálka Jana Napolitano a blokařka Nikol Sokolová, stejný

Prostějov (son) - Jsou to krásné
vzpomínky, když prostějovské
volejbalistky před nějakými pěti
šesti lety suverénně vládly českým
soutěžím, prosazovaly se i v evropské Champions League a v jejich
základní sestavě řádily dvě mladé
kočky Andrea Kossányiová a Pavla
Vincourová.
Tahle doba už je bohužel nenávratně pryč, ale dvojka Kossy + Vincy
se teď po řadě sezón v jiných službách zase společně sejde v jednom
klubovém dresu. Obě totiž podepsaly smlouvu s polským klubem
BBTS Bielsko-Biala, proti kterému
kdysi v Lize mistryň za VK bojovaly.
Kossányiová do pátého celku uplynulého ročníku nejvyšší soutěže
Polska zamířila z Olomouce, jíž
pomohla Prostějov hladce porazit v letošním extraligovém finále.
A Šmídová (vdaná Vincourová)
přestoupila z Olympu Praha, kterému pomohla ke čtvrtému místu
v uplynulém ročníku tuzemské
ligy. „S Pavlou jsme nejlepší kamarádky, ale tohle angažmá jsme
společně neplánovaly. Je to milá
shoda náhod. Obě jsme dostaly
nabídku od stejného klubu a kývly na ni. Mám radost, že nebudu
v týmu jediná Češka. S Vincy můžeme trávit volné chvíle a důležitá
je i sehranost, nemusím si zvykat
na novou nahrávačku,“ řekla spokojená Andrea.
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Pohyb v extralize: nejvíc posilují Šelmy a Liberec
PROSTĚJOV Škatulata, hejbejte se
na hráčském trhu už mezi dvěma sezónami naplno běží i ve volejbalové
UNIQA extralize žen ČR. A podle
dosud oficiálně potvrzených jmen
jde ve většině případů o přestupy
nadmíru zajímavé, které mohou
leccos napovědět o rozložení sil
mezi účastníky soutěže pro příští
ročník 2019/2020.
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řily blokařka Eva Rutarová z Prostějova i smečařka Eva Svobodová
h(/0<%512
z Přerova. Samozřejmě záleží ještě
na dalších změnách v kádru, leč úřa- Tak tohle vypadá na frontální atak exdující držitelky ligového bronzu nej- traligové medaile, možná klidně i zlaté!
Ambiciózní oddíl z jihu Moravy přispíš zaútočí na finále.
vedl univerzálku Helenu Horkou plus
2/<0335$+$ smečařku Lucii Poláškovou z VK Prostějov a rovněž další účko Terezu DiatDružstvo z české metropole se kovou z Ostravy. Navíc tým trenérsky
bude muset obejít bez největší opo- převzal nový kouč Ondřej Boula.
ry, neboť nahrávačka Pavla Šmídová odešla do polské Bielsko-Bialy.
267$71©./8%<
'8./$/,%(5(& Směr zahraničí nabrala též mladá
blokařka Kristýna Vojíková, jež po- Značné ztráty musí zacelovat VolejDvě velmi solidní posily zatím získal depsala smlouvu ve francouzském bal Přerov, když kromě výše zmíněné
severočeský oddíl. Pod Ještěd zamí- Quimperu.
Evy Svobodové odešla i univerzálka
krok prý zvažuje smečařka Monika
Dedíková. Další dvě opory téhož
postu přestoupily jinam: Andrea
Kossányiová do polské Bielsko-Bialy
a Darina Košická do Plzně. „Musíme
najít adekvátní náhradu, protože naším cílem určitě bude pokus o obhajobu titulu,“ nechal se slyšet klubový
šéf Jiří Zemánek. První vlaštovkou
je přetáhnutí bulharské střeďačky
Veroniky Bezhandolske z VK Prostějov.

Vendula Měrková do francouzského
Quimperu. Bez své největší bodové tahounky zůstalo KP Brno,
protože americké účko Taylor
Fricano uzavřelo kontrakt
ve švýcarském Pfeffingenu.
Naopak zámořskou akvizici
zaregistroval v baráži zachráněný Sokol Šternberk přivedením smečařky Amandy Sifferlen z USA, jež
poslední rok působila
ve švédském Degerforsu.
(son)

Baláková sedmá na šampionátu žen
do 22 let v Pňově, juniorky Jurčíková

s Nečasovou sedmé na ČP v Jihlavě
PROSTĚJOV Po kratší pauze vyplněné kláním Světové série v Ostravě
pokračovala beachvolejbalová sezóna
2019 v ČR dalšími národními turnaji
o minulém víkendu. Do akce šly na písku tři hráčky VK Prostějov.
Tereza Baláková tentokrát vytvořila dvojici s brněnskou Lucií Pokornou, aby společně absolvovaly mistrovství republiky
žen U22 v Pňově - Předhradí. Holkám
se dařilo, mezi šestnácti nejlepšími páry
tuzemska dané věkové kategorie obsadily
solidní sedmé místo. A vzhledem k tomu,
že těsně 1:2 podlehly pátým i třetím v konečném pořadí, nebyly herně ani výsled-

kově zase tak daleko od zisku medaile.
Osvědčená dvojice Adriana Jurčíková Viktorie Nečasová startovala na celostátním podniku Českého poháru juniorek
v Jihlavě, kde zanechala také velmi příznivý dojem. Přes dva kvalifikační zápasy
pronikla do hlavní soutěže, tam postupově
zvládla i základní skupinu a nakonec vypadla až ve čtvrtfinále. Což znamenalo celkovou pátou pozici, tedy pěkné umístění.
(son)

Baláková, Pokorná – Dominiková, Ambrožová 1:2 (11, -17, -13). Opravy: Baláková, Pokorná – Brunclíková, Cihlářová
2:0 (18, 15), Baláková, Pokorná – Kinclová, Lorenzová 1:2 (20, -11, -7).
Konečné pořadí: 1. Kotlasová, Resová, 2. Štochlová, Dunárová, 3. Kinclová,
Lorenzová, 4. Šeredová, Francová, 5.
Břínková, Neuschaeferová a Dominiková, Ambrožová, 7. Baláková, Pokorná
a Šauerová, Skalická atd.

Jurčíková, Nečasová – Olivová, Měkotová 2:0 (10, 15). Základní skupina C:
Jurčíková, Nečasová – Toušková, Zubková 0:2 (-19, -18), Jurčíková, Nečasová
– Roštoková, Rybová 2:0 kontumačně,
Jurčíková, Nečasová – Šťastná, Žídková 2:0 (17, 15). Čtvrtfinále: Jurčíková, Nečasová – Francová, Beranová
0:2 (-15, -10).
Konečné pořadí: 1. Cuřínová,
Lukešová, 2. Toušková, Zubková,
3. Francová, Beranová, 4. Čurdová,
¤(6.¹32+5-81,25(.
0¤5l(18s3®293´('+5$'©
Kulišová, 5. Jurčíková, Nečasová
&(/26771©s-,+/$9$
Výsledky – 1. kolo: Baláková, Pokorná – Výsledky – kvalifikace: Jurčíková, Neča- a Trněná, Volejníková a Pavlíková,
Frommová, Šídlová 2:0 (11, 17). 2. kolo: sová – Kovářová, Koupšetová 2:0 (15, 9), Teplá a Michajlíková, Kořínková atd.

Prostějov (son) - Až do poslední
možné chvíle usilovaly volejbalistky České republiky o postup
ze základní skupiny European
Golden League 2019 do závěrečného turnaje Final Four. Do
druhé poloviny grupy A přitom
zasáhla nově povolaná blokařka
Eva Rutarová, ještě nedávno oficiálně hráčka VK Prostějov a nyní
už přestoupivší do Liberce. Vysoká bojovnice se dokonce dostala
i přímo na hřiště, když
naskočila do dvou
těžkých zápasů
venku. Nejprve při hladké
prohře 0:3 na
Ukrajině jen
krátce střídala
bez bodového
zisku, ale poté
v derby na Slovensku přispěla k vítězství 3:1 pěti body, přičemž
z lavičky do utkání naskočila během druhého setu.
A v sestavě následně
vydržela až do
konce střetnutí. O (ne)
průniku do
Final Four
definitivně rozhodovaly teprve duely sobotního závěrečného kola základní
části (po uzávěrce této
strany).
Připomeňme, že do družstva žen
ČR patřily z někdejších
prostějovských plejerek
vedle Rutarové i nahrávačka Pavla Šmídová,
smečařka Andrea Kossányiová a blokařka Veronika Trnková.
Foto: www.vkprostejov.cz
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V poslední minutě zápasu s Nymburkem se Thomas Dunans nechal
při rozehrávce obrat o míč hostujícím Pumprlou a ten následně odmítl
senzační mistrovskou porážku. V poslední sekundě prodloužení ztratili basketbalisté Olomoucka také
utkání v Ústí nad Labem. Po faulu
při střele z poloviny hřiště jen ze
střídačky sledoval, jak domácí Wallace trefil tři šestky a rozhodl o výhře Slunety o jediný bod. Absolutní
drobnosti rozhodly o čtvrté příčce
basketbalistů po nadstavbové části Kooperativa NBL a také o tom,
že v semifinále narazili na staronového šampiona z Nymburka.

Dnes již nikdo nezjistí, jak by ligový
ročník skončil, kdyby měli Hanáci
v některých okamžicích více štěstí.
Ovšem podle formy, v jaké se představili v play-off, se dá odhadovat, že
by pořádně bušili na bránu ligového
finále. Když se pomine série s mistrem, Olomoucko ve vyřazovací
části neprohrálo ani jedno střetnutí.
Pardubice odstoupily z bitvy o medaile po potupné porážce 0:4 na zápasy, v sérii o bronz sestava Predraga
Benáčka dvakrát přehrála svitavské
Tury, když byla viditelně v lepší formě i kondici než soupeř.
V průběhu vyrovnané soutěže je
nutné maximálně eliminovat na

první pohled drobné chybičky, které
můžou být při závěrečném účtování
fatální. I malá klopýtnutí mívají nepříjemné následky a o tom se ve své
bronzové sezóně přesvědčili i basketbalisté reprezentující celý region
v nejvyšší tuzemské soutěži. Stačilo dotáhnout jeden nadějně
rozehraný duel k vítězství
a do play-off by šli z výhodnější pozice. Už v příští
sezóně se to může podařit. Tým má sílu i vizi.
A z toho pramení také
víza, že přijdou další šance na postup do finále a boj
o titul.

)PFµn-<GTU<

Hanáky čeká boj o účast
PROSTĚJOV Pořádně rozpálenou
první polovinu července můžou prožít hned tři hráči BK Olomoucko,
pokud se dostanou do konečné nominace na Letní světovou univerziádu. Ta se totiž koná od 3. do 14.
července v Neapoli. O účast na elitní
přehlídce sportovců vysokých škol
usilují Adam Goga, Marek Sehnal
a František Váňa.
„Léto bude výživné. Ale jsem rád, že
to je právě tak. Když jsem končil
v týmu do dvaceti let, věděl
jsem, že mi letní reprezentace bude chybět.
No a teď mám o program postaráno,“ říká
s úsměvem Váňa,
podle něhož je
univerziáda velkou
sportovní akcí. „Když
to vezmu z pohledu
celkového počtu

I<?JQJG@I½HTNGÁ
I<[HÁFTh
[&Qß@NFPN@CM<E@

?J=MÑFJH=DI<àIÁ=<NF@Oh
PROSTĚJOV Ani v období zaslouženého odpočinku po náročné sezóně se Lukáš Palyza
(na snímku) od basketbalu nemůže odstřihnout. Ve volných chvilkách přemýšlí například o nominaci reprezentace Spojených
států amerických. Právě na hráče z NBA
může kapitán Olomoucka narazit v reprezentačním dresu na mistrovství světa v Číně.
„Bude to nejlepší tým na šampionátu,“ těší se
na megafavorita Palyza.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

ƔƔ Jak vás zaskočila, zklamala
nebo potěšila širší nominace
USA?
„Nepřekvapila vůbec, očekával
jsem ji takovou, v podstatě jde
o americké ‚béčko’. Za rok jsou
olympijské hry v Tokiu, ty další
hvězdy pojedou spíš tam, potřebují
letos v létě volno, mají dlouhou sezónu. Kvalita ale i tak bude obrovská
a stále to bude nejlepší tým na celém
mistrovství.“
ƔƔ Kde bude její největší síla?
„Ve fyzické obraně, rychlé hře dopředu,
v sebevědomí, v herní praxi z nejméně

Ostrava (lv) – Na pozici hlavního
kouče povýšil v Ostravě Peter Bálint, který v minulosti dlouhé sezóny působil v Prostějově a na sever
Moravy se přesunul v minulé sezóně. V té nadcházející povede v Kooperativa NBL Novou huť. Na postu
trenéra vystřídal Dušana Medveckého a v nejbližších týdnech bude
skládat nový tým. „Uvidíme, jaký
kádr se nám podaří vybudovat.
I když to není jisté, zatím to vypadá,
že budeme muset přivést zahraničního rozehrávače. Doufejme, že se
i dál domluvíme s Olomouckem
na setrvání rozehrávače Martina
Nábělka, který je pro nás důležitým
hráčem na tuto pozici,“ nechal se
slyšet Bálint.

„Patnáctky“ postoupily
GRl½NRYVNÅOLJ\

Finále bylo hodně blízko. na univerziádě

Přijde ale další šance

9(ÿ(51Ì.
Bálint má zájem o Nábìlka

PROSTĚJOV K nečekaně velkým přesunům na střídačkách dochází dlouhou trenérskou kariéru v Evropě.
po nedávno ukončeném ročníku basketbalové Kooperativa NBL. Na V naší nejvyšší soutěži zanechal velkou
pozici hlavního kouče došlo ke změnám hned v několika klubech. stopu v klubu USK Praha, který vedl
Mezi ně ovšem nepatří BK Olomoucko. Na úspěšný ligový ročník se sedm sezón.
pokusí navázat Predrag Benáček.
Zatímco v Pardubicích se změna na
se podobná záležitost dala čekat. Ell lavičce tak trochu očekávala, v případě
Původní zpravodajství
Sanders se vrací do USA, kde jej podle Svitav je to poměrně velké překvapení.
pro Večerník jeho slov čekají další trenérské příleži- Úspěšnému trenérovi Lubomíru Růtosti. Bartošek se přesídlil do Ostravy, žičkovi, který dovedl Svitavy dvakrát
Ladislav VALNÝ
kde bude pracovat v tandemu s Pe- v řadě do semifinále KNBL, nebyla
„V našem klubu udělal Predrag Bená- term Bálintem. Ten nahradil Dušana prodloužena smlouva a na jeho místo
ček kus právě a jsme přesvědčeni, že Medveckého.
usedne jeho dosavadní asistent Lukáš
ještě hodně práce udělá. Tým jde po- Ve východních Čechách bude půso- Pivoda. V případě trenéra Růžičky se
stupně nahoru, stále se zlepšuje, je to bit opět americký kouč. Tým povede hovoří o jeho osobních problémech,
jeho zásluha. V uplynulé sezóně výraz- Ken Scalabroni, který má za sebou které se rozhodl řešit.
ně přispěl k ligovému bronzu a třetímu
místu v pohárové soutěži. Je přirozené,
že jsme ve spolupráci chtěli pokračovat,“ potvrdil setrvání špičkového kouče šéf klubu Dušan Tomajko.
Jako první provedli trenérskou rošádu
v Pardubicích, kde skončila dvojice
Levell Sanders a Tomáš Bartošek.
KOOPERATIVA NBL 2018/2019
Vzhledem k nenaplnění cílů Beksy

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8

RYCHLÝ

Kyjov (lv) - Přes Svitavy, Litomyšl
a Kyjov vedla cesta mladých hráčů
Prostějova do žákovské ligy „U15“.
Vítěz čtyřčlenné kvalifikace měl zajištěný přímý postup, na další dva
čekalo další kvalifikační kolo a do něj
se mladým Orlům nechtělo. Tomu
odpovídalo nasazení hráčů v posledních zápasech sezóny. Svitavy porazili 92:50, když byli lepší od první
minuty. Další povedené představení
přineslo výhru 78:37 nad Litomyšlí
a cestu do Žákovské ligy potvrdila
výhra 69: 54 nad Kyjovem. O postup
se přičinili Michal Bálint, Petr Frňka,
Štěpán Jaroš, Vojtěch Jorda, Jozef
Kern, Michal Kratochvíl, Šimon
Máselník, Šimon Přecechtěl, Petr Šzcotka, Jakub Ševčík, Michal Vitásek,
Šimon Zapletal a Jan Žvátora.

sportovců a účastnických zemí, je to
taková malá olympiáda,“ míní křídlo
BK Olomoucko.
Český tým ve skupině narazí na Izrael,
Mexiko a Austrálii. Tyto tři duely ve finančních problémů. Mezinárodní
skupině A pak rozhodnou o tom, do federace sportovních svazů rozhodla
jaké další fáze národní tým pod vede- o opětovném otevření nabídkového
ním trenéra Miroslava Marka postoupí. řízení, ze kterého vzešel nový organizáNa univerziádu se česká reprezentace tor univerziády, a sice Itálie, konkrétně
připravuje opravdu poctivě. Kromě tré- Neapol a region Kalábrie. Organizátoři
ninkového kempu budou na programu počítají s účastí kolem 12 000 sportovců
přípravné zápasy. „Čeká nás cesta do Iz- ze 170 zemí, kteří budou soutěžit o 250
raele, kde odehrajeme několik utkání,“ medailí v 18 sportech.
(lv)
uvedl Váňa.
Původně bylo naplánováno,
že se univerziáda bude konat
v Brazílii. To mělo být podruhé, co by Brazílie
hostila LSU. Poprvé
se tam letní univerziáda konala v roce
1963 v Porto Alegre.
Nicméně dne 23.
prosince 2014
František
bylo potvrzeno,
8¾ÿC
Marek
Adam
že Brazílie od
pořádání odstouSehnal Goga
pila s uvedením

82 zápasů v sezóně NBA. V trenérech Popovichovi a Mertovi, kterým
v Americe říkají duchovní vůdci. Steve Kerr to teď prokazoval v play-off
NBA, kde byl schopen mačkat maximum z některých nehvězdných
hráčů při zdravotních problémech řady opor Warriors.“
ƔƔ Na kterého hráče byste v samém zápase chtěl narazit?
„Na Kevina Duranta, ale ten bohužel bude chybět. Mě tak
bude zajímat Harden a Davis, to jsou dva opravdu nezastavitelní hráči s neskutečnými individuálními schopnostmi
a parametry. Jsou to samozřejmě plejeři mimo moji pozici, takže snad tam bude nějaké přebrání na obou stranách hřiště.“
ƔƔ Sledujete zámořské hráče dlouhodobě, nebo jen
od chvíle, kdy los mistrovství světa rozhodl o tom, že
narazíte na výběr Spojených států?
„Sleduji a něco vám povím. I když dnes všichni mluví
o tom, že nejlepší hráč světa je LeBron James nebo Kevin Durant, tak ať je, jaký je, byl to Steph Curry, který
svým příchodem basket fakt změnil. Zrychlil ho a už to nevypadá blbě, když se jde do brejku 3 na 2 a vystřelí se trojka, za
což před deseti lety hráč na téhle úrovni šel střídat.“
ƔƔ Projevilo se to také ve hře českých týmů?
„Myslím, že ano. Do našeho basketbalu vstoupilo víc talentu a víc toho, na co se lidi chodí dívat a co je baví. Padá
víc bodů, hra je rychlejší, a proto jen tak dál. Aby když
se zahraniční agenti dívají na českou ligu, neříkají, že
to jsou týmy dřeváků, co se tam osekávají a končí to
70:60. Koho si z toho chceš vzít třeba do Německa, Turecka nebo Španělska? Takže jen ať vidí,
že se tu hraje dobrý kombinační basket a zase
si z NBL některá špičková liga vytáhne ně(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
jaké hráče.“
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Prostějovský tým už má jistý postup do play-off
a výrazně oživil své šance na přímou účast
v prvoligovém semifinále
PROSTĚJOV Dvanácté kolo čtrnáctidílné základní části 1. ligy družstev mužů ČR 2019 přineslo nohejbalistům TJ Sokol
I Prostějov jen samé příznivé zprávy. Ve svém utkání si doma
na kurtu u sokolovny na Skálově náměstí hladce poradili s outsiderem TJ Dynamo ČEZ České Budějovice poměrem 6:1, byť
jím poslední celek tabulky dělal místy až nečekané problémy.
Výsledky ostatních střetnutí pak Hanáky vynesly na průběžné třetí místo s tím, že už dvě dějství před koncem si zajistili
postup do předkola play-off a navíc útočí na druhou příčku
znamenající přímou účast v semifinále!
PŮVODNÍ
reporáž
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Sobotní zápas za úmorného odpoledního vedra přitom odstartoval
mnohem lépe pro hosty. Úvodní
dvojice Tomáš Svoboda, Tomáš
Roba totiž od příznivého stavu 6:5

v prvním setu vůbec nedokázala čelit zlepšujícímu se výkonu Višvádera
s Hrdličkou postaveného na skvělém
podání prvně jmenovaného. A jednoznačným způsobem 8:10, 6:10 šli
Jihočeši překvapivě do vedení.
Důležité bylo, že domácí vzápětí
zvládli nepříznivý vývoj duelu rychle otočit. Druhou dvojku odehráli
Jakub Klaudy a Lukáš Pírek výtečně,
Bělíkovi se Semrádem nedali absolutně žádnou šanci 10:5 a 10:3. Zlomový význam pak měla první trojice.

Svoboda, Petr Deutsch, Jan Valenta +
střídající Klaudy sice po hladce získané sadě číslo jedna 10:6 těsně ztratili
druhou 9:10 navzdory třem odvráceným setbolům, načež finálním zabráním otočili tiebreak z 5:6 na 10:7.
Následně druhá trojka Ladislav Pírek,
Lukáš Pírek, Roba přesvědčivě porazila své soupeře 10:6, 10:7, a když
plonkové duo Deutsch, Valenta v exhibičním rytmu dominovalo 10:4,
10:3, vedli borci Sokola I už 4:1. Na
řadu navíc přicházel singl, v němž
pravidelně úřaduje nejčastěji bodující
plejer TJ Tomáš Roba. Leč tentokrát
narazil na sice mladého, leč výborného Višvádera, který dlouho kraloval.
Trápící se Prostějovan ztrácel 4:10
a 2:4, poté ještě 6:7. Vlastním zlepšením i díky chybám znejistělého
protivníka však obrátil na 10:9 (zažehnal tedy jeden mečbol) a v tiebreaku zlomil nerozhodné skóre 8:8 na
konečných 10:8 ve svůj prospěch.

SOK PV
DYN ČB

6:1

Jenže ani za téhle zdánlivě rozhodující situace se bojovní vyslanci Dynama nevzdali, místo toho notně zdramatizovali třetí trojku. Ačkoliv měli
Svoboda, Klaudy, Valenta a naskočivší P. Deutsch za stavu 10:7 a 9:7
hned tři mečboly, lehkovážně je neproměnili a šlo se do třetí sady. Tam
obrození Budějovičtí utekli na 5:7,
aby měli na sklonku mače dvě možnosti vítězně zavřít tenhle mač oni.
Nicméně hostitelé další protahování
celého utkání nepřipustili, z 8:9 obrátili na 10:9 a nečekaně dramatická
zápletka byla tudíž rozluštěna – 6:1!
Ve 13. kole prvoligové soutěže
(zároveň posledním před letní
pauzou) Hanáci zajíždějí na půdu
vedoucího mužstva pořadí Areál
Club Zruč-Senec, kde nastoupí
v sobotu 22. června od 14:00 hodin. Vyřazovací fázi mají přitom jistou a na sto procent neklesnou pod
čtvrtou pozici, čímž by případné
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předkolo na jeden zápas absolvovali
doma. Současně se však před nimi
otevírá i naděje atakovat druhou
příčku znamenající automatický
posun do semifinále. Prostějov je
momentálně třetí (14 bodů) se stejným ziskem jako čtvrté Čakovice B

a pouhý bodík za Českým Brodem
dosud držícím výhodný stříbrný
post. Tuto tajenku vyřeší až finiš
dlouhodobé části.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku najdete na
straně 26

Pozápasové hodnocení hráèe
„Já osobně jsem se v tomto zápase trápil. Hned první dvojka mi vůbec nesedla,
herně to nebylo ono, dělal jsem chyby. Soupeřům se naopak hodně dařilo, měli
výborné podání, všechno jim padalo do kurtu. Ani v trojkách to z mé strany nebylo dobré, tam ale pomohli kluci Pírkovi a důležité utkání jsme zvládli. Klíčový
asi byl singl, kde jsem dlouho pokračoval ve špatném výkonu. Zároveň jsem ale
nepřestával bojovat a dokázal využít přibývajících chyb Višvádera, což nakonec
rozhodlo. Celkově jsme neodehráli zrovna moc povedený zápas, papírově slabší
Budějovice nám nadělaly dost problémů. Přesto jsme ale dokázali vyhrát jasně 6:1
a splnit výsledkovou povinnost, což svědčí o síle našeho mančaftu. Jestli ještě můžeme zaútočit na druhé místo po základní části a postoupit přímo do semifinále
play-off? Já po pravdě tabulku první ligy vůbec nesleduju, radši se soustředím na
každé jednotlivé utkání. Semifinále si však letos zahrát rozhodně chceme.“
Tomáš ROBA, opora nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov
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PROSTĚJOV Hodně nabitý je
závěr první poloviny letošní sezóny pro prostějovský nohejbal.
Poslední prvoligové duely mužů
Sokola I před letní přestávkou
doplňují nadcházející dva turnaje
na kurtu u sokolovny na Skálově
náměstí, které proběhnou v tomto týdnu. Po triumfu 6:1 nad Českými Budějovicemi promluvil na
všechna daná témata trenér TJ Richard Beneš (na snímku se svými
svěřenci vlevo), který nám navíc
prozradil jednu žhavou novinku.

Marek SONNEVEND
yy Jak hodnotíte střetnutí proti
Jihočechům?
„Sice jsme zvítězili jasným výsledkem, ale průběh zápasu tak jednoznačný zdaleka nebyl. Hned první
dvojku odehráli hosté výborně a naši
kluci špatně, velké problémy jsme
pak měli i v úvodní trojce, v singlu

a také ve třetí trojici. Někteří hráči
se dneska spíš trápili, například Tom
Roba viditelně nebyl ve své obvyklé
formě a pohodě. Na druhou stranu
zabojoval, čímž dokázal otočit zdánlivě ztracený singl. Bojovnost pravidelně zdobí všechny naše hráče, dost
díky ní jsme i po tak průměrném
výkonu zvládli papírově slabší Budějice vysoko zdolat. Celkové skóre
je nakonec výborné, všichni chlapci
zaslouží pochvalu.“
yy Co říkáte na zajímavou situaci
v tabulce?
„Za posledních několik kol první
ligy došlo k řadě překvapivých výsledků, čímž se tabulka skutečně
zamotala. My jsme hlavně rádi, že už
máme jistý postup do play-off a pokud půjdeme do předkola hraného
na jedno utkání, určitě jej absolvujeme v září doma. Navíc ještě můžeme
zkusit poskočit na druhé místo, i když
bychom k tomuhle museli asi vyhrát
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PROSTĚJOV Z klubové rozlučky
s uplynulou sezónou se v případě
korfbalového oddílu SK RG Prostějov stala za poslední léta už pevná
tradice. Chybět nebude ani tentokrát, jedenáctý ročník s nezaměnitelně originálním názvem v angličtině Big Ill Pig 2019 je na programu
v sobotu 22. června.
Dějištěm je opět venkovní posezení
u fotbalového areálu SCM Prostějov
za místním vlakovým nádražím. Sejde
se tam jako obvykle několik desítek
současných i bývalých členů ergéčka
a také přátel místních korfbalistů, včetně zahraničních z Nizozemska v čele
s někdejším koučem extraligového
týmu SK Henniem Baasem.
Stávající šéf klubu Jan Mynařík přednese svou neformální hodnotící zprávu čerstvě skončeného soutěžního
ročníku 2018/19, na jehož konci Hanáci vybojovali celkem pět republiko-

vých medailí za klasický korfbal. Jednu
stříbrnou (starší žáci) + čtyři bronzové (dospělí A, dospělí B, dorostenci,
mladší žáci).
Především však bude celé setkání o zábavě i báječné náladě. Děti si zaskotačí při různých sportovních i jiných
hrách a soutěžích, plnoletí hlavně
povykládají a rozeberou všechno
možné. Všichni si přitom pochutnají
na spoustě dobrot včetně oblíbeného pečeného selátka, samozřejmě
poteče proudem též lahodné pití alkoholické i nealko. Dýdžejové navíc
připraví hudební doprovod, v pokročilejších hodinách k tanci. A chybět
nebude ocenění nejlepších hráčů/
hráček sezóny jednotlivých věkových
kategorií plus tradičně bohatá tombola o řadu věcných cen včetně předplatného Večerníku, který i tentokrát
přispěl svou troškou do korfbalového
mlýna.
(son)

oba zbývající zápasy základní části na
hřišti vedoucí Zruče-Sence i proti Čakovicím B a ještě čekat na jedno zaváhání Českého Brodu. Osobně vidím
jako důležitější udržení momentální
třetí pozice, abychom se v případě
zvládnutí čtvrtfinále vyhnuli v semifinálové sérii papírově nejsilnější
Zruči. Pořád věřím, že s naším letošním mančaftem můžeme proklouznout klidně až do finále. Byť nyní
řešíme jeden personální problém...“
yy Jaký?
„Volali mi z Modřic, že nejsou spokojení s Honzou Matkulčíkem,
který tam hostuje od nás. Proto se
rozhodli, že k třicátému červnu jeho
působení ukončí, pošlou ho zpátky do Prostějova a vezmou si zpět
Tomáše Svobodu, který oplátkou
hostuje tady. My jsme s Tomem byli
naopak spokojení maximálně, proto
se mi tento krok modřického vedení nelíbí. Ani půlhodinový telefonát

však na jejich rozhodnutí nic nezměnil, takže musíme akceptovat, že pro
závěrečné kolo s béčkem Čakovic
i následné play-off dojde v sestavě
k jedné změně. Honza Matkulčík
je každopádně náš odchovanec, juniorský mistr světa. A navíc mi psal
esemesky, jak moc se těší zpátky do
skvělé prostějovské party a že bude
maximálně bojovat za náš tým. Snad
to tak opravdu bude.“
yy Devatenáctého června pořádáte Přebor firem. Můžete prozradit
podrobnosti?
„Hraje se ve středu od 16.00 do
21.00 hodin v Prostějově na kurtu
u sokolovny na Skálově náměstí,
zúčastní se šest nebo možná sedm
firem z našeho regionu. Za každou
firmu nastoupí trojice a v plánu
máme hrací systém každý s každým,
kdy poslední zápas přijde večer krátce
před setměním. Vzhledem k tomu, že
v sestavách bude i řada ligových hrá-
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čů, uvidíme kvalitní, místy určitě až
špičkový nohejbal.“
yy A co vyvrcholení Přeboru škol
o pohár primátora města Prostějova?
„Ano, tuhle dlouhodobou soutěž
také čeká úplný závěr. Poslední
a současně finálové kolo proběhne
v pátek 21. června od 8.00 do 12.00

hodin rovněž v našem areálu u sokolovny na Skálově náměstí. Za hezkého počasí venku, v případě jeho
nepřízně přímo v sokolovně. Což
platí i pro Přebor firem. Každopádně
trofej pro vítěze Přeboru škol a další ceny osobně předá pan primátor
František Jura.“

Prostìjovští korfbalisté støíbrní v Superlize!
PROSTĚJOV Až do finále premiérového ročníku nové soutěže
jménem Superliga ČR 2019 pronikli korfbalisté SK RG Prostějov
sdružení v týmu s originálním názvem pro tohle klání PRO
Bananas. Úplně na vrchol však nevystoupali a po prohře v rozhodujícím duelu o trofej obsadili konečné druhé místo.

Marek SONNEVEND
Dvoudenní vyvrcholení Superligy uspořádal právě hanácký oddíl
o uplynulém víkendu v hale RG
a ZŠ města Prostějova ve Studentské
ulici. Domácí kolektiv tam nejprve
v sobotu zvládl skvělým způsobem
semifinále, ve kterém přesvědčivě
porazil Hooks Team 21:15 (10:6).
Nedělní odpoledne patřilo finálovému utkání, jež se proti favorizovanému celku Alligators Team dlouho
vyvíjelo naprosto vyrovnaně. Statečně bojující „Banáni“ dokonce otočili

nepříznivý průběh z 5:8 na 9:8, ještě
osm minut před koncem panoval
nerozhodný stav 10:10. Závěr však
ovládl až přehnaně tvrdě hrající soupeř, aby po výsledku 11:16 (5:7)
převzal poprvé v historii skleněnou
cenu za superligový triumf.
„Pro nás je stříbro určitě úspěch. Za
daných okolností, kdy se českobudějovičtí Aligátoři se čtyřmi českými reprezentanty v sestavě posílili
během soutěže o další čtyři členy
národního výběru Maďarska, jsme
dělali maximum, co šlo. Dokonce jsme po třech čtvrtinách reálně
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bojovali o vítězství, konec už nám
nevyšel. Ale cíl v podobě účasti ve
finále jsme kvalitními výkony splnili
a na místě je spokojenost,“ zhodnotil trenér prostějovských korfbalistů

David Konečný.
Více podrobností o závěrečném
víkendu Superligy ČR 2019 připravuje Večerník do jednoho
z příštích čísel!
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
PROSTĚJOV Přestože se tenisový turnaj hrál v Prostějově již po šestadvacáté, v některých ohledech byl ročníkem premiérovým. Po
řadě úprav, které zavedlo vedení Mezinárodní tenisové federace,
prakticky vypadla kvalifikace, v níž se představili pouze čtyři tenisté. Hlavní část soutěže se naopak rozrostla. Se vším si pořadatelé
MONETA Czech Open dokázali poradit. Čistě z organizačního pohledu skončil další ročník challengeru úspěchem. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto mediální partner podniku, se za největším tuzemským mužským kláním ohlíží v rámci svého drobnohledu a to hned
ve dvou dílech. Ten druhý najdete již v příštím vydání.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
Pořadatelé MONETA Czech Open si
nemohli stěžovat na nezájem diváků,
turnaj byl opět skvělou reklamou pro
Prostějov a celý Olomoucký kraj, což
potvrdila i nadstandardní návštěvnost
oficiálních webových stránek a příspěvků na sociálních sítí. Vysokou
sledovanost měly také streamy z jednotlivých zápasů. „Máme za sebou
šestadvacátý ročník, a když se podíváte
kolem sebe, tak moc turnajů s takovou
tradicí u nás není. Jsem rád, že má žena
se svého ředitelského postu opět zhostila na výbornou a z čeho mám velkou
radost, že máme vedle sebe spolehlivého partnera, který má zájem, aby se
náš turnaj rozvíjel a každoročně patřil

mezi nejlepší challengery nejen u nás,
a rozhodně má rád tenis,“ prohlásil
Miroslav Černošek, šéf agentury TK
PLUS stojící za turnajem od jejího
prvního ročníku.
„Po všech těch změnách, které ITF
a ATP do turnajů challenger zavedly,
jsme se toho zhostili velmi dobře. Zpočátku jsme z toho všeho byli trochu
překvapeni, ale mám dojem, že můžeme být spokojeni. Chvílemi to vypadalo, že ani supervizor ATP pořádně
nevěděl, kdo se dostane do hlavní
soutěže, nic z toho nového se našeho
turnaje nedotklo,“ ohlédla se za turnajem jeho ředitelka Petra Černošková,
podle níž organizátoři zvládli i navýšení hlavní soutěže na osmačtyřicet
hráčů. „Přestože se odehrál větší počet
zápasů, bylo vše v pohodě. Pomohlo
nám také počasí. Hrálo se téměř bez
přerušení,“ dodala.
Vysokou kvalitu si pochvalovali také
sami tenisté. Dokonalý servis je do

Prostějovský challenger potvrdil, že je v dobré kondici

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

Prostějova láká k opakovaným startům, zájem přijet mají také hráči, kteří
byli na Hané poprvé. Týká se to také
letošní nasazené jedničky Caspera
Ruuda. „Pochopitelně bych za rok byl
nejraději ve hře na Roland Garros, po-

4CFGMiV÷R¾PGM
2003, 2004, 2013
,KąÊ8'5'.º
2014, 2015, 2017
,CP*,'2006, 2009, 2010
$QJFCP7.+*4#%*
1997, 2001
Richard Fromberg
1997, 2001
-CTQN-7è'4#
1994
#PFTGC)#7&'0<+
1995
#PFTGLè'501-18
1996
#PFTGCU8+0%+)7'44#
2000
)WKNNGTOQ%14+#
2002
,CTMQ0+'/+0'0
2005
5GTIKQ41+6/#0
2007
#WIWUVKP%#..'4+
2008
,WTKLiè7-+0
2011
(NQTKCP/#;'4
2012
/KEJCKN-7-7i-+0
2016
,CWOG/70#4
2018
2CDNQ#0&7,4
2019

historiètí vítìzové czech open

zdroj: www.czech-open.cz

„Potřebuji
využívat
své šance,“
věří talent

kud se to nepodaří, bude pro mě prostějovský turnaj první volbou. Je zde
krásný areál, všichni tenisu rozumí a je
vidět, že náš sport mají opravdu rádi,“
vyjádřil své dojmy norský tenista.
Podobnou zkušenost si odvezl také
vítěz MONETA Czech Open Pablo
Andujar. „Péče o hráče byla bezchybná. Kvalitní zázemí, dostatek tréninkových možností. Hodně příjemná byla

hráčská party. Byl to ideální týden,“
cenil pořadatele Andujar.
Problémem nakonec nebyl ani pevně
stanovený počet kurtů. Hrálo se pouze
na třech dvorcích, kde byl zajištěný již
zminěný živý přenos na sociálních sítích. Díky tomu bylo v prvních dnech
na všech kurtech opravdu život, hrálo
se až pět zápasů na každém z nich. „Pro
fanoušky to bylo zajímavé. Deset ho-

din denně se měli na co dívat a všechny
zápasy měly svůj náboj a kvalitu. Některé trvaly hodně přes dvě hodiny, ani
to nakonec nebyl problém. Všechno se
nám podařilo zajistit,“ těšilo ředitelku
turnaje. „Opět se ukázalo, jak je důležité mít sehraný tým. Ten v Prostějově
máme. Úspěch turnaje je z velké části
jejich zásluhou,“ poznamenala Černošková.

Kopřiva poskočil o 108 míst,
polepšil si také Ruud
PROSTĚJOV Na všech tenisových
turnajích se pochopitelně hraje o finanční odměny, stejně důležité je
však pro hráče také bodové ocenění
jejich výsledků. Případný postup ve
světovém žebříčku ATP tenisty dostává do lepších turnajů, přičemž na
vrcholu pyramidy jsou starty v hlavních soutěžích na grandslamových
turnajích. Prostějovský challenger
má i z tohoto důvodu pro tenisty
velký půvab, což se potvrdilo také
v letošním roce.

„Od třetí stovky jsou bodové rozdíly
opravdu hodně malé. Stačí uhrát kolo
nebo dvě a v žebříčku se to okamžitě
projeví. Každý týden se pořadí mění,“
popsuje změny v žebříčku ATP ředitelka MONETA Czech Open Petra
Černošková.
Výsledek na prostějovském challengeru pomohl Jiřímu Lehečkovi
k posunu o 58. příček na 478. pozici. Vít Kopřiva dokonce poskočil i 108
pozic. Absolutním rekordmanem
letošního ročníku je ovšem Peter

Torebko. Německý tenista si senzačním postupem do semifinále
dvouhry polepšil přesně o 148
míst! „Na takový výsledek jsem čekal
dlouho. Pomůže mi při přihlašování
do turnajů v celé druhé polovině sezóny. Dostanu na do hlavních soutěží
bez nutnosti bojovat v kvalifikaci. To
je vždy příjemné. Ušetřím síly a díky
tomu budou mé výkony určitě lepší,“
těšil prostějovský výsledek Torebka.
K posunům na žebříčku dochází po
challengerech i v první stovce. Své
o tom ví také Casper Ruud, jednička MONETA Czech Open. Norský
hráč sice skončil v semifinále, přesto si
vylepšil své kariérní maximum a dostal se v žebříčku na 59. příčku.

PROSTĚJOV Další potřebnou
porci zkušeností získal na turnaji
MONETA Czech Open Jiří Lehečka (na snímku), sedmnáctiletý
talent českého tenisu. V deblu si
zahrál finále, v preferované dvouhře uhrál kolo a také ve druhém
utkání s nasazeným Kolumbijcem
Galanem naznačil své schopnosti.
„Úplně spokojený nejsem, soupeř
v singlu byl hratelný,“ hodnotil turnaj Lehečka.
yy V singlu jste nestačil na hráče
druhé světové stovky, což není
ostuda. Proč to zklamání?
„Protože se s ním určitě dalo hrát.
A přesto jsem dostal v první sadě
kanára. Můj výkon z úvodní sady
se vůbec nedá hodnotit. Přitom
mě soupeř nezaskočil, věděl jsem,
jak bude hrát. Bylo to o mém výkonu a ten se zlepšil až ve druhé
sadě.“

yy V ní jste měl dokonce čtyři setboly a prohrál až ve zkrácené hře.
Ani to vás neutěšilo?
„Spíš naopak. Získal jsem tři setboly
a přišel o ně vlastními chybami. Pak přišel čtvrtý a další moje chyba. Něco takového se prostě v takovém zápase nemůže stát, potřebuji své šance využívat.“
yy Rozhodně to byla další zkušenost. Bude se hodit?
„Pravdou je, že některé výměny jsem
trošku uspěchal. Chtělo to více trpělivosti. To si určitě budu pamatovat.
A doufám, že příště se něco podobného nestane.“
yy Bral jste finále deblu jako náplast
na zklamání ze dvouhry?
„Na to, že jsme s Jirkou Veselým
byli slepená dvojice, je finále dobrý.
Postupně jsme se lepšili, závěr turnaje už byl dobrý. Čtyřhra ten týden
zpestřila, prioritou ale pochopitelně
zůstává dvouhra.“
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Jiří Lehečka

