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EXKLUZIVNĚ
Michal KADLEC

PROSTĚJOV Drzost a oprsklost, které už práskají dveřmi! Jenže v tomto případě byly dveře kadeřnictví
v Plumlovské ulici kvůli vedru otevřené a těmi dovnitř vstoupil muž
snědé pleti. Nechtěl ostříhat ani si
dát trvalou. Chtěl krást! A nebýt policistky sedící v křesle s natáčkami na
hlavě, zhruba pětatřicetiletý Rom by
odcházel s peněženkou a patnácti
stovkami v ní...
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Michal KADLEC

Praha, Prostějov (mik) – Ve středu 12. června se ve Slavnostní síni
Národního památníku na Vítkově
uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti předání funkce vrchního praporčíka české armády. Dosavadního
vrchního praporčíka Petra Seiferta
po osmi letech působení ve funkci
střídá dvaatřicetiletý nadpraporčík
Peter Smik z 601. skupiny Speciálních sil Armády ČR v Prostějově!
„Mojí prioritou jsou lidé a všichni
vojáci do posledního vojína,“ uvedl
při svém uvedení do funkce Smik.

Èekárny „na draka“
Prostějov (mik) – Také Prostějov zasáhly v minulých dnech prudké deště,
před kterými se našinec přímo ve
městě často neměl kde schovat. „Liják
mě zastihl ve Smetanových sadech,
takže jsem rychle běžel na zastávku
autobusu na Vápenici. Čekal jsem, že
v prosklené čekárně budu takzvaně
v suchu, ale spletl jsem se. Kdo navrhl
tyto zasklené boudy s naprosto nefunkčním krytím, by zasloužil na prdel. Zmokl jsem i tak, ty čekárny jsou
na draka,“ postěžoval si Večerníku pan
Jindřich z Prostějova. A má recht!

Foto: Michal Kadlec
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rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Pokračování tradice. Na kvalitní
vystoupení z Argentiny navázali parašutisté Armádního sportovního
oddílu Dukla Prostějov reprezentující Českou republiku při úvodním závodě Světového poháru
2019 na přesnost přistání. Konal
se v Chorvatsku a Hanáci přivezli
z Balkánu jedno zlato i bronz!
CO NÁS UDIVILO…
Měsíc potop neskončil. Jestli si
někdo myslel, že záplavy na Němčicku z předminulého týdne byly
těmi posledními, co prostějovský
region postihly, zmýlil se. Minulý
týden vtrhla velká voda po krátké
průtrži mračen i do Čech pod Kosířem a Stařechovic. Kanály nestíhaly pobrat veškerou vodu, ta pak vyplavila tři desítky rodinných domů.
ZACHYTILI JSME

Agentura 0ĚVWRSRWŐHEXMHGŐHYRSRNiFt+ORXÿHOX 42 437 704

Hejtman na vozíku!
Olomoucký kraj (mik) – Hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk si v pátek vyzkoušel jízdu na
vozíku pro hendikepované. Stalo se
tak v rámci sedmého ročníku olomoucké štafety vozíčkářů, kterou
hejtmanství podporuje. „Závodit
na invalidním vozíku může na první
pohled vypadat jako ztřeštěný nápad.
Jenže je to skvělý způsob, jak se lidé,
kteří jsou na něj odkázaní, dokážou
odreagovat i bavit, a jak si ostatní
mohou alespoň na chvíli zkusit, co
vše musí vozíčkáři zvládnout,“ uvedl
výšovický rodák Okleštěk.

Pondělí 24. června 2019
www.vecernikpv.cz
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Tohle muselo přijít, šetřit se musí.
Prostějovská radnice, poté co musela zaplatit společnosti Tantelan
odškodné 320 milionů korun za
zmařenou investici, teď musí řádně utáhnout opasky. Na druhou
stranu chce ale vedení magistrátu
pokračovat v investicích, ke kterým
se zavázalo. Jak se to ale rýmuje,
když v městské pokladně zeje díra
jako do ementálu?
„Musíme zákonitě něco přiškrtit,
například přestaneme dotovat

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
(Ne) výhody vesnice. Víte, jaký je rozdíl mezi dívkou z vesnice a holkou
z města? Holka z města má v pupíku piercing a holka z vesnice tam má
klíště. Na začátku týdne byly vyhlášeny výsledky soutěže o Vesnici roku.
Uspěla v ní i trojice obcí z prostějovského regionu.
•• Úterý ••
Balón v poli. Lord letí v balóně a nadšeně vykřikuje: „Z balónu vidím
naši zelenou planetu a vidím i jiné zelené planety!“ „Nerad to říkám, vaše
lordstvo,“ ozve se James, „ale právě letíme nad melounovým polem.“
Cestující horkovzdušného balónu si pole za Brněnskou ulici prohlédli
pořádně zblízka. Dokonce na něm i přistáli. Asistovali jim u toho hasiči.
•• Středa ••
Maturanti na lodi. Dokážete si představit lépe strávený čas než sednout
do lodi, nechat se unášet a popíjet chlazené pivo? Tak nějak to vypadalo na výletu oktávy A, která zvítězila v naší velké soutěži O nejoriginálnější tablo Večerníku. Za odměnu vyrazila na plavbu po řece Moravě
v Olomouci.
•• Čtvrtek ••
Střepy štěstí. „Neštěstí naštěstí nosí střepy, ze střepů štěstí svý zase slepím,“ zpívá s optimismem sobě vlastním Pavel Callta. Idol řady dívek vystoupil v rámci Prostějovského kulturního léta na zdejším náměstí.
•• Pátek ••
Jako voda. „Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře. Život
plyne jak voda a smrt je jako moře,“ zpívá se ve známé písni, kterou na
text Jiřího Voskovce a Jana Wericha složil Jaroslav Ježek. Právě hudbu
klávesového génia přijel k plumlovské přehradě představit známý režisér,
herec, zpěvák a tanečník Ondřej Havelka společně s orchestrem Melody
Makers.
•• Sobota ••
Je to chůze po tom světě. Často to vypadá, že někteří lidé jsou schopni
přemýšlet pouze při chůzi. Nejhorší na tom je, že většina z nich všude
jezdí autem… Příležitost projít se a zároveň v klidu popřemýšlet o životě
dostali účastníci oblíbeného turistického pochodu Konické štrapáce.
•• Neděle ••
Vyhrávala kapela. Některé fotbalové týmy by se nejraději proměnily
v dechové kapely. Teprve pak by začaly vyhrávat každý týden… Přehlídku dechových hudeb Žváčkův festival hostila již po čtyřiadvacáté Konice.

sport a kulturu v Prostějově. Stavět
domy, silnice a chodníky ale chceme
i nadále, ovšem i z tohoto hlediska
uvažujeme o výrazných úsporách,“
pokyvuje hlavou primátor Francimór Kopačka. „Báječný nápad,
jak uškudlit desítky milionů korun,
dostal můj náměstek Rozháněl. Za
něj si zaslouží Nobelovu cenu,“ poslal Agenturu Hóser do jiné radniční kanceláře prostějovský primátor.
Zamířili jsme tedy o dvoje dveře
dál, kde nás přivítal náměstek primátora. „Ano, prosadil jsem v radě
města program na úsporu peněz
při stavebních investicích. Podívejte se, na každou stavbu je potřeba
dřevo. Někde méně, jinde zase více.
A my to dřevo draze nakupujeme,

KRIMI

přičemž za něj vynakládáme desítky milionů korun. Proč to ale platit,
když sami máme dřeva dostatek?
Podívejte se na rozsáhlý biokoridor
Hloučela. Tam roste stromů habaděj a stejně jsou k ničemu. Že se líbí
lidem? Tak se může každý procházet po náměstí a ne v lesoparku,“
je přesvědčen Jiří Rozháněl, který
nám exkluzivně předložil plán kácení v biokoridoru Hloučela.
Agentura Hóser nestačila valit bulvy, přestože jsme v redakci zvyklí
na všelicos. Z plánů jsme totiž vyčetli, že už letos hodlá město pokácet všechny stromy na Hloučele,
a to od mostu v Olomoucké ulici až
po koleje u tenisových kurtů. „Dřevo z těchto stromů pokryje veškeré

potřeby pro stavební investice města na dalších pět až deset let. Pak
se dáme do kácení od kolejí až po
Tichou ulici,“ vysvětlil náměstek.
Na otázku, co město bude dělat
s vykáceným prostorem okolo říčky
Hloučely, jen ledabyle mávl rukou.
„Říčka stejně za pár let vyschne
a okolo to všechno zabetonujeme,“
uzavřel Jiří Rozháněl.
Za Agenturu Hóser Majkl

500
Potíž je v tom, že pachatel
přístroj natolik poničil, že
další vyčíslená škoda zní na
sumu osm tisíc korun. Nikdo
ale v tuto chvíli ještě neví, zda
mincovník půjde opravit,
nebo bude muset radnice koupit nový. Pokud bude zloděj
vypátrán, hrozí mu úhrada
vzniklé škody, a navíc až dva
roky kriminálu.

ZAUJAL NÁS...

PAVEL CALLTA

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

PÁTRÁNÍ

Ü½NGJ po dvojici hledaných

Škoda po vloupání za pětistovku? Pro někoho možná
banalita, ale vloupačka, která se odehrála v předchozích
dnech, pořádně naštvala majitele, tedy město Prostějov.
Policisté se totiž honí za zlodějem, který se násilím vloupal
do mincovníku na veřejných
záchodcích ve Školní ulici
a odnesl si v drobných mincích
již zmíněnou celkovou částku.

Přesně tuto sumu peněz muselo
v roce 2018 zaplatit statutární město
Prostějov za odvoz a likvidaci komunálního odpadu. Občané však
prostřednictvím poplatků uhradili
pouhou polovinu uvedených nákladů. Odborníci tvrdí, že je to málo!

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

V rámci programu Prostějovského
léta vystoupil uplynulý čtvrtek na
náměstí T. G. Masaryka zpěvák,
kterého obdivuje především mladá
generace. Není tedy divu, že mezi
stovkami diváků koncertu byly
především náctileté fanynky.
ZASLECHLI JSME…

„KDYŽ NĚKDO UMÍRÁ,
NESMÍ ANI NA CHVILIČKU
POCIŤOVAT,ŽE JE
ODEPSANÝ!“
Odborný garant paliativní péče
prostějovské nemocnice Miroslav
Kala takto hovořil při slavnostním otevření nového oddělení.

VLADIMÍR DREHER
se narodil 3. března 1963 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 14. června
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 45 do 50 let, měří mezi 180 až 182
centimetry, má střední postavu, hnědé
oči a hnědošedé vlasy.

POÈASÍ v regionu

DARINA FORGÁČOVÁ

Ètvrtek 34/19 °C

Pondìlí 26/14 °C

Jan

¶WHUÙ

30/16 °C
Ivan

Støeda 33/18 °C
Adriana
Ladislav

se narodila 30. října 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 14. června 2019.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 15 do
16 let, měří zhruba 155 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a ryšavé
rovné vlasy s melírem.

Pátek

30/18 °C
Lubomír

Sobota 28/16 °C

Petr a Pavel

Nedìle 27/14 °C
Šárka
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV To bylo pozdvižení! Minulé pondělí navečer proletěl nízko nad Prostějovem horkovzdušný balón. Nakonec přistál v poli za Brněnskou
ulicí, kde se k němu dostaly dva hasičské vozy. Celá
záležitost neunikla pozornosti desítek lidí, kteří Večerník na situaci upozornili. A tak jsme zjišťovali, co
se vlastně stalo...

zpravodajství

3

KOŠE PLNÉ HŘIBŮ
A OD NÁS PĚTISTOVKA!
c6PDzHQLFHDPUDz½N
]E\WHNMVPHUR]GDOLp
VPÈMHVH'DYLG.DUKDQ

Martin ZAORAL
Celou situaci řešili hasiči. „Měli jsme od jednoho z občanů informaci, že balón musel nouzově přistát. To se ovšem nepotvrdilo. Jedinou komplikací bylo, že balón přistál v podmáčeném poli, takže auto, které jelo pro jeho
posádku, v bahně zapadlo. Tento vůz jsme vyprošťovali.
Nikomu se samozřejmě nic nestalo,“ objasnil celou událost Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí HZS Olomouckého
kraje.
Pouť balónu nad městem sledovaly desítky lidí z Prostějova. „Viděl jsem ze Šárky, jak klesá. Napadlo mě, že je
nějak nízko už nad středem města, ale plamen mu fungoval. Měl jsem za to, že jde o plánované přistání těsně
za městem,“ popsal Večerníku Libor Šebestík.
Provozovatelé zdůraznili, že se nejednalo o nic neobvyklého. „Pilot balónu zcela standardně hledal místo pro
přistání. Přitom přitápí hořákem, aby tak zbrzdil klesání. Někoho z občanů to zaujalo a zavolal na Policii ČR.
Bylo to zcela zbytečné, letos se nám něco takového stalo
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již podruhé. Přitom balón prostě po vypršení doby letu
někde musí přistát a pole pro to bývá ideální příležitostí.
Nejinak tomu bylo v tomto případě,“ okomentoval celou situaci majitel společnosti balony.eu, která uvedený
balón z Olomouce vypravila.
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Hrůzostrašná nehoda autobusu
na dálnici u Litovle, ve kterém cestovala dvě žákovská družstva fotbalového 1.SK Prostějov, se bude vyšetřovat zřejmě
delší čas. Stále není přesně jisté, proč řidič fatálně selhal a zezadu narazil do odstaveného kamionu. Večerník aktuálně
zjistil, že sám šofér je na tom ze všech osmnácti zraněných
pasažérů autobusu úplně nejhůř. Vyhraje svůj boj o život?

pro Večerník

MICHAL
KADLEC
Během uplynulého týdne Večerník
bombardoval policisty dotazy, zda
už existuje alespoň náznak toho, z jakých příčin k nehodě došlo. V minulém čísle jsme informovali o sdělení
primátora Prostějova a předsedy
1.SK Prostějov Františka Jury, který
zmínil, že šoféra autobusu postihla
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PROSTĚJOV Ve večerních hodinách uplynulé soboty 15. června
vyjížděli strážníci Městské policie
v Prostějově prověřit oznámení
o rozrušené ženě sedící na kolejích v Kostelecké ulici.
„Na místě byla zjištěna šestnáctiletá
dívka a dvacetiletý muž, kteří společně vedli devětašedesátiletou ženu
bez domova. Situaci popsali tak, že si
všimli plačící, rozrušené a nadávající
osoby sedící v kolejišti. Z obavy o její
zdraví a život ženu na místě kontaktovali, která jim uvedla, že se chce nechat přejet vlakem, protože ji opustil
přítel,“ popsala horké chvilky Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Bezdomovkyně byla ve značně podnapilém stavu. „Dvojice dotyčnou
z kolejí odvedla a přivolala strážníky.
Orientační dechovou zkoušku se
u ženy provést nepodařilo. Přivolaný lékař okamžitě rozhodl o jejím
převozu na záchytku do Olomouce,“
dodala Greplová.
(mik)

při jízdě mozková příhoda. To ale
policie zatím nepotvrdila, ovšem ani
nevyvrátila.
„Vzhledem k množícím se dotazům
k nehodě na dálnici D35 mezi nákladním vozidlem a autobusem,
která se stala v úterý 11. června,
mohu zatím pouze sdělit, že vyšetřování nehody nadále pokračuje,
zatím nebyla obviněna žádná konkrétní osoba. Co bylo její přesnou
příčinou, stejně jako to, co nehodě
předcházelo a celý její průběh, je
nadále v šetření. K objasnění příčin nehody jsme si vyžádali také
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znalecké posudky ke zkoumání
technického stavu vozidel, jejichž
výsledky v tuto chvíli nemáme
k dispozici. Jejich vypracování
může trvat v řádu několika týdnů,“

sdělila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Ohledně aktuálního zdravotního
stavu řidiče autobusu se Večerník
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obrátil na Fakultní nemocnici v Olomouci. „Bohužel stav pacienta je
i nadále velice vážný. Je v bezvědomí
udržován v umělém spánku a s plicní ventilací. Prognóza jeho stavu je
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nejistá,“ prozradil alespoň něco málo
Adam Fritscher.
Samotné děti jsou, jak známo,
v pořádku, a většina z nich už se dokonce vrátila k plnému tréninku.

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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OLOMOUC Devět studentů oktávy A Gymnázia Jiřího Wolkera zachytil Večerník u řeky
Moravy v přístavišti v olomouckých Nových Sadech. Právě v krajském městě došlo k velké události pro vítěznou třídu naší soutěže „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku“. Na své si přijdou i další dvě oceněné třídy.
(mls)

REPORTÁŽE NAJDETE NA DVOUSTRA NĚ 28-29
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MOSTKOVICE „Chtěli jsme, aby
nám dopravní inspektorát jeden
přechod přidal a oni nám dva zrušili,“ takto komentoval před rokem
vzniklou situaci v Mostkovicích
tamní starosta Jaroslav Peška.
S odstupem času Večerník zajímalo, jak se v obci se zrušením přechodů přes frekventovanou silnici
vypořádali.
Řadu let měli chodci možnost bezpečně překročit silnici v Mostkovicích vedoucí ve směru od Prostějova
do Plumlova na dvou místech. Obě
se nacházela nedaleko autobusových zastávek. První z nich v ulici
Prostějovská poblíž místního obchůdku s potravinami, druhá zase
v ulici Stichovická nedaleko objektu
bývalého kina pod hrází plumlovské přehrady. Policistům se však
nelíbil údajně nevyhovující stav
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přechodů a vyžadovali úpravy. Nakonec přikročili k jejich zrušení.
„Původně jsme chtěli nový přechod u školy a školky kvůli přecházení dětí. Bohužel ten nám schválen
nebyl. Naopak po nás byly vyžadovány úpravy stávajících přechodů
včetně nástupních ploch, ostrůvků
a osvětlení. Každá z nich by vyšla
na zhruba milion korun. To nám
přišlo zbytečné a peníze jsme na to
neměli,“ zavzpomínal Jaroslav Peška. Kvůli zrušení přechodů v obci
k žádné dopravní nehodě nedošlo.
Zároveň se ukazuje, že lidem zas až
tolik nechybí. „O jejich obnovení
proto v tuto chvíli neuvažujeme,“
uzavřel Peška.
K podobné situaci jako v Mostkovicích došlo o pár týdnů později i v nedaleké Stínavě. I tam byl přechod
bez náhrady zrušen.
(mls)

PROSTĚJOV Možná vám to bude znít neuvěřitelně, ale příští pátek 28. června si připomeneme
už páté výročí největšího odstřelu ve střední
Evropě. Během pouhých dvou vteřin se zřítila
jedna z dominant města. Odstřel areálu Oděvního podniku Prostějov tehdy sledovala celá
republika. Nějaký čas to vypadalo, že na tomto
místě zůstane jen holá pláň a dlouhodobý STÍN
MINULOSTI. Jak však loni vyšlo najevo, na
tomto místě má vyrůst obří VGP PARK Prostějov. A tato možnost nabývá v těchto týdnech
zcela reálné obrysy, projekt již získal nezbytné
územní rozhodnutí.
Byl to emotivní zážitek. Tisícům lidí v okamžiku odstřelu OP Prostějov běžel hlavou téměř „celý život“
zasvěcený práci v jednom z největších oděvních
konsorciu světa. Zatímco demolice areálu proběhla
v rekordním čase, prodej třináctihektarového pozemku už tak rychlý nebyl.
Jako první změnila majitele parcela o rozloze
dvou hektarů, kterou koupila společnost Laser
Technology a rozjela tam výrobu spočívající
v pálení do plechu pomocí laseru. V administrativní části budovy nyní sídlí i výrobní redakce
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Na parcele v Průmyslové ulici, kterou oděvní gigant
prodal ještě před svým krachem, loni otevřela také
pobočka společnosti DEK zabývající se prodejem
všeho potřebného pro stavbu a údržbu domu i zahrady.
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Hlavní pláň po někdejším oděvním gigantu však
zůstává ještě stále prázdná. To by se ale mělo v dohledné době změnit. Loni vyšlo najevo, že v předmětné lokalitě mají vyrůst tři výrobní haly, kde by
mělo najít práci až 743 lidí a parkoviště pro 515
osobních aut. Zaměstnání by tam měly nabízet
firmy zabývající se lehkou strojní a elektrotechnickou výrobou, část výrobků by měla směřovat do
automobilového průmyslu.
Investorem stavby obřího „VGP PARKu Prostějov“ byla společnost Astria Group, tu ovšem na
konci roku fakticky pohltila česká pobočka nadnárodní společnosti VGP, kterou vlastní lidé z Lucemburska. Uvedené skupině se v uplynulém roce

velmi dobře dařilo, když vykázala zisk ve výši 121,1
milionu eur, což je o čtvrtinu více než v loňském
roce. „Úspěšně pokračujeme v růstu, expandujeme
do Portugalska a s několika přelomovými projekty
jsme i v Německu. Očekáváme, že naše developerská činnost bude nadále růst i v roce 2019,“ vyjádřil
se generální ředitel skupiny VGP Jan Van Geet.
Večerník konkrétně zajímalo, jak to vypadá s projektem v Prostějově. „V současné chvíli je v procesu legislativní přípravy. Na základě vydaného
pravomocného územního rozhodnutí jsme požádali o vydání stavebního povolení,“ reagovala na
náš dotaz Petra Vanclová mající ve VGP na starost
marketing.
(mls)
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Se stavbami cyklostezek v našem
městě se doslova a do písmene
roztrhl pytel. Město tak pokračuje
v předem stanoveném plánu protkat
Prostějov hustou sítí těchto komunikací. Proč taky ne, když Prostějov je
v rámci celé republiky právem nazýván městem cyklistů. Jenže další část
mnohaletého plánu je nyní v ohro-

žení. Projekt na vybudování cyklostezky z centra města až do Žešova
je ve velkém ohrožení! A to kvůli
několika zahrádkářům, kteří městu
odmítají prodat pár metrů pozemků
na žešovském kopci.
„Cyklostezka do Žešova byla již vyprojektována, vznikají zde ale velké
majetkoprávní problémy. V současné

době budeme rychle realizovat úsek
cyklostezky vedoucí po Brněnské ulici okolo hřbitova. Tady nás nic netíží
a nebrání nám ve výstavbě. Horší je
to ovšem v místě, kde se dnes nachází
zahrádkářská kolonie na žešovském
kopci. Část zahrádkářů odmítá městu
prodat dva metry svých pozemků pro
vybudování cyklostezky,“ potvrdil Ve-

černíku Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova zodpovědný za majetek
města. Pochopitelně jsme se zeptali,
co zmíněným zahrádkářům město nabízí a jak probíhají další jednání s nimi.
„Jednání probíhá písemnou formou,
ale svolali jsme i veřejné projednávání,
kam majitelé zmíněných pozemků
skutečně přišli. Zazněly od nich ale

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Kollárova ulice

opět negativní postoje. Nevzdáváme
to ovšem, další jednání budou následovat. Zahrádkáři totiž mají pocit,
že budou ukráceni na svých právech
a bude jim znemožněno podnikání
na těchto pozemcích. Město jim ale
nabídlo velmi slušné finanční vyrovnání, navíc jsme jim nabídli i možnost
vybudovat jim ke kolonii novou přístupovou komunikaci. Z naší strany
jsou tak jednání nadmíru korektní,“
stojí si za svým místostarosta Uchytil.
„Musíme si zároveň uvědomit, že cyklostezka je pro občany Žešova a koneckonců Prostějova velice důležitá,
vždyť oběma směry denně jezdí stovky cyklistů a doposud se pohybují po
frekventované a nebezpečné Brněnské
ulici. A pokud se nám díky neochotě
zahrádkářů nepodaří cyklostezku vybudovat, doporučuji cyklistům obrátit
se právě na ony zahrádkáře,“ uzavřel
výzvou Vlastimil Uchytil.

$.78/1« .20(17ą
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Snad žádná jiná investiční akce
města nebyla z hlediska výkupu
potřebných pozemků tak komplikovaná jako právě výstavba cyklostezky do Žešova. Kam se hrabe
severní obchvat Prostějova... Před
deseti lety byla skutečně vybudována první část žešovské cyklostezky, ta ale musela být „utnuta“
na konci hřbitovní zdi v Brněnské
ulici. Stavba tak byla na dlouhých
šest let přerušena, dokud neskončila nekonečná jednání se zahrádkáři. Ti nakonec polevili ve
svých požadavcích. Dostavily se
ale další problémy, jiné pozemky,
už blíže k Žešovu, zase nechtěla
prodat církev a ani dva soukromí
zemědělci. Následovaly tedy další
dva ztracené roky vyjednávání.
Teprve až v roce 2017 se dalo vše
do zdárného pohybu a letos se již
dokončují poslední metry žešovské stezky pro cyklisty, která byla
vyprojektována a schválena již
v roce 2008!
(mik)
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Chtěl podříznout psa!
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V servisu
bez peněženek
Minulou středu 19. června před
šestnáctou hodinou měl dosud
nezjištěný pachatel využít neopatrnosti pracovníků autoservisu
nedaleko centra města Prostějova
a ze stolu neuzamčené šatny odcizit dvě volně odložené šrajtofle.
Jednačtyřicetiletý muž s peněženkou přišel i o osobní doklady
a finanční hotovost 11 000 korun.
Jeho devětatřicetiletý kolega přišel také o doklady a finanční hotovost 3 400 korun.

Mladík z Prostějova přišel o batoh
v Olomouci, muž z Přerovska v Prostějově
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Minulé úterý 18. června odpoledne vyjížděli strážníci prověřit
telefonické oznámení, ve kterém
oznamovatel uvedl, že se bývalý
nájemník odstěhoval z jeho domu
a zanechal tam svého psa s tím, že
ho nemá kam dát a že ho má klidně
podříznout. Hlídka na místě událost potvrdila. V kotci na zahradě
se nacházel na přímém slunci přivázaný pes. Strážníci telefonicky
kontaktovali jeho majitele. Ten
uvedl, že o svého psa nemá zájem.
Hlídkou byl poučen o protiprávním jednání. Zvíře bylo převezeno
a umístěno na náklady majitele do
útulku v Olomouci. Svým jednáním je čtyřiačtyřicetiletý muž podezřelý z přestupku podle zákona
na ochranu zvířat proti týrání. Dále
se dopustil přestupku tím, že porušil obecně závaznou vyhlášku města, která ukládá majitelům svého
psa očipovat. Záležitost byla postoupena k dalšímu řešení příslušnému správnímu orgánu. O tom
byl dotyčný hlídkou poučen.

Zadržený se nebránil
V odpoledních hodinách minulého pondělí 17. června se strážníkům okrskové služby při kontrolní
činnosti podařilo vypátrat muže,
o kterém z místní a osobní znalosti
věděli, že jde o celostátně hledanou
osobu. Čtyřiačtyřicetiletý muž se
nacházel v jedné z provozoven ve
Wolkerově ulici. Strážníci dotyčného vyzvali k prokázání totožnosti.
Přes operační středisko bylo celostátní pátrání po muži potvrzeno.
Muž byl předveden na Obvodní
oddělení Policie ČR, kde byl předán k dalším úkonům. Předvedení
se muž nebránil, takže donucovací
prostředky užity nebyly. Nikomu
nevznikla újma na zdraví ani škoda
na majetku.

OLOMOUC, PROSTĚJOV Dva naprosto podobné případy řeší
od předminulé neděle prostějovští policisté. K tomu prvnímu
sice došlo v Olomouci, ale o batoh s cennostmi tam přišel mladík z Prostějova. Ve druhém případě se stal obětí zlodějů muž
z Přerovska, který si zase ustlal na lavičce v Lidické ulici. Na to, že
mu ve spánku taky někdo zcizil batoh, přišel až ve chvíli, kdy ráno otevřel oči. To, jak byl překvapen, je snad zbytečné rozvádět...

MICHAL KADLEC
„V nedělišestnáctého června přijali prostějovští policisté oznámení dvacetiletého
mladíka z Prostějova. Ten jim sdělil, že
předchozího dne mezi osmou a půl devátou hodinou večerní mu dosud nezjištěný pachatel na Žižkově náměstí v Olomouci odcizil sportovní batoh, který měl
muž odložit nedaleko sebe a v době činu
byl bez kontroly. S batohem přišel mimo
jiné i o peněženku s osobními doklady,
platební kartou a finanční hotovostí,

o klíče od domu a sluneční brýle. Celkem poškozený způsobenou škodu vyčíslil na 3 350 korun,“ popsal první případ
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov. Jak
dodal k dalším okolnostem, věc policisté
šetří pro podezření z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku a přestupku proti
majetku. „Za uvedený přečin pachateli
v případě dopadení a prokázání viny hro-
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zí trest odnětí svobody až na dvě léta, za
přestupek pak pokuta.“
Ve stejný den policisté obvodního oddělení Prostějov 1 přijali ještě jedno velmi podobné oznámení. „Tentokrát ho
učinil devětadvacetiletý muž z Kojetína
a ke krádeži batohu mělo dojít v Lidické ulici. Tam si měl muž na lavičce
ustlat v sobotu večer. Když se v neděli ráno probudil, chyběl mu batoh
s osobními doklady, kšiltovkou a sportovními botami. Kromě toho mu ne-

známý pachatel z kapsy kalhot měl
odcizit také mobilní telefon Samsung
S4. V tomto případě byla výše způsobené hmotné škody vyčíslena na 3
130 korun,“ upřesnil policejní mluvčí.
„Vzhledem k okolnostem tohoto případu policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta,“ dodal
k prostějovskému případu Kořínek.
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36-)"+&)*&+ ,3+¡( Štamgast plácl po zadku
I<Q@ü@EIÑ>CUµ>CJ?>Á>C jeho kamarádku…
PROSTĚJOV To už musel být
pořádný zoufalec! Pachatelem
vloupání do mincovníku a jeho
zničení je zřejmě člověk, který
je na tom v životě hodně špatně.
V mincích si odnesl pětistovku,
ale škoda na majetku města je
o hodně vyšší.
„Z přečinu poškození cizí věci a přečinu krádeže podezírají policisté dosud nezjištěného pachatele, který se
v období od sedmého do desátého
června násilím vloupal do mincovníku na veřejných toaletách v centru

Prostějova, z něhož odcizil mince
v hodnotě asi 500 korun. Druhý
mincovník umístěný v objektu pak
poškodil, ale nic z něj neodcizil. Škoda způsobená poškozením mincovníků byla vyčíslena na osm tisíc korun. V případě dopadení a prokázání
viny hrozí pachateli tohoto jednání,
kromě povinnosti uhradit škodu,
také trest odnětí svobody až na dva
roky,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
(mik)

www.vecernikpv.cz

Na opilého řidiče
si počíhali
Ve večerních hodinách ve středu
19. června bylo přijato prostřednictvím linky 156 telefonické
oznámení o muži, který jezdí opilý autem v okrajové části města.
Na místo byla vyslána hlídka. Při
prověřování dané lokality nebylo
popsané vozidlo zjištěno. Proto se
strážníci rozhodli vyčkat na místě.
Zanedlouho při projíždění ulicí
hlídka spatřila automobil odpovídající popisu. Strážníci se pokusili
vozidlo zastavit za použití výstražného světelného a zvukového
zařízení, na které řidič nereagoval
a najížděl na služební vozidlo. Kolizi se strážníkům podařilo vyhnout.
Řidič vozidlo zastavil na nájezdu
u domu, kde z něj vystoupil a odcházel směrem k tomuto domu.
Z jeho chování bylo patrné, že je
zjevně pod vlivem alkoholu. Strážníci muže zadrželi za použití donucovacích prostředků. Šestapadesátiletý muž přiznal požití alkoholu
a uvedl, že se cítí na 1,7 promile.
Orientační dechovou zkoušku ovšem odmítl. Dále byl vyzván k setrvání na místě do příjezdu Policie
ČR. Výzvy muž uposlechl. Celá záležitost byla předána hlídce Policie
ČR k dalšímu šetření.
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PROSTĚJOV Tohle se nestává
každý den! Ve čtvrtek 20. června
asi hodinu po půlnoci mělo v jednom z prostějovských pohostinství
dojít k napadení jednoho z hostů.
Útočníkem byl mladý zaměstnanec hospody, jehož přítelkyně se
stala obětí sexuchtivých choutek
jednoho ze štamgastů.
„Devatenáctiletý zaměstnanec hostince měl čtyřicetiletého hosta strhnout ze židle na podlahu a tam jej
pěstí několikrát udeřit do oblasti hlavy.
Napadený muž při incidentu utrpěl
zranění, které si však nevyžádalo lékařské ošetření. Při podání vysvětlení
hovořil nesouvisle a zmateně, měnil
popis událostí. Nakonec přiznal, že
důvodem jeho napadení mohlo být

plácnutí přes zadek jeho kamarádky...
Pro své zmatené chování byl policisty
vyzván k provedení dechové zkoušky,
která ukázala hodnotu 3,45 promile alkoholu v dechu,“ popsal trochu úsměvný případ s těžkými následky František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
„Zjištěním na místě policisté získali
několik svědectví, že silně opilý muž
se tam měl chovat agresivně a k incidentu mělo dojít při pokusu obsluhy podniku o jeho uklidnění. Věc je
nadále v šetření pro podezření z přestupku proti občanskému soužití. Za
ten hrozí pokuta až do výše dvaceti
tisíc korun,“ doplnil František Kořínek.
(mik)
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DAL SI PERVITIN, ZKOUŠEL SE VYMLUVIT NA LÉKY
Obhajoba Martina Mikyšky nemohla u soudu obstát

PROSTĚJOV Pokud si dáte
pervitin, je naprostý nesmysl se
vymlouvat na jakékoliv medikamenty. To je zásadní poselství
hlavního líčení, které se minulé
úterý konalo u prostějovského
soudu. „Už řadu let není na našem trhu lék ani potravinový
doplněk, který by obsahoval
metamfetamin či by se na něj
v těle přeměňoval,“ zdůraznil
soudní znalec z oboru lékařství
Bohumil Navrátil.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Sedmadvacetiletého Martina Mikyšku zastavili policisté loni v létě
v Držovicích. Choval se normálně
a nebylo na něm patrné, že by byl
opilý či zfetovaný. V jeho krvi však

bylo zjištěno 518 nanogramů metamfetaminu. „Jedná se o poměrně
vysokou dávku. Hranice trestného
činu je stanovena na 200 nanogramů, pod ní se jedná o přestupek,“
konstatoval soudní znalec Bohumil
Navrátil, který zdůraznil, že obžalovaný mohl sebe i ostatní řidiče ohrozit na zdraví či na životě. „Lidé pod
vlivem metamfetaminu mají tendenci k bezohledné jízdě, nejsou schopni se koncentrovat na více podnětů
současně a špatně reagují na měnící
se podmínky v silničním provozu,“
vyjmenoval znalec základní problémy feťáků za volantem.
Mikyška ovšem opakovaně popřel,
že by v současné době pervitin bral.
Vše zkoušel vysvětlovat tím, že kvůli
velkému pracovnímu nasazení před
jízdou požil řadu léků a také dalších
povzbuzujících prostředků. To mu
ovšem nemohlo projít. „Na trhu
lék obsahující metamfetamin není.
Dříve byl obsažen pouze v jednom
přípravku proti nemoci projevující
se nadměrnou spavostí, ale ten se již
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Zničil škodovku
V noci z pátku 21. na sobotu
22. června se neznámý pachatel
přikradl k vozidlu zaparkovanému v Prostějově. Třiatřicetiletý
majitel vůz značky Škoda Octavia
odstavil na kraji silnice před domem, přes noc jej mělk poškozen
tak, že na bocích vozu a střeše vytvořil rýhy a důlky. Tím se svým
řáděním neskončil, neboť rozbil
obě zpětná zrcátka a zadní světla.
Způsobená škoda byla předběžně
vyčíslena na 50 000 korun.

Nálezce nebyl poctivý
Minulé pondělí 17. června v odpoledních hodinách se poškozený
čtyřicetiletý muž pohyboval u železničního podjezdu v Dolní ulici.
V uvedených místech mu vypadl
z kapsy mobilní telefon značky
Asus v hodnotě necelých 13 000
korun. K jeho škodě nebyla osoba, která telefon našla, poctivá
a nalezené zařízení mu nevrátila.
Po oznámení, které poškozený
na policii učinil, byla událost zaevidovaná a šetří se pro trestný
čin krádeže s dvouletou trestní
sazbou.

Přišel o elektrokolo
Elektrokola se stávají běžnou výbavou obyvatel nejen Prostějovska. S tím bohužel souvisí i to, že
na tyto dopravní prostředky budou svůj zájem soustředit i různí
zloději. Skládací elektrokolo typu
Watson LWEB-L2004 Longwise
stříbrné barvy měl aktuálně dvaasedmdesátiletému muži z Prostějova neznámý pachatel odcizit
v období od 15. do 17. června.
Kola se měl pachatel zmocnit
v neuzamčené garáži po neoprávněném vniknutí na uzavřený pozemek u rodinného domu
v okrajové části Prostějova. Majiteli elektrokola tím měl způsobit
škodu vyčíslenou na 10 500 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu porušování domovní
svobody a přečinu krádeže, za což
pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Straka na novostavbě
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řadu let neprodává. Neexistuje také
nic, co by se v těle na tuto látku metabolizovalo. Jak se metamfetamin do
krve dostal, ví pouze sám obžalovaný. Pokud na něm přítomnost látky
nebyla znát, pak to pouze nasvědčuje tomu, že je na ni zřejmě zvyklý
a užívá ji poměrně často,“ zdůraznil
znalec.
Soudkyně obžalovanému udělila
tříměsíční podmíněný trest. Komě

toho Mikyška dva roky nebude moci
řídit. „Polehčující okolností je, že
obžalovaný dosud nebyl soudně
trestán. V evidenční kartě řidiče však
již má šest záznamů,“ upozornila Ivona Otrubová s tím, že kvůli četným
dluhům obžalovaného se rozhodla
upustit od peněžitého trestu.
Rozsudek dosud není pravomocný, Martin Mikyška si ponechal
lhůtu pro možnost odvolání.

V dosud přesně nezjištěné době v
období od 4. do 19. června odcizil
neznámý pachatel na novostavbě
domu v západní části města Prostějova akumulátorovou kotoučovou pilu značky Hilti s náhradní
baterií a nabíječkou. Firmě, která
je vlastníkem odcizeného nářadí
tím měla vzniknout škoda vyčíslená na 12 500 korun. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže.
Pachateli v případě dopadení hrozí dva roky vězení.

Josef KUŽELA
17. 6. 2019 51 cm 3,20 kg
Prostějov

Eliška VRCHOVÁ
17. 6. 2019 51 cm 3,20 kg
Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

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

Adriana SYCHROVÁ
5. 6. 2019 51 cm 3,15 kg
Prostějov

Michal
KADLEC

na tiskové konferenci Marie Marsová, předsedkyně
představenstva Středomoravské nemocniční a ředitelka prostějovské nemocnice. Jak přidala, kapacita může
být kdykoliv rozšířena v souvislosti s aktuální potřebou
až na zmíněných čtyřiadvacet paliativních lůžek.
Projekt byl financován převážně Olomouckým
krajem, který poskytl 27,3 miliónu korun. Dva
milióny investovala společnost Středomoravská
nemocniční, přičemž tyto prostředky putovaly na
nákup nábytku a dalšího vybavení pokojů pro pacienty i vybavení zázemí pro personál. Dotaci ve
výši 310 000 korun poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR.
„Nové oddělení vzniklo v souladu s rozsáhlou koncepcí
paliativní péče, kterou hejtmanství připravilo ve spolupráci s řadou odborníků. Naší snahou je hlavně to, aby
bylo na špičkové úrovni a poskytlo důstojné zázemí
nemocným i jejich rodinám,“ řekl ve svém proslovu
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. „Absenci tohoto zařízení jsem si uvědomoval už po svém
nástupu do funkce hejtmana před dvěma lety. A jsem
rád, že ve spolupráci s ostatními kraji, kde už podobné
zkušenosti mají, se na celém projektu podíleli i soukromí investoři, charita a další organizace. Ne vždy je toto
spojení jednoduché, nám se to ale s vidinou otevření
tolik potřebného oddělení povedlo,“ poznamenal první
muž Krajského úřadu.
Kromě přípravy prostor musela prostějovská nemocnice zajistit pro hladký chod nového oddělení například
také personál paliativního týmu. „Přijali jsme dva nové
lékaře, sedm zdravotních sester, sedm sanitářů a další nelékařský zdravotnický personál, věnovali jsme se
vzdělávání našich zdravotníků v oblasti paliativní péče.

Zároveň bylo nutné navýšení
lůžek následné a paliativní
péče nasmlouvat u zdravotních pojišťoven za podmínky
restrukturalizace akutní péče.
Dále jsme o tom, jaké možnosti nové oddělení nabízí,
informovali také praktické
a další spolupracující lékaře v regionu. Jsem ráda, že
jsme nový personál nemuseli
dlouho hledat, lékaři i sestry
o tuto nelehkou práci měli
sami zájem,“ poznamenala
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Marie Marsová.
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„Díky novému oddělení dojde k dalšímu prohloubení
je rovněž velmi specifická a klade vysoké nároky na
kvality péče o naše nemocné. Mnoho pacientů s velmi zdravotnický personál,“ řekl odborný garant paliativní
závažnými zdravotními problémy bylo dosud léčeno péče Nemocnice Prostějov doc. Miroslav Kala s tím,
právě na jednotlivých odděleních, kdežto nyní jim že úkolem paliativního týmu není pouze tlumit bolesbude komplexně poskytnuta péče v souladu s nejmo- ti a zvyšovat kvalitu života nevyléčitelně nemocných.
dernějšími světovými trendy a specializovaná odděle- Jejich úloha je mnohem širší a zahrnuje také řešení
ní získají kapacitu pro hospitalizaci dalších pacientů,“ psychologických, sociálních a duchovních problémů.
pronesl předseda představenstva společnosti AGEL V České republice umírá ročně asi 108 000 lidí
Aleš Herman.
a zhruba 65 až 70 procent jich zemře v nemocnici.
Pacienti v závěru života, o které už nemohla rodina pe- „Věřím, že nové oddělení paliativní péče bude důkačovat v domácím prostředí, nebo jejich zdravotní stav zem toho, že i v nemocničním prostředí je možné pronedovoloval pobyt v zařízeních poskytujících sociální žít závěr života kvalitně a důstojně v přítomnosti svých
služby, byli dosud hospitalizováni nejčastěji na LDN či nejbližších, s podporou naslouchajících lékařů, sester
interním oddělení. „Pobyt na standardní jednotce není a dalších odborných pracovníků. Nikdo si nemůže
pro nevyléčitelně nemocné vhodný, protože režim zde myslet, že umírající člověk je automaticky člověkem již
nedovoluje nepřetržitý pobyt blízkých a mnohdy ne- odepsaným a nemá význam se mu věnovat,“ řekl přeposkytuje ani dostatek intimity. Péče o tyto pacienty svědčivě Kala.
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LG QUOKNGVÚ NCDTCFQT XGNMÆJQ X\TčUVW -NKFPÚ C X[TQXPCPÚ
RGUURą¾VGNUMQWRQXCJQWLGXF÷éPÚ\CMCåFÚMQPVCMVUéNQ
X÷MGOCRQJNC\GPÊ8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQWMFG
DWFGOQEKXQNP÷D÷JCVCJNÊFCV5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOW
UPGUGPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

BLACK

'0ä+

LGMT¾UPÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWFGUGVKTQMč-NKF
P¾RUÊDCDKéMCMVGT¾D[NCRčXQFP÷XGNOKQUVT¾WP¾UUG
\MNKFPKNCCNGXčéKP¾XwV÷X¾OLGUV¾NGPGFčX÷ąKX¾5RQMQLGP¾
DWFGPC\CJT¾FEG2ąÊRCFPÚ\¾LGOEGD[\CPÊO÷NP÷LCMQW
FQDWFQEJ¾\GVCRQUVWRP÷UK\ÊUM¾XCVLGLÊFčX÷TW

SKARLET

LG FXQW Cå VąÊNGV¾ RąGFUVCXKVGNMC P÷OGEMÆJQ QXé¾MC /¾
Rą¾VGNUMQWCX[TQXPCPQWRQXCJWLGWéGPNKX¾CXJQFP¾PC
XÚEXKMCTč\PÆRUÊURQTV[iċCUVP¾DWFGXFQOGéMWUG\C
JTCFQWMFGDWFGOQEKXQNP÷D÷JCVCJNÊFCV,GXGNOKFQDTÚ
JNÊFCé1UVCVPÊRGLUM[PGOWUÊ

REK

LG MQW\GNPÚ MąÊåGPGE LG\GXéÊMC UVąGFPÊJQ X\TčUVW XG X÷MW
QUOKNGV/¾Rą¾VGNUMQWCX[TQXPCPQWRQXCJQW<G\Cé¾V
MWRQVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWFčX÷ąQXCVCNGRCMLG
\P÷LFQMQPCNÚOC\GN8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW0C
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾8JQFPÚMF÷VGO

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Oddělení paliativní péče je součástí čtvrté stanice léčebny dlouhodobě nemocných, která vznikla po půl
roku trvající rekonstrukci, s celkovou kapacitou 24 lůžek. „Pět je na nové stanici LDN vyhrazeno pro nevyléčitelně nemocné pacienty s potřebou paliativní péče.
Tyto pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, klimatizací a televizorem a bude na nich umožněn
nepřetržitý pobyt rodinných příslušníků,“ prozradila

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

PROSTĚJOV Jako vůbec první v rámci
Olomouckého kraje otevřela Nemocnice
Prostějov nové lůžkové oddělení pro paliativní
péči. Společnost Agel, která zdejší ústav provozuje, zároveň toto vysoce potřebné zařízení
zprovoznila premiérově v celé své husté síti
zdravotnických zařízení v České i Slovenské republice. Slavnostního okamžiku se zúčastnila
předsedkyně představenstva Středomoravské
nemocniční a ředitelka prostějovské nemocnice
Marie Marsová, senátorka za Prostějovsko a přilehlou část obvodu Jitka Chalánková, hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, primátor
Statutárního města Prostějova František Jura
a další významní hosté. Novému oddělení pro
umírající pacienty rovněž požehnal arcibiskup
Jan Graubner. A Večerník byl u toho!

Martin HAMPL
16. 6. 2019 52 cm 3,40 kg
Hamry

Pondělí 24. června 2019
www.vecernikpv.cz

/KPWNÚéVXTVGMD[NQXRTQUV÷LQXUMÆPGOQEPKEKUNCXPQUVP÷QVGXąGPQPQXÆNčåMQXÆQFF÷NGPÊRTQ
RCNKCVKXPÊRÆéK6QOWVQRTQLGMVWRQåGJPCNKCTEKDKUMWR)TCWDPGT
2x foto: Michal Kadlec

Vendula KMENTOVÁ
18. 6. 2019 50 cm 3,45 kg
Pěnčín

Prostějovská nemocnice otevřela oddělení pro paliativní péči

Jáchym HOLUB
16. 6. 2019 46 cm 2,45 kg
Brodek u Prostějova

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!

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì
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jako první ponořili školáci

Do biotopu v Laškově se

Pondělí 24. června 2019
www.vecernikpv.cz

-QWR¾PÊUKDG\RTQUVąGFP÷
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XCN[ \GLOÆPC OÊUVPÊ F÷VK
MVGTÆUGPCP÷LWåFNQWJQ
V÷wKN[(QVQ/CTVKP<CQTCN

LAŠKOV Konec dojíždění. Pokud budou chtít děti
z Laškova v létě k vodě, už se nemusí s rodiči trmácet do Prostějova, Vyškova, do Stražiska, či dokonce do Chorvatska. Vyrazit totiž mohou ke krásnému biotopovému koupališti, které vzniklo v areálu
za místní sokolovnou, hned vedle víceúčelového
sportovního hřiště.
Slavnostní otevření proběhlo přesně ve 13:00 hodin.
V tu dobu bylo koupaliště obsazeno zejména školáky.
„Na otevření jsme se těšili strašně moc. Ale poprvé
tady rozhodně nejsme. V týdnu jsme se třídou sbírali
kamínky z okolních trávníků. Taky sem chodíme na
zdejší hřiště na tělocvik. Rádi si tady zahrajeme fotbal
nebo basket, a to i po vyučování,“ prozradila Večerníku
přímo z vody devítiletá Eva Urbanová z Laškova, která
na koupališti trávila čas se svým stejně starým kamarádem Jakubem.
Dle vedení obce byl největší problém sehnat plavčíky.
V pátek však hlídkovali hned čtyři. „Zaplatili jsme místním studentům speciální kurz ve Zlíně. Jeden to udělal
bez problémů, další tři jej museli opakovat, ale naštěstí
to zvládli. Teď je důležité, aby nám tady nějaký rok vydrželi,“ objasnil starosta Laškova Ladislav Jedlička.
Bezprostředně po otevření se koupaliště doplnilo i o plošinu pro vozíčkáře. A to není vše. „Možná
zde výhledově uděláme hřiště pro beach volejbal. Také
se objevila spousta nabídek na vytvoření tobogánu či
skluzavky. Nejde ovšem pouze o peníze na jejich zakoupení. Pokud bychom měli tobogán, musíme přibrat dalšího plavčíka a tím by opět vzrostly náklady.
Takže uvidíme, malou skluzavku možná časem přece
jen necháme udělat,“ dodal starosta Laškova.
Nové koupaliště vyrostlo na místě někdejšího zchátralého bazénu. Hloubka plavecké části je až 2,6 metru,
plocha určená pro plavání zabírá 583 m2. Zbytek tvoří
mělké brouzdaliště. Koupaliště bude otevřeno každý
den od 10:00 do 19:00 hodin.

-QWRCNKwV÷X.CwMQX÷UGPCEJ¾\ÊXOCNGDPÆRąÊTQF÷XDG\RTQUVąGFPÊOUQWUGFUVXÊ
XÊEG×éGNQXÆJQURQTVQXPÊJQJąKwV÷-FKURQ\KEKLGKQDéGTUVXGPÊ (QVQ/CTVKP<CQTCN

BYLI JSME
U TOHO
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klikni na

FOTOGALERIE

V pátek bylo otevřeno druhé moderní přírodní koupaliště v regionu

19061910681

děti, pejsci, zdraví

19062010683

6

19052110582

Už řadu let patří mezi oblíbené destinace Prostějovanů tovačovská
jezera. Kvůli odběru pitné vody pro
Přerov však panuje na všech čtyřech jezerech zákaz koupání. Ten
ale mnozí s jistou dávkou cynismu
porušovali. V této souvislosti již
policisté začali neukázněné plavce
pokutovat. Koupání je povoleno ve
vymezené části jezera Annín, kterou
má v pronájmu město Tovačov. Před
lety tam otevřeli přibližně čtyřicet
metrů dlouhou pískovou pláž na-

Tovaèov:
jak se vyhnout pokutì?

Nad kvalitou vody v plumlovské
přehradě se každým rokem vznáší velký otazník. Pokud se ovšem
i tak chcete koupat v krásné přírodě obklopeni zelení, pak se vám
nabízí řada zatopených lomů, kde
se dříve těžil písek či kámen. A že
je určitě z čeho vybírat!

cházející se v prostoru pod mlýnem
Nová Ves:
s kapacitu dvou stovek lidí. Kvalita
pravá romantika
vody tam dle místních zůstává velmi
Snad do ještě krásnější přírody
dobrá.
než ten v Drysicích je zasazen lom
'U\VLFHPÕzHWHVLVNRÄLW u Nové Vsi nedaleko Litovle. Za
koupáním tam jezdí především
Skutečně pohádkové prostředí lomu lidé z Konicka. Oblíbila si ho však
mezi Drysicemi a Želčem pravidel- i řada Prostějovanů se smyslem pro
ně láká nejen plavce, ale i filmaře. přírodní romantiku. Okolí vypadá
Natáčela se tam pohádka Za hum- jako někde v Kanadě, voda je relany je drak, Strašidla z vikýře, jeden tivně čistá, i když v minulosti také
z dílů seriálu Četnické humoresky bývala lepší. Na druhou stranu se
a naposledy i televizní film Sejít tam v poslední době výrazně zlepz cesty s Jitkou Čvančarovou v hlav- šily služby.
ní roli. Lom má už několik let pronajat klub potápění Krab, lidi mnoho
Náklo: opìt láká davy
let odrazovaly povalující se odpadky.
Situace se již zlepšila, voda sice už K hojně navštěvovaným místům urnení tak čistá, jako bývala, nicméně čeným ke koupání také vždy patřila
koupat se v ní rozhodně dá. Lom je štěrkovna u obce Náklo. Ta vždy nahluboký osmnáct metrů, oblíbenou bízela čistou vodu, spoustu místa na
atrakcí je skok z vysoké skály. Ti nej- plážích i možnost postavit si u vody
odvážnější skáčou i z výšky dvaceti stan. Před zhruba deseti lety se Náklo kvůli zhoršující kvalitě vody pometrů.

8QFC X NQOW X &T[UKEÊEJ UKEG PGPÊ ×RNP÷ RTč\TCéP÷ éKUV¾ RąGUVQ MQWR¾PÊ
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1.

Dno a stěny bazénu jsou kluzké a mazlavé, voda nepříjemně zapáchá a má
zelenou, hnědou, nažloutlou nebo až
černou barvu. Vypadá takto váš bazén? Tak to máte problém s řasami.
Řasy se do vašeho bazénu dostávají
větrem, deštěm nebo prachem, působením slunce se pak vyvíjí a množí.
Co s tím můžete udělat?
Změřte pH vody a v případě potřeby
ho upravte pomocí vhodných přípravků na hodnotu v rozmezí 6,8 – 7,4.

5.

3.
4.

PROSTĚJOV Ti se ale mají! Děti ze
Základní školy v Palackého ulici mají
oproti svým vrstevníkům z jiných prostějovských škol obrovskou výhodu.
Letní prázdniny jim totiž letos začaly s devítidenním předstihem. To jim
ostatní určitě mohou jen závidět. Jak
Večerník informoval náměstek primátora pro školství Jan Krchňavý, ve
zbylých „základkách“ rozdají učitelé
vysvědčení až v pátek 28. června.
„Je to tak, už v pátek jedenadvacátého
června ukončila školní rok Základní
škola Palacká z důvodu oprav většího
rozsahu, při kterých by byla ohrožena
bezpečnost dětí a byl by komplikovaný
provoz. Na ostatních základních školách
v Prostějově obdrží děti vysvědčení standardně tento pátek,“ informoval Večerník
Jan Krchňavý, náměstek primátora Statutárního města Prostějova.
On sám navštíví děti, které poslední den
školního roku obdrží hodnocení svého
úsilí. „Určitě se rád zastavím na ‚své' Základní škole Jana Železného. Omlouvám

se, že stále říkám ‚své', ale ta dlouholetá
pouta zkrátka nejde zpřetrhat. Každoročně jsem se loučil a vysílal deváťáky do
toho velkého života. Rád to udělám i teď,
i když už ne jako ředitel školy,“ prozradil
Krchňavý.
Jak ještě na závěr podotkl, s uplynulým
školním rokem v Prostějově vládne spokojenost. „Kontakt s řediteli škol mám
velmi častý, takže vím, že rok i oni hodnotí
velmi pozitivně. Dařilo se získávat peníze
z evropských fondů, na řadě škol proběhly
opravy a rekonstrukce. Magistrát dává do
svých škol nemalé prostředky a prostředí
v nich se stále vylepšuje. Samozřejmě jsou
i drobné problémy na jednotlivých subjektech, ale to je zkrátka život – i ten školský,“
konstatoval náměstek primátora. (mik)
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Výrazně zvyšte množství chloru
ve vodě pomocí přípravků. Vysoká koncentrace chloru zahubí řasy
a následně z vody vyprchá.
Ošetřete vodu preventivní dávkou algicidního přípravku.
Pečlivě vyčistěte stěny a vysajte
dno bazénu, kde mohly zůstat
8QFWRNPQWąCUPGLéCUV÷LKRQ\P¾VGRQFNG\GNGPÆDCTX[CMNW\MÚEJUV÷P
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
zbytky řas, které by se opět začaly
odumřelé řasy shluknou do větších myslete i na prevenci, abyste hubení tivní dávky algicidního přípravku,
množit.
Použijte přípravek na tzv. celků, a následně je z vody odfiltrujte řas nemuseli pořád opakovat. V letní případně 1× týdně do vody dodat
vločkování, během kterého se nebo vysajte. Jakmile se řas zbavíte, sezóně se doporučuje zvýšit preven- vyšší množství chloru či kyslíku.

2.

4H=:yC>yIEG\yg:L

Přemnožené řasy. Snad každý, kdo má na zahradě bazén, se alespoň s jedním z těchto problémů někdy v životě setkal. Co na ně platí a jak jim do
budoucna předejít?
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týkalo s úbytkem návštěvníků, to už
A co ty ostatní?
ovšem dávno neplatí. Například loni
tam zejména o víkendu mířily davy Přímo na Prostějovsku se nachází ještě další dva zatopené lomy.
milovníků vody.
Zatímco v Brodku u Prostějova je
zakázaný vstup a místní jej využívají jen sporadicky, tak ten v Hradčanech-Kobeřicích se nachází
v okouzlující přírodě. Nicméně
dlouhodobě bojuje s nepořádkem
zanechávaným jeho návštěvníky
často z řad místní romské komunity.

-$. 6( 9<32ċÉ'$7 6 ċ$6$0, 9 %$=e18"
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téma Večerníku

Voda nad zlato. I tak by se
mohlo jmenovat pokračování známé pohádky
o Marušce, která svého
tatínka měla ráda jako
sůl. Voda je totiž skutečným darem a nikdy ji
dostatečně neoceníme.
Alespoň do té doby, než
nám vyschne studna…
Právě voda patří k prázdninám více jak cokoliv
jiného. Prázdniny sice teprve začnou, ale nebude
trvat dlouho a zjistíme,
že nám utekly, inu jako
ta voda. Abyste si je dokázali náležitě užít, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ
Večerník tuto tematickou
stranu. Texty připravil:
Martin Zaoral
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publice nevypadá nikdo. Čtenáři vzdychají,
jak to tahle mladá slečinka mohla nechat zajít
tak daleko, že se její váha zastaví až na těžko
uvěřitelných 51 kilogramech. Fakt, že kdekdo si
tento výtisk pokapal sádlem z bůčku a omastil
rohy třetím řízečkem, přitom obezita mu kouká z očí, nikoho dnes nepřekvapí, snad jen těch
pětadvacet tisíc lidí, co každý den v bolestech
umírají hladem.
Další výtisk, tentokrát nedělní: Už máte velkou
fotku, jelikož se prokázalo dle naprosto věrohodných očitých svědků, že již několik let máte
intimní poměr s jedním fotbalistou, zpěvákem,
hercem, hokejistou nebo kýmkoliv jiným, koho
jste ještě před čtrnácti dny vůbec neznala. Každopádně vaše dlouhodobě skrývané schůzky
budou nafoceny, rozhovory dopodrobna rozpitvány, slova přemodelována do nových smysluplných vět. Vaše popularita strmě stoupá vzhůru
i s počtem lidí, kteří si plátek koupí. Samozřejmě
tento žhavý příběh neodbydou čeští redaktoři
pouze jediným výtiskem, zaplať pánbůh, že jsou
tak hodní a nechají vám předem určené místečko
i na další díl nové, neokoukané kauzy.

publicistika

7

Silná developerská společnost už
nyní ví, že její úsilí postavit v Prostějově obrovské obchodní centrum
u Špalíčku přišlo vniveč. Rozsudek
Krajského soudu v Brně je jasný
a pravomocný, smlouvy s radnicí jsou
neplatné. Ale opravdu tímto skončila
deset let táhnoucí se kauza? Jsem přesvědčen, že nikoliv!
Ve vedení Manthellanu jsou skuteční obchodní „draci“ a pochybuji, že
ti nad už vynaloženými investicemi
mávnou rukou. To ani náhodou. Logicky i mně připadá aktuální požadavek 320 milionů korun odškodného,
které Manthellan požaduje po prostějovském magistrátu, přemrštěný.
Dost dobře ale nechápu bohorovný

Možná vám to ani nepřijde, třeba jste si vůbec
nevšimli, to ovšem jen v tom případě, že máte na
očích klapky a v uších špunty, jak na nás denně
české, zaručeně seriózní noviny a magazíny chrlí
jeden neuvěřitelný skandál za druhým. Nejdříve
o vás píší pár řádků, většina lidí si ani nevšimne,
a nakonec z vás udělají nového tisíckrát horšího
člověka, a to bez jakýchkoli výčitek.
Také jste jednou známá osobnost, tak se vším
všudy, prosím. A jak tedy začíná vaše rozpitvaná
a nechutná kariéra v bulvárních plátcích? Zhruba takto. Františka hodnotí: „Bože jak si vůbec
může vzít místo okrově modrých lodiček jedny
s naprosto ohavnou tyrkysovou barvou?” Ano, to
je naprosto nepřípustné. To, že sama autorka je
nosí již čtvrtým rokem, nikoho nezajímá, protože ona si to může dovolit. Jí zkrátka sluší.
Druhý den vychází nová zpráva o tom, jak odporně jste ztloustla. Buď jste těhotná (ideálně
s Marešem, Řepkou nebo s někým, jehož fotka
na první straně noviny prodá vlastně sama),
nebo jste na večírku vypila minimálně o 25 ml
minerální vody více, a proto byste měla začít
držet půlroční dietu, přeci jen takhle v naší re-
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ruky. Našli se pravda v obou táborech
a většinou provolávali slávu České republice, o kterou tu však jako obvykle
až tolik nešlo.
Faktem je, že tak početné demonstrace tady od roku 1989 nebyly. Jenže od
té doby se situace radikálně změnila.
Tehdy se demonstrovalo kvůli tomu,
že většina lidí se měla mizerně a vyhlížela lepší budoucnost. Nyní je situace
přesně opačná. Demonstrující lid se
má možná až příliš dobře a spíše se bojí
mizerné budoucnosti.
amozřejmě že Andrej Babiš byl
demokraticky zvolen. Jeho hnutí
za posledních sedm let vyhrálo šestkrát
volby. Stále se totiž najdou takoví,
kteří jsou jeho osobou nadšeni, což
by nezměnilo ani to, pokud by mu
policisté na zahradě vykopali čtyři
mrtvoly jeho bývalých obchodních
partnerů, čtyři mrtvoly jeho politických oponentů a čtyři krabice od
vína napěchované miliony EUR.
Přesto ani pro sebeúspěšnějšího premiéra není dobře, pokud se mu na
ulicích takhle srocují nespokojení lidé.
Tvrdit přitom, že je platí EU, CIA nebo
kdokoliv, kdo pořád ještě nevyhrál
v „účtenkovce“, je holý nesmysl.

aštěstí tady máme stále svobodu. Každý má právo vyjadřovat
svůj nesouhlas veřejně při demonstraci, každý má právo demonstrovat
proti tomu neustálému demonstrování a každý má právo se na jakékoliv
demonstrace vykašlat a nadávat si jen
tak pro sebe či své nejbližší okolí. Ať už
jsou pouliční manifestace jakkoliv
zábavné, v demokracii by vždy měly
rozhodovat volby.
Věřme, že to tak i zůstane…

N

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

Nejvyšší èas s estakádou
Co se budu hádat...
Projížděl jsem minulou středu Vrahovickou ulicí a za benzínkou jsem zahnul Cyklostezky jsou krásná věc, ale nejsou určeny právě cyklistům? Jak je tedy
doprava směrem do Průmyslové ulice. Bylo časně ráno a pod estakádou jsem možné, že ve Školní ulici se nám do jízdy neustále motají chodci? Jel jsem tudy
na silnici spatřil hromádku rozdroleného betonu. Ten nemohl spadnout od- naposledy včera a přede mnou šla mladá maminka s kočárkem, navíc za ruku
jinud než právě z estakády. Je štěstí, že ty kousky, z nichž některé měly i deset držela další dítě, asi šestileté. Když jsem jí nadal, co dělá na cyklostezce, odsekla
centimetrů v průměru, nespadly někomu na auto. A tak si říkám, není už na mi, že její manžel je policista a že si bude chodit, kudy chce! Kdyby neměla s sečase začít s celkovou rekonstrukcí estakády Haná, jak je nám v Prostějově tak bou děti, nadal bych jí, co by se do ní vešlo, ale takto jsem ji radši na kole objel
často slibováno? Nejvyšší čas!
Pavel Cibulka, Prostějov a zamířil pryč. Co se budu hádat s babou!
F. Mikulka, Prostějov
K èemu jsou pøechody?
Přechody pro chodce, tedy mám na mysli takzvané bílé zebry, jsou dobrá věc, protože na nich platí nějaká oficiální pravidla či předpisy dodržované jak chodci,
tak i řidiči. Ale k čemu vůbec jsou hádky, jestli v Brněnské ulici chybí přechody, které tam dříve byly? Projíždím touto ulicí několikrát denně a chodci ji přecházejí
naprosto, kde se jim zamane! A je úplně jedno, jestli je přes komunikaci namalována bílá zebra, nebo ne. Pěší si stejně svoji nejkratší cestičku přes silnici najdou
i jinudy. To samé se týká i ostatních ulic v Prostějově. Například na Vápenici, tam si lidé přecházejí rovněž, kde se jim zlíbí.
Jiří Vymětal, Prostějov

5DGÈMLNRXSDOLvWÈQHzKDOX
Nemyslím si, že by si kdokoliv dovolil zbourat starou budovu místního nádraží, na kterou jsou všichni Prostějované zvyklí. Otázkou však je, co udělat s okolím
v této lokalitě. Přednádraží je opraveno velice hezky, ovšem za kolejemi to vypadá jako v předminulém století. Myslím si, že ty polorozpadlé baráky, ve kterých nyní
přespávají bezdomovci, měly být zbourány už dávno a ne si jich všímat až nyní. Četla jsem, že by tam mělo být parkoviště a velká sportovní hala, budiž. I když bych
si v těch místech uměla představit něco jiného, třeba koupaliště, které nám vzali za velodromem, a nám v této lokalitě hodně chybí podobná oddechová zóna. Jsem
ale sama zvědavá, co se bude dít s bezdomovci, kteří neoprávněně, jak jinak, obývají ten největší dům za místním nádražím. Co s nimi, když jich je okolo padesáti?
Věra Přikrylová, Prostějov
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érii demonstrací spustilo jmenování nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové známé svým
spojenectvím s prezidentem Milošem
Zemanem. Objevily se obavy, zda nezasáhne do průběhu kauzy dotačního
podvodu v případě Čapího hnízda.
Tou se obšírně zabývala policie, státní zástupce ovšem s podáním žaloby
otálí. Přestože není známo, že by Benešová v této věci cokoliv podnikla, lidé
vyšli do ulic. Jak se ukázalo, skutečným
důvodem nebyla ani tak nová ministryně jako vzrůstající nespokojenost
s osobou premiéra. Ten s největší pravděpodobností vědomě spolupracoval
s komunistickou Státní bezpečností

a z pohledu mnohých není právě vzorem lidských ani občanských ctností.
ři této příležitosti se naše společnost naprosto předpisově rozdělila. Nebylo to ovšem jako v Nohavicově písničce, kdy by jedna polovina
volala „Hanba, hanba“ zatímco ta druhá skandovala „Sláva, sláva“. Spíše to
bylo tak, že až na výjimky všichni volali
„Hanba, hanba“ akorát každý na někoho jiného. Jedni tedy vyjadřovali nespokojenost s Andrejem Babišem,
druzí je pak za to kritizovali, neboť
dle jejich názoru se jednalo o zmanipulované a bůhvíkým placené
ovce. Ti, kteří by za této situace volali
sláva, se dali napočítat na prstech jedné

Tak se nám zase v Praze demonstruje, zpívá, mluví o slušnosti
i o tom, že čerpání miliard pro vlastní firmu ze státních i evropských dotací a vědomá spolupráce s STB nejsou úplně tím
nejlepším předpokladem pro vykonávání funkce premiéra.
Zúčastněným přitom nijak neimponuje, že předseda vlády je
razantní workoholik, který ze všech sil maká na tom, aby nikdy
neodstoupil a zároveň vyhrává jedny volby za druhými. Na
rozdíl od Prahy se v Prostějově ve velkém jen tak demonstrovat nebude. Drtivá většina Hanáků stále ještě upřednostňuje
kritizování z pohodlí svého domova. Mají na to stejně nezpochybnitelné právo jako demonstranti v ulicích.

www.vecernikpv.cz

Ahoj všichni,
možná to již cítíte ve vzduchu,
možná se již těšíte, v každém případě za chvíli je to tady. Blíží se doba
prázdnin a dovolených, relaxování
na plážích, grilování na zahrádkách, prostě ideální doba nicnedělání. Ovšem ne všechno je tak
jednoduché.
Samozřejmě budeme si užívat
kulturní léto, v rámci kterého Prostějov navštíví i umělci věhlasných
jmen, ale pak budeme opět poslouchat nářky spoluobčanů bydlících na náměstí na hluk a nepořádek. Určitě budeme pozorovat,
jak bude pokračovat rekonstrukce
Národního domu. Jde o stavbu
technicky a historicky složitou a já
osobně chci věřit, že se vše podaří
ke všeobecné spokojenosti a že
nám stavba pana Kotěry rozkvete
do krásy. A pak vydrží dlouhá léta
nápory počasí a i odolá nápadům
různých režimů. Další sledovanou
rekonstrukcí bude činnost v Plumlovské ulici, která je stále hlavní páteřní spojnicí pro polovinu města.
Do toho pořád někde pozorujeme
kopání optických kabelů internetu,
které je ovšem bohužel činností
soukromou narušující běžný chod
města a hlavně ničící chodníky,
mnohdy už tak dost zdevastované.
Ale pojďme být hlavně optimisty,
kteří si budou léto užívat. A stejně
mi to ještě nedá, abych neupozornil, že je třeba dát si pozor na
přímé slunce a následné spáleniny
kůže, v lepším případě jen dermatologické problémy. Dejme si také
pozor na všelijaké breberky, které
obzvláště v létě dokážou pěkně
potrápit. Po létě by měl být člověk
odpočatý, pěkně opálený a neměl
by být nemocnou troskou.
A teď si přihřeju i školskou polívčičku. I když to zní o prázdninách divně, tak jsou jedinci, kterým se říká
repetenti, a ti by neměli i při prázdninovém poflakování zapomenout
občas kouknout do knih a sešitů,
jelikož látka spíše umí z hlav vyprchávat než se v nich udržet.
Ale i tak užijme si všichni krásné
léto.
Marty
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Celá republika již vyřešila záhadu vašich tajných
mejdanů a schůzek, už dokonce vědí i o dítěti, které jakožto nemanželské již dlouhá léta schováváte (nikdo
by se nepozastavil nad obsahem článku, i kdybyste
byla dvacet let jeptiška v klášteře na míle vzdáleném
civilizace), a dokonce se již někteří doplazili na konec
příběhu, a to na rozvod váš i vašeho domnělého partnera. To, že jste v životě svatbu neviděla ani z dálky,
nikoho nezajímá, co napíšou noviny, pravda jest svatoucí. K prarodičům na návštěvy již nejezdíte, protože
máte strach, že i kdyby uvěřili slabé polovině z těchto
klepů, tak by vás nepustili ani za práh a svoji závěť
urychleně přepsali (pokud to již neudělali). Za poslední dva měsíce jste si již zvykla – váš nový životopis, ovšem stejně zažalujete bulvární časopis za šíření pomluvy, to je taky tak to poslední, co vám zbývá. Vzhledem
k českým soudům čekáte horní hranici trestu, a tudíž
ten nejnižší, co ve světě v obdobném případě hrozí.
O den později vás již lidé poznávají na ulicích, ironicky se usmívají a něco si šuškají. Přemýšlíte, co se
děje..., a ano, máte pravdu, dnes ráno vyšlo opět něco
nového, přemýšlíte, jakou novou poloviční lží – čili
poloviční pravdou, chcete-li, by mohlo Česko žít na
váš účet dnes...

HANBA BABIŠ! HANBA DEMONSTRANTI!
6/É9$Ġ(6.É5(38%/,.$"""

klid prostějovských zastupitelů, kteří
předžalobní výzvu považují málem za
bláznovství a poslední zoufalou křeč
developera. Já si naopak myslím, že
Manthellan bude ještě hodně kousat
a nějaké peníze z městské pokladny
si prostě urve. Ať už prostřednictvím
vyjednané dohody, nebo půjde soudní cestou. A vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby některý z justičních orgánů
do vyřešení sporu zablokoval veškeré
pozemky v historické části Prostějova, které nyní magistrát hodlá za velký
balík peněz rekonstruovat.
Oslavy výhry nad Manthellanem tak
mohou pořádně zhořknout, protože
developer svoji prohru jen tak neskousne a nevzdá se lacino.
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Zdravím všechny běžce a běžkyně,
dvoutýdenní období se sešlo s dvoutýdenním a máme tu sedmé, závěrečné pokračování našeho seriálu, který si našel oblibou mezi desítkami čtenářů Večerníku. Ti pozorně sledovali nejen všechny díly, ale vřele diskutovali a také se seznámili prostřednictvím naší facebookové skupiny ´Běhám s Večerníkem´. Za to jsem nesmírně ráda.
Připomeňme si, že už v šesti číslech (vždy se jedná o liché vydání), jsem vás z pozice redaktorky vyzvala ke společnému běhu, který vyvrcholí hromadným závodem.
Veškeré novinky a informace můžete sledovat také na www.vecernikpv.cz a facebookové skupině Běhám s Večerníkem, do níž se můžete kdykoliv zdarma připojit. V poslední fázi si pojďme říct pár základních organizačních informací, přičemž si přihlásím ještě těsně před startem 22. července.
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SOUTĚŽ MALÉ
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Pøipravit se, pozor, start!

Uběhlo to jako voda... A tak se čím dál tím intenzivněji můžeme těšit na
dlouho avizovaný běh, který se po společné domluvě na skupince bude konat 27. července v 10:00 hodin. Sraz je plánován v lesoparku Hloučela u prostějovské jízdárny Cavalo. Kromě bohatého programu připravujeme také
jedno nemalé překvapení a doufám, že ze sebe všichni vydáme maximum.

A jak to vlastnì vše bude vypadat?
Jelikož nás v posledních dnech provází celkem slušné horko, rozhodla jsem
se, že se nám poběží nejlépe u Hloučely, skrytí pod korunami stromů. Trasa běhu bude dlouhá tři kilometry a bude označena barevnými fáborky. Po
cestě budou tři menší zastávky – jednak k vydechnutí, ale také k zábavě,
k vyzkoušení nějakých dovedností. Občerstvení bude zajištěno, a kdo bude
chtít, můžeme se po běhu povzbudit opékáním špekáčků. Nebojte se na běh
vzít s sebou i své domácí mazlíčky – budou velice vítáni.

Vše to rychle uteèe
A to doslova! Červenec nám už klepe na dveře a já se nestačím divit, jak pilně
trénujete a pracujete, o čemž mě snad každodenně překvapujete na facebookové
skupině. A vlastně ani nezáleží na tom, kolik kilometrů uběhnete a za jak dlouhou dobu, ale na tom, že se vám i přes všechny ty horké dny chce makat a makat.
Všichni máte můj obdiv a smekám před vámi, jelikož já jsem ráda, že se v těchto
dnech zavřu doma a zatáhnu rolety úplně všude.
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Odmìna je pøipravena
Na všechny zúčastněné čeká náležitá odměna, které je na místě za všechnu
tu vynaloženou snahu a dřinu. Závěrem mi nezbývá nic jiného než popřát
vám hodně sil v posledním měsíci tréninku a taky zajásat, že už se na vás
všechny těším!

VYDEJTE SE S PROSTÌJOVSKÝM VEÈERNÍKEM DO MAÏARSKA

KREATIVCE
zná své výherce!
Říká se, že kreativitě se meze nekladou, ale kreativní
soutěž s PROSTĚJOVSKÝM
Večerníkem došla svého finále a skončila. Z této informace budou mít zcela jistě radost malí i velcí výherci.
Soutěžním úkolem bylo jakýmkoliv způsobem ztvárnit, co děti budou nebo by
chtěly o prázdninách dělat.
Jelikož se nám do soutěže přihlásili pouze dva mladí
umělci s velkým věkovým rozdílem, rozhodování bylo
snadné - oba si zaslouží post prvního místa! Našimi výherci jsou Nicol Synková ze Sněhotic (14 let) a Filip Ivančík
z Prostějova (necelé 2 roky). Rodiče výherců budou telefonicky kontaktováni k převzetí hodnotných cen. Oba
mladí kreativci získávají dárkový balíček plný pomůcek
pro další rozvíjení tvořivosti v hodnotě 600 Kč od společnosti Zažeň nudu. Rodiče také neodejdou s prázdnou,
ti od nás získají roční předplatné našeho periodika.
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původní zpravodajství pro Večerník Michal SOBECKÝ, Michal KADLEC, Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Přes deset let pustne, a navíc ho současný
majitel nechává bez lítosti devastovat zloději kovů nebo
vandaly, kteří během let zničili snad vše, čím dříve mezi fotbalovými fanoušky tolik oblíbené místo disponovalo. Řeč je
o bývalém fotbalovém i atletickém stadionu ve Sportovní
ulici. Jeho současný stav je žalostný. Travnatou plochu, kterou Prostějovu záviděly pomalu všechny fotbalové kluby
na Moravě, najdete zarostlou plevelem, tribuny jsou na
spadnutí, namísto škvárové dráhy a atletických sektorů je
nefalšovaná džungle. Člověk by řekl, že zašlá fotbalová sláva a s ní i více než pětitisícové divácké návštěvy se už na toto místo nikdy nevrátí. Možná se ale všichni mýlíme. Už dva
roky probíhají intenzivní jednání mezi zástupci magistrátu
a majitelem areálu ve Sportovní ulici Markem Pořízkou.
Zatím všechna sice o možné směně za jinou nemovitost
z majetku města zkrachovala, ale obě strany deklarují zájem. Obzvlášť, když současný primátor František Jura je zároveň předsedou druholigového 1.SK Prostějov a má eminentní zájem na tom, aby se nejen kopaná do Sportovní
ulice zase vrátila. Podaří se tento velký počin? Kolik to bude
stát a kdo to zaplatí? Nejen na tyto otázky se Večerník zaměřil v posledních předprázdninových Kauzách.

$ÚXCNÚHQVDCNQXÚCCVNGVKEMÚUVCFKQPXG5RQTVQXPÊWNKEKLGXMCVCUVTQH¾NPÊOUVCXW<FGXCUVQXCPÆ\CąÊ\GPÊVTKDWP[FT¾JCKVT¾XPÊM
WåXčDGEPGRąKRQOÊPCLÊFąÊX÷LwÊUN¾XWRTQUV÷LQXUMÆMQRCPÆ
3x foto: Michal Kadlec
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Stadionu, kde trénova
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Kdysi chlouba, dneska bída...
Devadesát let loni slavil fotbalový
stadion ve Sportovní ulici. Proslulá Želízka se však pod tíhou oslav
neprohýbala. Spíše naopak. Pod
těžkým osudem, který byl k sportovnímu areálu více než nevlídný
se na něj jaksi zapomnělo. Jakoby
nebyl. Jenže on je a již v dohledné
době by mohl oprášit svoji bohatou
minulost.
Kdysi vzhledný stadion, kde se dokázalo natěsnat i hodně přes pět tisíc
lidí, zeje prázdnotou. A nejen to: už
více než šestnáct let soustavně chátrá.
Právě na jaře 2003 se tam hrál poslední druholigový zápas. Posléze už patřil
zejména fotbalistům žákům, k tréninkům i turnajům, avšak stále méně.
Několikrát se tam konalo i stále populárnější klání Spartan Race. Na fotbal
už to ale nebylo a není. Ttribuny vypadají na spadnutí, jedna, na stání, už
je dokonce zbořená. V minulosti lákal
areál ve velkém vandaly. A nabízel také

příležitost zlodějům kovů. Není divu.
Stadion je nyní téměř nevyužívaný.
Poslední větší akce, atletický mítink,
se tam konala v roce 2006. V té době
taktéž sloužil jako zázemí při pořádání
například přespolních a orientačních
běhů. Což koneckonců trvá dodnes.
Nicméně zázemí je na něm aktuálně
malé až žádné.
Je příznačné, že v Prostějově velký fotbal na čas v roce 2003 skončil právě
kvůli nevyhovujícímu stadionu. „Ty
podmínky nebyly úplně takové, jak
by si možná člověk u ligového klubu
představoval,“ říká nyní po letech například fotbalista Lukáš Krobot mířící
tím i na tehdejší zázemí. Z něj už jsou
nyní navíc jen trosky.
Už několikrát ovšem byly na veřejnosti
informace o tom, že se se stadionem
bude něco dít. Naposledy v roce 2018.
Nejenže byla otázka stadionu i tématem předvolební kampaně současného primátora Františka Jury, ale obje-

%GNMQXÚRQJNGFPCUQWéCUPÚUVCXJąKwV÷XG5RQTVQXPÊWNKEKLGQRTCXFWåCNQUVPÚ
<O÷PÊUGVQ"
Foto: Michal Kadlec

vil se i návrh na výměnu pozemků, na
němž je stadion, vlastněných podnikatelem Markem Pořízkou. Rada města
a následně zastupitelstvo však směnu
za rodný dům Jiřího Wolkera zamítly.
O stadionu se nyní mluví v souvislosti s opravou a opětovném využití
k větším sportovním akcím. V mi-

nulosti přitom na jeho místě mohl
vzniknout domov pro seniory. Většina obyvatelstva by tam však ráda
viděla v akci hvězdné plejery s kopačkami a na lavičce takového odborníka,
jakým býval Karel Brückner, jenž své
prvotní trenérské ostruhy sbíral v TJ
Železárny.

PROSTĚJOV Ve chvíli, kdy probíhají
jednání mezi současným vedením
prostějovského magistrátu a majitelem bývalého fotbalového hřiště ve
Sportovní ulici o možné výměně, se
před časem ozval redakci podnikatel
Marek Pořízka, který zareagoval na
článek z únorového vydání Večerníku (plné znění najdete na www.
vecernikpv.cz). Nelíbí se mu, že již
nějaký ten rok se traduje, jak v první
fázi požadoval za hřiště po magistrátu
až dvacet milionů korun. „Nikdy jsem
po radnici nechtěl peníze,“ zaprotestoval Pořízka.
Exkluzivně pro Večerník popsal vývoj
svého jednání s vedením magistrátu. „To
začalo zhruba před třemi lety. Bývalému
vedení radnice jsem předložil vlastní návrh, v němž jsem chtěl na svých pozemcích ve Sportovní ulici postavit dům pro
seniory. Mám vypracovanou architektonickou studii, kterou jsem prezentoval
minulé radě města, která ale tento záměr
neschválila. Za tímto účelem jsem požadoval rovněž změnu Územního plánu
města Prostějova. Bohužel, i přestože se
tehdejším radním můj záměr nejdříve
zamlouval, později ho odmítli s tím, že
pozemek je určen pouze pro výstavbu
související se sportovními účely. Brzy
nato následovala další jednání, při nichž

jsme se společně domlouvali na jiném
řešení, konkrétně na směně areálu za
majetek města. Byl jsem ochoten bývalé
hřiště ve Sportovní ulici vyměnit za dům
na náměstí T. G. Masaryka, ve kterém se
narodil Jiří Wolker. Z toho ale také sešlo,
zastupitelé s tím nesouhlasili,“ popsal genezi celé (ne)směny Marek Pořízka.
A přidal komentář k současným jednáním. „S novým vedením magistrátu, například s primátorem Františkem Jurou,
jsem už také o celé záležitosti hovořil.
Teprve až poté se však poprvé objevila
možnost odkupu hřiště, do té doby ale
o penězích řeč nepadla. Vždy jsem preferovalvýměnunemovitostizanemovitost.“
Když mu Večerník připomněl, že bývalé
vedení města od začátku tvrdilo, že chtěl
za hřiště ve Sportovní ulici až dvacet
milionů korun, razantně oponoval. „To
není vůbec pravda! Nikdy jsem takovou
sumu neuvedl a jak jsem řekl, až do těxchtů dnů nebyly ve hře peníze,“ zdůraznil
Marek Pořízka.
Jak Večerník již v minulosti předeslal,
prostějovský primátor Jura jednání
s Markem Pořízkou potvrdil s tím, že
město hledá další možnosti, jakou nemovitost za areál nabídnout. „Odkup
za peníze je však také možnou alternativou, nýbrž až tou poslední v řadě,“ uvedl
primátor Jura.

(TCPVKwGM,WTC d0CUVCFKQPXG5RQTVQXPÊLUOGPG\CRQOP÷NKq
Primátor však připouští, že aktuální prioritou je revitalizace centra města
PROSTĚJOV Sám řadu let fotbal aktivně hrával, do povědomí
veřejnosti se výrazněji zapsal jako trenér a generální sportovní
manažer fotbalového 1.SK Prostějov, jehož je nyní předsedou.
Současně je také politikem a lídrem místního hnutí ANO 2011.
Jako prioritu svého programu před posledními komunálními
volbami uváděl revitalizaci Jezdeckých kasáren a právě rekonstrukci stadionu ve Sportovní ulici. Právě kolem ní se točil náš
poslední rozhovor s primátorem Statutárního města Prostějov
Františkem Jurou (na snímku).
yy Vidíte obnovu tohoto areálu
stále jako reálnou?
„Rekonstrukci považuji nejen za
reálnou, ale především za velmi
potřebnou. Je to místo s velkou
tradicí. Hrával se tam špičkový fotbal, trénoval tam pozdější olympijský vítěz v desetiboji Robert Změlík. Srovnatelný sportovní areál
v Prostějově nemáme. Chtěli jsme
jej původně využít také pro atlety,
ale ovál se ale bohužel do areálu
nevejde a začínáme pro něj hledat
jiné místo.“

yy V jakém časovém horizontu by
se tedy stadion mohl opravit?
„Zcela jistě je to záležitost na několik
let a dokončení přesahuje jedno volební období. Bude třeba dát do pořádku příslušné plochy, vybudovat
kvalitní trávník a další povrchy, později se pustit do tribun a moderního
zázemí pro sportovce i návštěvníky.
Je to svým způsobem úkol pro celé
město.“
yy Podnikl již magistrát konkrétní kroky k tomu, aby areál odkoupil od stávajícího vlastníka?

„Průběžně jednáme, upřesňujeme si
naše představy a hledáme řešení přijatelné pro obě strany.“
yy Znáte jeho požadavky?
„Jistě, vlastník areálu by rád získal konkrétní nemovitosti na našem náměstí
T. G. Masaryka. Prozatím jsme nenašli
shodu a hledáme jiná řešení. Potřebujeme ještě nějaký čas, abychom našli
variantu přijatelnou pro obě strany. Ale
rozhodně se nevzdáváme.“
yy Stadion byl v minulosti využíván zejména fotbalisty. Ti se
však přesunuli do areálu SCM Za
Místním nádražím. Jaké by bylo
využití zrekonstruovaného sportoviště?
„Fotbal na stadion rozhodně patří
a zrekonstruovaný areál by návštěvníkům nabídl větší komfort. Navíc
by nemusel sloužit jen samým ligovým zápasům, ale mohli bychom
v Prostějově přivítat například kvalitní pohárová i jiná utkání.“

2TQUV÷LQXUMÚ RTKO¾VQT (TCPVKwGM ,WTC
LG U HQVDCNGO FNQWJQFQD÷ URQLQX¾P
Foto: www.frantisekjura.cz

yy Je rekonstrukce sportoviště
ve Sportovní ulici pro město prioritou tohoto čtyřletého volebního období?
„Absolutní prioritu má centrum
města kolem Společenského domu.
Tato část historického jádra města
deset let chátrala a rekonstrukci
není možné odkládat. Pokud za-

*NCXPÊVTKDWPWWTéGPQWMUG\GPÊCVNGVKEMQWFT¾JWKUGMVQTPCUMQMFCNGMÚD[UVG
WåOG\KX\TQUVNÚORNGXGNGOCFQMQPEGP¾NGVQXÚOKFąGXKPCOKLGPV÷åMQRQ\PCNK
Foto: Michal Kadlec

stupitelstvo rozhodne, že tuto část
města opraví samospráva, bude
to znamenat značný nápor na rozpočet. Přesto bych na stadion ve
Sportovní ulici nechtěl zapomenout. Určitě budeme hledat pomoc
u krajských, státních a evropských
fondů.“

Další exkluzivní
rozhovory
k tématu najdete
na stranì 35
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ANGLICKÁ
ROZLUČKA
se
školním
rokem
aneb
zahraniční exkurze Gymnázia Jiřího Wolkera
2ąGFWPKXGT\KVPÊéÊV¾TPQW4CFENKHHG%COGTCX1ZHQTFW
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PROSTĚJOV Předminulé pondělí 3. června žáci
pátých až devátých tříd ZŠ E. Valenty v Prostějově
připravili školní soutěž společně se svými učiteli
pro své kamarády z prvního stupně. Hlavní část nazvanou PAMATOVÁK připravili učitelé anglického
jazyka.
Zábavné dopoledne probíhalo v lesoparku Hloučela a soutěžícími byli žáci prvních až čtvrtých ročníků.
„Úkolem bylo proběhnout předem připravenou trasu
označenou barevnými fáborky a zapamatovat si co nejvíce obrázků v angličtině. Děti, které zrovna neběžely,
hrály hry nebo plnily úkoly, které si pro ně připravili
jejich starší patroni. Cílem soutěže bylo motivovat děti
ke kladnému vztahu k anglickému jazyku, stmelení kolektivů žáků naší školy a v neposlední řadě strávit pěkný
den,“ uvedla pro Večerník Blanka Škobrtalová, učitelka
angličtiny na ZŠ E. Valenty v Prostějově.
(red)

(QVQ51i212TQUV÷LQX

RAKOUSKO, PROSTĚJOV Studenti a učitelé
Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově oplatili návštěvu rakouské partnerské škole
Bundeshandelsakademie Deutschlandsberg v rámci platformy eTwinning. Třídenní výměnný pobyt
se stal vrcholem dvouletého projektu eTwinning
s názvem „Představujeme svoje město“. Během této
doby studenti obou škol pracovali na společných
úkolech, připravovali různé aktivity, a snažili se
představit nejen své město i školu, ale také svoji zemi
s rodným jazykem.
„V říjnu loňského roku přijali rakouští partneři naše pozvání a strávili u nás tři krásné dny nabité programem.
Nyní se role obrátily, a tak jsme mohli nejen poznávat
krásy Štýrska a jeho hlavního města, ale také upevnit již
dříve vzniklá přátelství. Po příjezdu nás provedli celou
školou. Potom jsme se společně vydali na výšlap kolem
poustevny až k hradu, odkud se nám naskýtal nádherný
výhled na město. Večer už strávili naši studenti v hostitelských rodinách. Další den jsme se vypravili na exkurzi

do lisovny dýňového oleje Hamlitsch a navštívili jsme
Štýrský Hradec, hlavní město Štýrska,“ popsala průběh
výměnného pobytu koordinátorka projektu a vyučující
německého jazyka Jana Mohrová.
Nezapomenutelným zážitkem bylo pro studenty přijetí starostou města Deutschlandsbergu v závěrečný
den pobytu. Studenti si v česko-rakouských skupinkách
prohlédli město a závěrečný den byl věnován sportování.
„Jsem šťastná, že jsem se tam mohla podívat a poznat rodinný život v Rakousku. Našla jsem si nové kamarády a už
jsem dostala pozvání k soukromé návštěvě,“ radovala se
jedna ze studentek Michaela Mosslerová.
Na závěr pobytu byly všem účastníkům předány účastnické certifikáty. „Jsme rádi, že se nám daří navázat na
spolupráci obou škol, která byla zahájena již v roce 2004.
Byl bych také rád, kdyby byla mezi Prostějovem a Deutschlandsbergem navázána spolupráce na bázi samosprávy.
I o tom jsme se s panem starostou bavili, protože nás spojuje
společná historie monarchie, ale také knížecího rodu Lichtenštejnů“ přidal ředitel školy Marek Moudrý.
(red)
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RYCHLÝ
TADY NAKOUPÍTE! OBCE DOSTALY MILIONY KORUN 9(ÿ(5
NÍK
Olomoucký kraj vypsal dotaci vůbec poprvé

PROSTĚJOVSKO Ticho, klid. Občas projede auto, jinak ale nikde ani živáčka. Kdo by se však
divil. Alojzov má jen kolem dvou set obyvatel. A kolem druhé hodiny po poledni je zdánlivě
vylidněný. Platí to i o obchodě, centru tamního dění. Ten už má zavřeno. Avšak aspoň funguje.
Ne vždy tomu tak ale bylo. Vesnice zažila časy, kdy za nákupy museli místní
dojíždět do okolí. „Je super, že existuje možnost nakupovat přímo zde.
I když jen pár hodin denně. Dříve to
bylo horší,“ svěřil se Večerníku muž,

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
271
Ondratice

250

-QX¾NQXKEGt1UÊéCP[
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Dobrochov

obce prostìjovska, které získaly
dotaci na provoz obchodu

Celkem 1 336
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VITČICE Mít za kamaráda takového ptáčka, to je tedy terno! Dvaatřicetiletý muž zapůjčil motorové kolo
svému staršímu příteli, což ovšem
neměl dělat. Ten ho prodal, protože
dlužil, na koho se podíval. Teď mu
hrozí za zpronevěru kriminál.
„Z přečinu zpronevěry podezírají
němčičtí policisté sedmatřicetiletého
muže z Vitčic. Tohoto skutku se měl
podezřelý dopustit v květnu tohoto
roku tím, že prodal jízdní kolo s přídavným spalovacím motorem. Kolo

totiž nebylo jeho, ale měl ho od konce dubna půjčené od svého dvaatřicetiletého kamaráda. Protože se však
dostal do finanční tísně, půjčené kolo
za částku 3 500 korun prodal svému
známému. Právoplatnému majiteli
tím způsobil škodu odborným vyjádřením vyčíslenou na 7 000 korun,“
sdělil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje s tím, že za uvedený přečin tak muži hrozí až dvouleté vězení.
(mik)

který se představil jako Milan Hlaváč.
Podobné je to i v Koválovicích–Osíčanech. Nevelká obec sama prodejnu
provozuje. A dělá, co může, aby ji udržela. „Cílem je udržet provoz co nejdéle.
Neumím si představit, že by starší lidé,
kterých je tady hodně, museli čekat, až
jednou dvakrát do týdne dorazí pojízdný obchod,“ uvedl starosta obce Josef
Polášek. Proto obec ze svého rozpočtu
prodejnu dotuje.
Alojzov, Koválovice-Osíčany, ale také
další desítky obcí z celého kraje pak nově
získaly taky pomoc zvenčí. Hejtmanství
totiž letos poprvé rozjelo dotační program, jehož cílem je podpora malých
prodejen na vesnicích. „Účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora
malých obcí na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu
kamenných prodejen s cílem podpořit
zachování dostupnosti služeb v obcích
v Olomouckém kraji,“ uvádí kraj k programu na svých internetových stránkách.
Bližší informace poskytl Večerníku
náměstek hejtmana Pavel Šoltys. „Na

NA UDRŽENÍ OBCHODŮ
1DEJQFX#NQL\QX÷DWFGHWPIQXCVF¾NCVQKFÊM[FQVCEK1NQOQWEMÆJQMTCLG
Foto: Michal Sobecký

základě analýzy, kterou jsme si nechali
zpracovat, vyplývá, že téměř polovina
obcí se v posledních letech potýká
s problematikou činnosti malých prodejen na jejich území. Obzvláště zatíženy jsou pak nejmenší obce do pěti
set obyvatel,“ uvedl. Podle vlastních
slov jej také potěšil zájem ze strany
obcí. „Žádost o poskytnutí dotace
v dotačním titulu nakonec podalo 43
obcí s celkovou požadovanou částkou
2,3 milionu korun. Jsem rád, že tolik
obcí projevilo zájem,“ dodal. Všechny
obce nakonec peníze dostaly.
Žadatelé přitom musí splnit řadu podmínek, například poloviční spoluúčast
v podobě peněz. Podpora jde zejména

na energie. V některých případech pak
na obnovení provozu. Většinou se ale
jedná o menší částky. Pouze v případě
dvou obcí na Prostějovsku – Ondratic
a právě Koválovic–Osíčan se vyšplhala
dotace na čtvrt milionu korun.
V tom, jak peníze využít, má pak starosta jasno. „Peníze půjdou na plat
a energie. Obchod trvale vykazuje
ztráty, ale nechceme o něj přijít,“ prozradil Josef Polášek. V jiných vesnicích
na Prostějovsku už ale takové štěstí
nemají. Třeba v Bukové nebo v Biskupicích. Tam obchody zanikly poměrně
nedávno, za problémem však nestojí
jen peníze: nikdo se nehrne do jejich
provozování.

6WDURVWD+OXFKRYD]HPĆHO
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HLUCHOV Smutná zpráva zasáhla občany Hluchova. Ve čtvrtek 6. června zemřel ve věku 63
let tamní starosta Vladimír

Dvorský. Nový starosta či starostka by měl(a) být znám po
jednání zastupitelstva, které by
mělo proběhnout příští úterý
2. července.
Rodák z Hluchova se starostou
poprvé stal po mimořádných
volbách v roce 2011. Jednalo se
tehdy o prvního uvolněného
starostou Hluchova. Ve volbách
pravidelně získával nejvyšší počet hlasů, nejinak tomu bylo i při
těch zatím posledních v roce
2018. Ve vedení obce se mimo
jiné snažil zpestřit v obci kulturní

program. Kromě opravy chodníku se zásadní investicí za jeho
působení stala oprava budovy
bývalého zámku za 13 milionů
korun, díky níž by se obecní úřad
měl přesunout do přízemí. Konce rekonstrukce, která dle původních plánů měla skončit letos
v červnu, se již Vladimír Dvorský
nedožil. „Zasedání zastupitelstva,
na němž bude zvolen nový starosta, se má konat v úterý druhého
července,“ informoval Večerníku
místostarosta obce Dušan Lysický.
(mls)

Most dokonèí snad
v èervenci
Němčice nad Hanou, Mořice
(mls) - Původní termín dokončení opravy celé silnice mezi Prostějovem a Mořicemi byl stanoven
na konec září loňského roku. Kvůli stavu mostu mezi Němčicemi
a Mořicemi byla schválena jeho
demolice a stavba nového. Plánovalo se, že stavba skončí letos
v květnu. Ani to se ovšem vzhledem k administrativním průtahům nestihne. Aktuální termín
dokončení byl stanoven na 22.
července.

6SRMÉMHQRYÙFKRGQÉN
Vrchoslavice (mls) - Vydláždit
prostor před sokolovnou a postavit chodník, který obec spojí s její
místní částí Dlouhá Ves. To jsou
dva úkoly, do nichž se v nejbližší době pustí ve Vrchoslavicích.
„Každá z těchto dvou investičních
akci vyjde na zhruba milion korun,“ dodal starosta obce Dušan
Svozílek.

Zpøístupnìní zkratky
VHEOÉzÉ
Čechy pod Kosířem (sob) – Oficiální otevření je zase o něco blíž.
Řeč je o silničce propojující hřbitov a centrum obce v Čechách pod
Kosířem. Stejně tak spěje ke konci
i kolaudace sousedních pozemků,
kde se budou stavět rodinné domy.
Celkem by jich nově mělo vzniknout 32.

Po pùlnoci se má
hudba ztišit
Konice (mls) - Vedení města Konice schválilo výjimky z noční klidu. Své usnesení doplnilo o nový
požadavek, aby organizátoři hudebních akcí po 24. hodině snížili
hlučnost produkce o 30 %. Jak vše
bude probíhat v praxi, to se teprve
uvidí.

VESNICE ROKU:1DnOÁI 3M>CJNG<QD>@<!J=MJ>CJQUÁNF<GTNOPCT
PROSTĚJOVSKO Ani letos se žádná z obcí v prostějovském regionu
nebude pyšnit titulem Vesnice roku
Olomouckého kraje. Přesto v Tištíně, Vrchoslavicích a Dobrochově
nemusí litovat nemalého úsilí, které
do letošního klání dali. Všechny tři
obce si z něj odnáší stuhu i zaslouženou finanční injekci.

Ocenìní komise
Babice – za dynamický rozvoj provázanosti obce s krajinou

Zlatá cihla z Programu obnovy venkova
Partutovice – kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných
objektů a památek místního významu
Grymov – kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
Býškovice – kategorie C – nové venkovské stavby

Ceny se speciálním finanèním ocenìním OK (50 000 korun/obec)

Martin ZAORAL
Každá z vesnic, která se letos do soutěže přihlásila, měla určitě co nabídnout.
Záleželo na samé komisi, co jí v dané
obci přijde jako výjimečné. V Tištíně
to byla spolupráce s místními zemědělci, díky nimž si obec vysloužila
Oranžovou stuhu. „Je to fajn. Letos
jsme počtvrté soutěžili a počtvrté jsme
získali ocenění. Faktem je, že spolupráce obce s Agrodružstvem Tištín je dlouhodobá a mimořádná. Díky ní máme
například v budově bývalého lihovaru
muzeum zemědělské techniky. Chtěla
bych ovšem doplnit, že se nám dobře
spolupracuje i s dalšími podnikateli, což
jsme rovněž prezentovali,“ zhodnotila starostka Tištína Alena Vágnerová.
Spolu se stuhou obec získala i příslib
dotace ve výši 600 tisíc korun. „Ještě
přesně nevíme, na co to použijeme.
Každopádně nás v příštím roce čekají

Radvanice – diplom za moderní knihovnické a informační služby
Štíty – cena naděje pro živý venkov
Troubky – ocenění za výchovu mládeže k ekologii a její uplatnění v běžném životě obyvatel
Veselíčko – ocenění za příkladnou péči o zámecký park, sociální péči o občany a oživení místní historie

Stuhy (finanèní ocenìní MMR)
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rozsáhlé opravy zdejších chodníků, tak
možná na ně,“ dodala Vágnerová.
Vrchoslavice získaly Modrou stuhu za společenský život. Obec se
sice do soutěže O vesnici roku zapojila vůbec poprvé, v uplynulých letech
však získala ocenění Obec přátelská
rodině a Obec přátelská seniorům.
„V obci to skutečně žije, pořádáme
ročně přes padesát společenských
akcí. Vrchol roku pro nás ovšem bude
představovat zářijový sraz rodáků.
Peníze, které jsme v soutěži získali,
zřejmě využijeme na nákup technic-

kého zázemí nejen pro tuto akci,“ prozradil Večerníku starosta Vrchoslavic
Dušan Svozílek, který účast v soutěži
všem vesnicím doporučil. „Při přípravách i samé prezentaci panovala perfektní atmosféra,“ dodal.
Zelená stuha za péči o životní prostředí letos putovala do Dobrochova. „Jde nám o to, aby se lidem u nás
dobře žilo, k čemuž je potřeba i dobré
životní prostředí a zeleň. To by u nás
měla zlepšit i plánovaná výsadba mokřadu,“ komentoval rozhodnutí komise
starosta Miroslav Kříž.

Dobrochov – Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Tištín – Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Vrchoslavice – Modrá stuha za společenský život

,s,,,PÉVWR ILQDQÄQÉRFHQÈQÉ2ORPRXFNÅKRNUDMHYHYÙvLWLVÉFNRUXQ
Partutovice – III. místo (100 tisíc korun)
Svésedlice – II. místo (200 tisíc korun)
Bělotín – I. místo a Zlatá stuha za vítězství v krajském kole soutěže (300 tisíc korun)
Zástupci všech tří obcí se shodli na
tom, že si od soutěže Vesnice roku
zřejmě na nějaký čas odpočinou.
„Nabereme síly a za pár let to zkusíme zase,“ vyjádřil se například Dušan
Svozílek, ostatní hovořili obdobně.
Do soutěže O vesnici roku se
v Olomouckém kraji letos zapo-

jilo celkem 13 obcí. Zlatá stuha
za celkové vítězství putovala do
Bělotína na Hranicku. Kromě zlaté stuhy za vítězství v krajském kole
soutěže se Bělotínští mohou těšit také
na odměnu od hejtmanství v podobě
300 000 korun. Druhé Svésedlice
získají 200 000 a Partutovice, které

obsadily třetí příčku, pak 100 000
korun. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže a předání
zlaté stuhy proběhne ve vítězné obci
1. srpna. Bělotín se navíc zúčastní celostátního kola, jehož výsledky budou
oznámeny v září na Jarmarku venkova
v Luhačovicích.

19061710674
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V dosud nezjištěné době od 18. do
20. června měl dosud nezjištěný
pachatel v rodinném domě v obci
na Konicku odcizit finanční hotovost sedmnáctileté dívce. Částku 10 tisíc korun si poškozená ve
svém pokoji měla uložit 18. června a již 20. června zjistila, že se jí
peníze ztratily. Ohledáním místa
činu nebylo zjištěno vniknutí cizí
osoby do domu, proto je jedním
z podezřelých o několik let starší
bratr poškozené, který měl v minulosti doma již krást. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.

Okradl dívku bratr?

Minulé pondělí 17. června v průběhu dne nechal poškozený šestačtyřicetiletý muž své jízdní kolo
odstavené na volně přístupném
dvoře u jednoho z domů v Určicích. Pánské horské kolo značky
Rock Machine v bílém provedení s nápisem SINTESI neznámý
lapka odcizil i přesto, že ho majitel zabezpečil řetězem s visacím
zámkem mezi rámem a zadním
kolem. Škodu, kterou způsobil,
si poškozený vyčíslil na 12 500
korun.

Řetěz se zámkem
nestačil

Předminulou neděli 16. června po
dvaadvacáté hodině zjistila hlídka
policistů obvodního oddělení Konice na komunikaci mezi Lipovou
a Horním Štěpánovem dva neosvětlené cyklisty. Když policisté muže
zastavili, zjistili, že se jedná o bratry
ve věku 27 a 34 let a že jsou oba muži
pod vlivem alkoholu. Provedenými
dechovými zkouškami u mladšího
z mužů změřili hodnoty 2,00 a 2,11
promile alkoholu v dechu. Se změřenými hodnotami muž souhlasil
a přiznal vypití dvou piv a čtyř odlivek slivovice. Starší z bratrů dechovou zkoušku i odborné lékařské vyšetření ke zjištění ovlivnění odmítl,
ale přiznal vypití dvou jedenáctistupňových piv před jízdou. Další
jízdu policisté mužům zakázali. Pro
své jednání jsou nyní bratři podezřelí z několika přestupků podle
zákona o silničním provozu. Nejzávažnějším je řízení pod vlivem alkoholu a odmítnutí vyšetření. Za oba
přestupky hrozí pokuta od 25 do
50 tisíc korun.

Opilí bratři bez světel

Škodu za 83 000 korun způsobil
v noci ze čtvrtku 20. na pátek 21.
června dosud neznámý pachatel,
který se vloupal do obchodu v obci
Lipová. Po vypáčení vstupních
dveří odcizil cigarety a tabák různých značek v hodnotě šedesáti
tisíc, s sebou přibral i cukrovinky
za třitisícovky. Poškozením vstupních dveří vznikla škoda v předběžné výši 20 000 Kč.

Ukradené cigarety
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naší republiky. I proto vede například kolem sochy vítězství v Konici, Masarykovy mohyly či sochy sv. Václava v Březsku.
Kontroly máme v Krakovci, u ochozské
kyselky, v Lunářově a Březsku,“ nastínil
Stanislav Dostál z přerovského Klubu
českých turistů (KČT), který akci od
roku 1997 pořádá ve spolupráci s konickými turisty.

jakéé byylyy štrrapáácee v novvém
m i vee sttaréém...

Zavedená hospoda ve Sportovní ulici
po letech nahradila restauraci Na bytovkách, která řadu let pro akci vytvářela
zázemí. Jinak vše kráčelo v zavedených
šlépějích. Pro pěší turisty bylo připraveno celkem pět tras od 6 do 50 kilometrů.
„Trasy měníme každé tři roky. Ta letošní
je stejná jako ta loňská, kterou jsme připravovali ve znamení 100 let od založení

Na Štrapáce tentokrát dorazilo celkem
265 pěších turistů, na kole okolo Konice se vydalo 54 cyklistů. Jednalo se
o lidi z celé republiky. „Jsem tady letos
už počtvrté a líbí se mi tady,“ prozradil Večerníku sedmašedesátiletý Pavel
Ejem z Valašského Meziříčí, který za
uplynulých dvanáct roků nachodil trasu výrazně přesahující obvod naší planety. „Od roku 2007 do dneška mám
zaregistrováno přesně 51 011 kilometrů,“ šokoval nás Ejem, kterého jsme
se dále zeptali, zda si ještě pamatuje
na svůj první pochod. „Tehdy mi bylo

loučili provedenou dechovou zkouškou. Její přestupek vyřešili uložením
pokuty v příkazním řízení,“ doplnil
policejní mluvčí.
(mik)
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ství Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 50 000 korun. „Alkohol u řidičky policisté vy-

HRADČANY Jet na taneční
zábavu na kole, to se nevyplácí. Tedy hlavně zpátky
domů... Na to doplatil to- -F[å\TCP
÷
V¾
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Q
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nice. Policistům pak přiznal požití
značného množství alkoholu.
Provedenými dechovými
„V neděli šestnáctého června hodinu zkouškami policisté
a půl po půlnoci došlo na komunikaci u muže změřili hodnoty 2,81 a 2,77
v Hradčanech-Kobeřicích, při vjezdu promile alkoholu v dechu. „Se změod Dobromilic, k havárii padesátileté- řenými hodnotami cyklista souhlasil
ho cyklisty. Dle dosavadního šetření a přiznal, že během taneční zábavy
k havárii zřejmě došlo vlivem silné v Dobromilicích vypil „asi tři piva“
podnapilosti muže a bez cizího zavině- a „nejméně tři“ odlivky peprminní. Při pádu z kola muž utrpěl zranění, tového likéru. Kromě utrženého zrase kterým byl převezen do prostějov- nění je proto muž podezřelý z přeské nemocnice. Ke škodě na majetku stupku podle zákona o silničním
nedošlo,“ řekl František Kořínek, tisko- provozu. Za ten mu hrozí pokuta od
vý mluvčí Policie ČR, územního odbo- pětadvaceti do padesáti tisíc korun,“
ru Prostějov.
dodal Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Těžko říct, co
řidičku Toyoty postihlo při rychlém
průjezdu dálnicí u Prostějova, když
v zatáčce dostala smyk a dvakrát se
odrazila od středových svodidel. Jen
zázrakem se ženě nic nestalo, od policistů pak obdržela pokutu. A k tomu
všemu si velmi poničilo své auto.
„Ve středu 19. června ve 20:40 hodin
došlo na dálnici D46 ve směru od Vyškova na Prostějov k havárii osobního
automobilu značky Toyota. Pětatřicetiletá řidička při průjezdu táhlou pravotočivou zatáčkou nezvládla řízení
a vyjela vlevo mimo komunikaci, kde
se bočně střetla se středovými svodidly.
Po střetu se vozidlo odrazilo od svodidel, v důsledku čehož došlo k jeho
smyku. Neovladatelné auto poté opět
narazilo do středových svodidel, pak
zastavilo. Ke zranění osob při dopravní
nehodě nedošlo,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitel-
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Bohatý program začal už dopoledne.
Lidé měli možnost zavítat do historického stavení se žudrem, kde pro ně
byla nachystaná výstava o historii sboru. Od A do Z, a to včetně ukázky vybavení hasičů a také imponující sbírky
pohárů. „Jsme tu od začátku, budeme
na celou akci. Je to zde moc hezké,“
uvedla při prohlížení výstavy Ludmila
Dostálová. Sama má ke sboru velmi
dobrý vztah. „Mám v něm celou rodinu,
vnoučata, syna i další,“ prozradila.
Sobota však přinesla mnohem víc než
výstavu. Během odpoledne došlo například i k představení a křtu sochy svatého Floriána, patrona hasičů. Ta bude
zkrášlovat budovu obecního úřadu,
v níž je taktéž hasičárna. „Při větru nám
padla u hřiště lípa. Napadlo nás, že by

Michal SOBECKÝ

BÍLOVICE Uniformy, sváteční nálada, hasičská technika. Ale také muzika
a smích. V sobotu to zkrátka v Bílovicích žilo. Aby ne: tamní hasičský sbor si
připomněl už 110 let od svého založení.
Akce se tak účastnily desítky a desítky
hasičů a hasiček. Malá obec se stala dějištěm velkých manévrů, u čehož Večerník nemohl chybět!

se dala nějak využít, je z ní nyní socha,
kterou vytvořil místní řezbář,“ prozradil
starosta obce Miroslav Hochvald, který
se taky ujal úvodního slova. Po něm následoval slavnostní nástup hasičů, včetně
čestné stráže právě u sochy.
Průvod obcí pak zakončil formálnější část oslav. Pokračovalo se na hřišti
ukázkou hasičské techniky, programem pro děti. A následovala také volná
zábava. Vysoká účast lidí pak naznačila,
že o hasiče v obci nouze nemají, stejně
tak o jejich příznivce. Mezi ně ale v minulosti nepatřilo počasí. „Letos slavíme
sto deset let, poslední kulatiny jsme ale

museli zrušit. O to důležitější pro nás
sobota je,“ uvedl velitel sboru Petr Krupa. U hasičů v Bílovicích je 36 let.
Sbor má v současné době zhruba osmdesát členů. Pravidelně se
v mužských i dětských kategoriích
účastní závodů a soutěží, je aktivní.
A postupně se daří vychovávat novou
generaci. „Důležitost hasičů navíc
v dnešní době roste i proto, že spolky
na venkově často zanikají. Právě hasiči jsou pak u velké části akcí a nejenže
ochraňují majetek lidí, ale starají se
jim i o dění,“ vyzdvihl činnost sboru
starosta Bílovic-Lutotína.
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dvířka sekretáře. V tom však k odcizení nic nenašel, proto se způsobená
škoda zvýšila jen o 500 korun. Na tolik
poškozená vyčíslila škodu způsobenou
na sekretáři,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
porušování
domovní
svobody
a přečinu krádež, za což pachateli
v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky.
(mik)

starosta obce Marian Fiedler. Hřiště
by mělo sloužit téměř všem sportům,
bude také osvětlené. „Hrací plocha
bude 30 na 15 metrů. Hotovo by mohlo být v srpnu,“ odhadl starosta.
Malé Hradisko není zdaleka první
obcí této velikosti, co se rozhodla vybudovat multifunkční hřiště. Další
mají v nedalekém Vícově nebo i v Doloplazech, kde žije kolem pěti set obyvatel. „Je bohužel pravda, že je hřiště
využívané méně, než jsem očekával,“
posteskl si starosta obce Ladislav Sypko.
(sob)

PTENSKÝ DVOREK S nepříjemným hlukem se musí potýkat poslední rok
obyvatelé a chataři z Ptenského Dvorku. Loni v létě tam totiž musely místo
mostů, které byly v havarijním stavu, vzniknout provizorní konstrukce přes
potok a také přes říčku Romži. Pontonové mosty však při najíždění aut trápí
místní hlukem. Jen tak se ho navíc nejspíš nezbaví.
Už koncem května informovalo olomoucké hejtmanství, že se s výstavbou náhrad za mostní konstrukce počítá. „Jsou schváleny v plánu na letošní rok v seznamu akcí, které se budou realizovat z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Rekonstrukce bude zahájena nejdříve v červenci po vysoutěžení zhotovitele
a uzavření smlouvy o dílo,“ prozradila již dříve Eva Knajblová, mluvčí Olomouckého kraje.
O dva týdny později je ale situace jiná. Termín oprav totiž stále zůstává velkou
neznámou. „Mělo se začít pracovat 1. června. Údajně však stát neposlal včas
peníze,“ uvedl starosta Ptení, pod které Ptenský Dvorek spadá, Jiří Porteš. Lidi
často hluk obtěžuje i rok po instalování náhradních mostů. „Chodí za mnou a ptají se. Musím jim odpovídat jak teď vám: nevím, kdy práce začnou,“ řekl Jiří Porteš.
O most načas přišli také v Kandii u Laškova. Tam však práce začaly podle plánu
3. června.
(sob)

Práce na nových odloženy

NĚMČICE NAD HANOU
Nehoda vyloženě z prosté
nepozornosti! Předminulý
pátek 14. června o půl deváté ráno došlo na komunikaci u vjezdu do Němčic nad
Hanou ve směru od Tištína
k dopravní nehodě dvou
osobních automobilů.
„Dvacetiletý řidič automobilu Fiat zřejmě nedodržel
bezpečný rozestup mezi jedoucími vozidly. V důsledku
toho nedokázal včas zastavit
za před ním zpomalujícím automobilem značky Renault.
Došlo ke střetu přední části
Fiatu se zadní částí Renaultu. Při tom řidič prvně jme-

novaného vozu utrpěl lehké
zranění. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na pětašedesát
tisíc korun,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Alkohol u obou řidičů policisté na místě vyloučili
provedenými
dechovými
zkouškami. „Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění jsou
předmětem dalšího šetření.
Po prohlídce poškození vozidel policisté na místě zadrželi
osvědčení o registraci vozidla
Fiat,“ konstatoval ještě Kořínek.
(mik)
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ØIDIÈ FIATU
UTRPÌL ZRANÌNÍ

.G\]PL]tPRVW\" Naboural mu zadek...

608 960 042

VWDĀtQiV]NRQWDNWRYDWQD

Akce platí do ĀHUYQD,

MALÉ HRADISKO Tenis, fotbálek,
volejbal i nohejbal. Téměř všechny možné míčové sporty si budou
moci už letos zahrát lidé v Malém
Hradisku na novém hřišti. Obec
i s pomocí krajských peněz nechá
přes léto postavit multifunkční hřiště za odhadem tři miliony korun.
Nedávno došlo k soutěžení dodavatele
stavby, toho následně muselo schválit
zastupitelstvo. „Od kraje jsme na hřiště
dostali pět set tisíc korun, celkově odhadujeme, že by mělo hřiště stát mezi
dvěma a půl a třemi miliony,“ uvedl
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HRUBČICE Předminulou sobotu 15. června v odpoledních
až večerních hodinách vnikl dosud nezjištěný pachatel do rodinného domu čtyřiasedmdesátileté
ženy v Hrubčicích. Pro stařenku
je nejhorší fakt, že chmaták
našel peníze v hotovosti, které si
samozřejmě odnesl, zarmoucená je
ale i z poškozeného nábytku.
„Nejprve však pachatel musel přelézt zeď
u dvorku domu. Z něj potom oknem
vnikl do domu, který prohledal. Nalezl
a odcizil čtyři tisíce korun a poškodil

Kdo se vloupal do
domu v Hrubčicích?

Staøenku obral o peníze!

8'è'40ª-124<&0+0%*#ä-8/&1/Č#.'80ö
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přesně osmadvacet let a šlo o pochod,
který se konal na Nový rok,“ prozradil
nám nadšený turista.
Štrapáce by se do Konice měly vrátit i v příštím roce. Milovníci pohybu
na čerstvém vzduchu si však na své
přijdou třeba již o nadcházejícím víkendu. Vyrazit mohou například do
Svésedlic nedaleko Olomouce, kde se
bude v sobotu 29. června konat třetí
ročník Memoriálu Ludmily Zatloukalové Coufalové. Připraveno bude
celkem sedm pěších a stejný počet
cyklistických tras.
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BYLI JSME
U TOHO

Na tradiční akci v sobotu dorazilo 265 pěších,
na kole okolo Konice se vydalo 54 cyklistů
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KONICE Zdrávi došli! Originální skleničku na zaslouženého
panáka s tímto nápisem a dvěma modrými stopami dostal každý účastník už 42. ročníku oblíbeného turistického pochodu
Konické štrapáce. Akce se konala uplynulou sobotu, start i cíl
byly tentokrát v restauraci Klasik Litovel v Konici. Chybět u toho
nemohl ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Martin ZAORAL

pro Večerník
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„ZA PATNÁCT LET JSME SE NIKDY NEPOHÁDALI“
Jan Přeučil a Eva Hrušková prozradili nejen to, v čem tkví úspěšné manželství

PROSTĚJOV V polovině května zavítala do Městského divadla
v Prostějově manželská dvojice Jan
Přeučil a Eva Hrušková (na snímku)
se svým vystoupením Splněná přání. Zpívalo se a vzpomínalo na peprné události z hereckého prostředí, ale také se odhalovala tajemství
ze soukromého života. A některá
z nich vám přinášíme nyní i v rozhovoru s oběma herci, který jsme
pořídili při jejich návštěvě.

v rámci exkluzivního
DVOJinterview
pro Večerník
se ptala

Tereza
MACHOVÁ

jsme se vlastně ani nikdy nepohádali.“
JP: „Ano, nikdy jsme se nepohádali
a ani nepohádáme, to vám garantuju.
(smích) Na začátku jsme si totiž řekli,
že náš vztah bude tvůrčí a budeme
dělat vše pro to, aby se nedostal do
zajetých kolejí. A musím říct, že právě z tohoto důvodu nyní ve svém
vrcholném věku s Evičkou prožívám
nádherný sen.“
yy Vy jste se za patnáct let opravdu
ani jedinkrát nepohádali?
EH: „Nepohádali. Máme sice třecí plochy, ale jenom na jevišti.“
JP: „Ano, když něco neudělám přesně,
tak na mě Evička vrhne pohled, který
říká: ‚Mělo to být jinak a lepší.‘ (smích)
Ale to je pouze profesní záležitost...“
yy Spolu provozujete Loutkové divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila.
Jaký je o něj zájem?

yy Máte za sebou stovky rolí v rozhlase, divadle, filmu, televizi i dabingu.
Na kterou z nich vzpomínáte nejraději a proč?
JP: „Na to je těžké odpovědět... Jak jste
řekla, těch rolí je celá řada. Moc rád vzpomínám třeba na některé postavy, které
jsem ztvárňoval v inscenacích Divadla Na
zábradlí. Přitom mou nejzamilovanější
rolí pro mě je zřejmě ta ve hře Král Ubu
Alfreda Jarryho, kde jsem hrál druhou
hlavní postavu proti Janu Libíčkovi. S ní
jsme projeli kus světa. Z těch filmových se
rád vracím k populárním Básníkům, kde
jsem ztvárnil doktora.“
yy Vzhledem k minulosti vašeho
otce, který se potýkal s komunistickým režimem, a byl jím dokonce
odsouzen na doživotí do vězení, což
se pochopitelně dotýkalo i vás samého, mi nejde do hlavy, že jste později

Dcera Honzovy tehdejší ženy Štěpánky
si vzala chartistu, a tím pádem se všichni
stali sledovanými osobami. Takže když
potom vstoupil do strany, vytvořil se
protipól a celá rodina tak nešla do kopru...

Evě Holubové, kterou jsem kdysi učil
na DAMU, jsem nejprve poradil, aby
šla studovat raději režii. No a vidíte...
Naopak nesmírně pracovitý, až urputně,
byl Pavel Vítek. Zajímavý byl také Karel
Roden, Ivana Chýlková byla zase výrazná...
yy V době, kdy jste spolu začali chodit, byla paní Hrušková ještě vdaná.
Jak jste se vy dva tedy vlastně seznámili?
Eva Hrušková: „My jsme se znali už
dvacet let předtím, než jsme se dali
dohromady, protože jsme bydleli na
stejném patře. Tehdy jsme se ale jen
občas potkávali.“
Jan Přeučil: „Poté však odešla do hereckého nebe moje žena Štěpánka Haničincová, s níž jsem provozoval divadlo
pro děti. A tak jsem jednoho dne oslovil
Evičku, která prezentovala dětské divadlo na vysoké profesionální úrovni, s tím,
jestli by nebyla ochotná nějaké představení vytvořit. Ona to uvítala s otevřenou
náručí a navrhla text Šípkové Růženky.
Pak jsme oslovili dramaturga ČT Jiřího
Chalupu, který nám připravil scénář, a začali jsme hru zkoušet. A při tom zkoušení
jsme se do sebe zakoukali.“ (úsměv)
EH: „V té době jsem zjistila, že Honzík
je velmi hodný člověk. Jednou, když
jsem měla kašel a teplotu, mi uvařil bylinkový čaj s medem, a to mi úplně vyrazilo dech. Tím si mě získal.“ (úsměv)
yy Letos jste oslavili výročí patnácti
let od svatby. Jak hodnotíte společně
strávené roky?
EH: „Pro mě je to úplně jiný život, než
jsme měla předtím. Myslím, že jsme se
s Honzíkem poznali v nejlepší dobu,
tedy ve zralém věku. Nyní už nám záleží především na našem vztahu. Doma
proto nic neřešíme, všechno nějak plyne. Osobně si myslím, že když lidi pořád něco řeší, tak se u toho hádají. A to je
zbytečné. A protože věci neřešíme, tak

JP: „Na začátek
bych upřesnil, že nejde
jenom o loutkové divadlo.
Loutky jsou v něm sice dominantní, ale vedle toho je velice důležitá také
hudba na vysoké profesionální úrovni,
kterou nám skládají Zdeněk Barták a Jaromír Klempíř, a rovněž dramaturgicky
dobré texty. Evinka mimo jiné velice
dobře zpívá, vše je tedy propojeno i řadou nejrůznějších písniček. Nakonec se
snažíme taky o to, aby představení byla
herecky na profesionální úrovni a aby
zahrnovala kvalitní a dobrou češtinu. To
považujeme za velice důležité. A jsme
velice rádi, že i v dnešní době, kdy jsou
děti zavaleny počítači, mají právě o tohle
divadlo zájem.“
yy A za ta léta nepoklesl jejich zájem
o vaše loutkové divadlo?
EH: „Jde o to, že představení kupují
pořadatelé a vybírají si je paní učitelky.
Ty samozřejmě během své pedagogické kariéry viděly spoustu kvalitních
i nekvalitních divadel, takže mohou
posoudit, co je dobré a o co by děti
mohly mít zájem. Jsme proto rádi, že
paní učitelky naše představení mají
rády a doporučují ho i ostatním.“
JP: „Jistou odezvu máme třeba na letních akcích. Na hradě Svojanov se na
přelomu července a srpna koná velká
divadelní pouť. Kastelán, který ji pořádá, tam pozve deset až patnáct souborů
z celé republiky. Diváci tak mají možnost vidět řadu představení. A máme
radost, že odezva na ta naše vystoupení
je velice pozitivní. I proto jsme se v podstatě stali patrony této poutě.“

vizitka
JAN PŘEUČIL
✓ narodil se 17. února 1937 v Pardubicích
✓ jeho první manželkou byla herečka
Štěpánka Haničincová, po její smrti se
oženil s další herečkou Evou Hruškovou
✓ je filmový a divadelní herec a také bývalý
vysokoškolský pedagog
✓ ztvárnil několik stovek rolí v rozhlase,
divadle, filmu, televizi a dabingu
✓ v letech 1960 až 1993 měl stálé angažmá v Divadle Na zábradlí,
kde po určitou dobu působil také jako šéf činohry
✓ se svou současnou manželkou provozuje Loutkové divadlo
Evy Hruškové a Jana Přeučila
zajímavost: vysloužil si přezdívku „Džony Sprej“, protože na svém stolku s líčidly v šatně míval vždy mnoho hygienických předmětů a voňavek

vstoupil do KSČ a údajně i spolupracoval i se Státní bezpečností. Jak to
tehdy bylo?
JP: „Já jsem se Státní bezpečností nespolupracoval! A co se týká KSČ, pár let
jsem v ní byl, to je pravda. A musím říct,
že jde o mé životní selhání. Ale taková
byla doba. Na druhé straně bylo zajímavé, že jsem poznal celou strukturu tohoto zoufalého děsivého systému, a navíc,
když jsem byl ve straně, tak jsem mohl
podržet řadu lidí. A proto třeba v Divadle Na zábradlí v období, kdy jsem byl
šéfem, tohle pomáhalo k tomu, že tam
pracovali a tvořili lidé, kteří normálně
měli zakázanou činnost. Byli to třeba
Evald Schorm, Jan Grossman, Jan Kačer či Jiří Menzel.“
EH: „Já to ještě upřesním. Totiž dcera
Honzovy tehdejší ženy Štěpánky Saška
si vzala chartistu, a tím pádem se všichni
včetně Honzíka stali sledovanými osobami. Nebyli tedy spolupracovníky estébáků, ale právě naopak jimi byli hlídaní.
Takže když potom vstoupil do strany,
vytvořil se protipól k manželovi od Sašky
a celá rodina tak nešla do kopru.“
yy Byl jste pedagogem na pražské
DAMU. Mezi vaše žáky patřili známí
čeští herci, například Ivana Chýlková, Karel Roden nebo Eva Holubová. Vzpomenete si, jestli vám některý
z nich svým talentem utkvěl v paměti, už když jste jej učil?
JP: „Velice výrazná byla Ivana Chýlková. Pak také Eva Holubová… Té jsem
ovšem nejprve poradil, aby šla studovat
raději režii… (smích) No a dneska patří
svou osobitostí k výrazným herečkám.“
yy Takže u paní Holubové jste nečekal, že se z ní stane známá a úspěšná
herečka?
JP: „To nečekám od nikoho! (úsměv)

yy A jak vy konkrétně vzpomínáte
na roli Popelky?
EH: „Já jsem to moc neprožívala,
protože mě nenapadlo, že by tahle pohádka mohla mít nějakou nadčasovou
kvalitu. To se projevilo až později. Jan
Tříska tehdy utekl s rodinou do zahraničí, a Popelka se proto nesměla vysílat. Diváci však psali, že by ji zase rádi
viděli v televizi. Znovu se objevila ale
až v roce 1989 na Vánoce.“
JP: „Já bych Evinku jen doplnil s tím,
že odezva na Popelku je neuvěřitelná.
Vznikl totiž pořad moderovaný Alešem
Cibulkou s názvem Popelka na cibulce,
v němž Evinka zpívá písničky, někdy se
ho zúčastní i Jirka Štědroň (představitel
prince v Popelce - pozn. red.) a já. A reakce
diváků na Popelku je veliká. Zajímavé
přitom je, že to není jen generace ve
vrcholném věku, ale i generace mladší.“
yy Jak už jste zmínila, letos je to
přesně 50 let od doby, co jste ztvárnila roli Popelky. Předpokládám, že
tohle výročí slavíte právě hudebním vystoupením Splněná přání,
které jsme v Prostějově viděli
v polovině května?
EH: „Ano, jde o oslavu tohoto
výročí. Tímto večerem si všichni
zúčastnění splnili svá přání.“
yy V Prostějově ovšem nejste
poprvé. Jak se vám tady líbí?
JP: „Prostějov je bezesporu krásné město, mám na něj hned několik vzpomínek. V šedesátém roce
minulého stoeltí jsem ‚vojákoval‘
Foto: internet
v Českých Budějovicích, ale chtěl
rok do divadla Drak v Hradci Králové. jsem se nadýchnout trochu svobody
S oblibou říkám, že tam jsem se ‚naka- a volnosti. A tak jsem jel vlakem z Budězila‘ loutkami. Právě tam se rozhodlo, že jovic do Prahy a z Prahy do Prostějova
se vydám divadelní cestou.“
na soutěž uměleckého přednesu. Tehdy
yy Všichni si vás pamatují jako prv- jsem zavítal do Prostějova poprvé. Pozní filmovou Popelku. Jak na tuto roli ději v sedmdesátých letech jsem tady
vzpomínáte? A přinesla vám nějaké prožil dva a půl měsíce. Tenkrát se tady
výhody, třeba zástup nápadníků?
totiž točil film Na šňůrách z hedvábí.“
EH: (smích) „Ne, nápadníci se ne- EH: „V Prostějově se nám líbí, proto se
hrnuli. Nebo jestli byli, tak já jsem je sem vracíme. Dokonce tu máme jednoneviděla, protože mě v té době kluci ho příbuzného, mého bývalého švagra
vůbec nezajímali. Já jsem měla před Václava Teichmanna, kreslíře světového
sebou vizi, že půjdu na školu, byla formátu. A náš prostřední syn tady navíc
jsem totiž šprt. (úsměv) Na Popel- byl kdysi na soutěži Wolkrův Prostějov.“
ku jsme si zavzpomínali společně yy Uvidíme vás v Prostějově ještě
s ostatními tvůrci a herci právě letos někdy, nebo už se chystáte na zapři příležitosti padesátiletého výročí sloužený odpočinek?
od jejího uvedení. Vydali jsme kníž- EH: „Určitě zatím odpočívat nebuku Popelka & spol. – 50 let, v níž jsou deme. (úsměv) Máme ještě spoustu
rozhovory se šesti lidmi, kteří ve filmu pořadů pro malé i velké, které jste tady
hráli nebo se na něm podíleli. Bylo neviděli. A jelikož je o naše představení
velmi zajímavé se s nimi setkat a sly- poměrně velký zájem, tak se zanedloušet příhody padesát let staré, z nichž ho na Prostějovsko pravděpodobně
některé jsme vzájemně ani neznali.“
zase vydáme.“
ném jazyce konverzovat.“
JP: „Já musím jenom potvrdit, že Evinka má ohromné jazykové dispozice.
Jednou jsme takhle třeba přijeli do Barcelony do hotelu, kde se po pěti minutách rozmluvila španělsky. Tak jsem se
jí zeptal: ‚Ty ses někdy učila španělsky?‘
A ona říká: ‚Ne, ale když máš dobrý hudební sluch a základy latiny, tak to odposloucháš.‘“ (úsměv)
yy A co tedy nakonec rozhodlo, že jste se nevydala tímto směrem?
EH: „Po maturitě
jsem se dostala na

Na každém záleží, jakým způsobem nakročí na tu dráhu a jak bude rozvíjet své
talentové dispozice.“
yy A kdo vám z herců, které jste učil,
přišel jako největší talent?
JP: „Nesmírně pracovitý na škole, až urputně, byl Pavel Vítek. A dneska je z něj
zpěvák... Zajímavý byl také Karel Roden,
který dnes patří k filmovým špičkám. Už
na škole byl lehce uzavřený, moc se neprojevoval. Oproti tomu Veronika Žilková byla upovídaná a temperamentní
od první hodiny.“ (smích)
yy Kdysi jste uhodil zpěvačku Evu
Pilarovou. V Menzelově filmu Zločin v šantánu jste hrál jejího žárlivého manžela, který nešel pro ránu
daleko. Paní Pilarová tento zážitek
popisovala tak, že jste jí dal takovou
facku, až jí vyhrkly slzy. To mi na vás
jakožto na osobu s vybranou mluvou
i způsoby vůbec nesedí…
JP: „Film režíroval Jirka Menzel, který
chtěl, aby ta facka byla nepředstíraná
a opravdu veliká. Neřekl bych, že ta rána
byla zase tak obrovská, až by Evě vyhrkly slzy. Ale cítil jsem se trochu provinile,
a tak jsme si udělali takovou tradici, že
kdykoliv se vidíme, tak jí přinesu růži
jako omluvu a smějeme se tomu.“
yy Vy jste se učila mnoho jazyků –
ruštinu, angličtinu, francouzštinu,
latinu, starořečtinu, němčinu. Využívala jste všechny i v praxi? Případně neplánovala jste, že byste se spíše
v kariéře vydala tímto směrem?
EH: „Také jsem to měla v hledáčku. Ale
pak jsem se dostala na DAMU a věnovala jsem se divadlu. Nicméně jazyky se
mi vždycky hodily. Je pravda, že teď už
mám méně tréninku, ovšem když ten
jazyk máte v krvi, tak stačí půldne, aby
se člověk zase rozmluvil a mohl v da-

vizitka
EVA HRUŠKOVÁ
✓ narodila se 27. března 1952 v České Skalici
✓ v roce 2004 se provdala za herce Jana
Přeučila, z předchozích tří manželství má
tři syny – herce Zdeňka, dopravního
inženýra Vojtěcha a filmového střihače Pavla
✓ vystudovala loutkoherectví
a dramaturgii na DAMU
✓ v roce 1969 natočila televizní pohádku
Popelka, kde ztvárnila hlavní roli, stala se tak první filmovou
československou Popelkou
✓ se svým současným manželem provozuje Loutkové divadlo
Evy Hruškové a Jana Přeučila
zajímavost: má ohromné jazykové předpoklady, když hovoří
anglicky, německy, francouzsky, řecky, italsky, španělsky, rusky

Pondělí 24. června 2019
www.vecernikpv.cz
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ČECHY POD KOSÍŘEM Místo parku mokřad, z křižovatek se
stal rybník. Stejně tak ze zahrady multifunkční budovy. Na
středu nebudou obyvatelé Čech pod Kosířem ani Stařechovic
vzpomínat v dobrém. Okolím Velkého Kosíře se prohnala
bouře s přívalovým deštěm, voda následně vyplavila desítky domů. Počasí také ovlivnilo víkendové Svatojánské hody
a uzavřelo také některé chodníky v zámeckém parku, jenž
podemlela voda. S potopou se potýkali opět i ve Tvorovicích,
ovšem tentokrát v mnohem menším rozsahu.

Zde poničila několik cest – ta k oranžerii a hlavní vchod do parku zůstávají zavřené. Potopa mohla ovlivnit
i Svatojánské hody, první ročník
akce věnované jídlu. Nedorazil totiž
skoro nikdo. „Rozšířilo se, že naše
hody a ty obecní jsou v jeden čas,
a že se obojí kvůli následkům potopy
ruší,“ uvedl kastelán zámku Martin
Váňa.

začaly hledat příčiny. Starosta obce
má jasno. „Mělo se to řešit komplexními pozemkovými úpravami. Ty
ale zůstaly jen na papíře, přestože
pro Večerník
jsem to opakovaně projednával s pozemkovým úřadem. Nejsou peníze,
Michal
leda na kraviny. Ale na to, aby se
SOBECKÝ
chránil majetek a zdraví lidí, to ne,“
Ve středu pěkný, ale horký den, na- postěžoval si trpce Milan Kiebel.
jednou vystřídala průtrž mračen.
Následky nemizí
A po ní potopa. Například ulicí
Tyršovou a dále ulicí Lípy se hnala Do úklidu se sice jen v Čechách pod
nefalšovaná řeka. „Přišlo to okolo Kosířem zapojily stovky ochotných
půl čtvrté. Dvorek mám teď zatope- lidí, dobrovolníky k pomoci vyzýný. Tohle jsem tady už jednou zažila val i obecní rozhlas. Nicméně vše
jako desetiletá holka,“ komentuje se nepodařilo během pracovního
nastalou situaci starší paní, která se týdne uklidit. Ještě v sobotu tak
představuje jako Jindřiška. Ona i její v ulicích postávaly kontejnery plné
sousedé mají co dělat, potopa zane- zabahněných a zničených věcí, stochala spoustu bláta.

Jih Prostìjovska
trpìl znovu

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

.KFÆRTQLGXKNKD÷JGORQVQRXGNMQWUQNKFCTKVW5
UQFMNÊ\GPÊO

QWUGFčOwNKDG\X[éM¾X¾PÊRQOQEV
(QVQ*<51NQOQWEMÆJQMTCLG

7HËE\PÈOEÙWNOLG
Počasí by se z pohledu srážek mělo
v nynějším týdnu umoudřit. Meteorologové hlásí vesměs slunečné
počasí a prakticky žádný déšť. Cit-

8GUVąGFWXRQFXGéGT\CRNCXKNCXGNM¾XQFCèGEJ[RQF-QUÊąGOèGUMÚRQVQMUGX[NKN\DąGJčMCPCNK\CEGCPKRQNGPGUVÊJCN[
RQLOQWVXQFW0CUPÊOMWXLG\FFQQDEGQF2÷PéÊPC
Foto: Michal Sobecký

tři.

8QFCXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGO\CPGEJCNCURQWwċ0÷MVGTÆWNKEGRTQO÷PKNCXDQWąÊEÊąGMW XNGXQ XWNKEK.ÊR[\CUGXVTJNCFQICT¾åGRQFFQOGOCRQPKéKNC\FG\CRCTMQXCPÆ
CWVQ
(QVQ*<51NQOQWEMÆJQMTCLG

<G\CJTCFąCF[FQOčUGUVCNQLG\GTQ2QP÷MWFUGd\X÷VwKNqVCMÆ\¾OGEMÚT[DPÊM XRTCXQ 2QO¾JCNKVCMÆJCUKéKUGUXQWV÷åMQW
VGEJPKMQW
Foto: Michal Sobecký

Šrajtofli zachránila policistka
2T¾EGRQRąÊXCNQXÆOFGwVKD[NQJPGF
PC P÷MQNKMC OÊUVGEJ 2TQUV÷LQXUMC
XÊEGPGåFQUV Foto: Michal Sobecký

py bláta byly všudypřítomné na vozovce. Před několika domy dokonce zůstávaly také pytle s pískem.
Komplikace pak potopa znamenala
i pro zámecký areál.
Rybníky napájené
Českým potokem
se změnily v ohromné laguny, velká část
vody, co neměla
v obci kam téct, pak
skončila v parku.

livější lidé by se však neměli přepínat. Od úterý do čtvrtka se totiž
podle předpovědí dá očekávat nejvyšší možná biozátěž, tedy stupeň

PROSTĚJOV Redakci Večerníku se během uplynulého týdne
ozvala majitelka jednoho z kadeřnictví v Plumlovské ulici
v Prostějově. Byla hodně rozzlobená…
„Představte si, že v pondělí sedmnáctého června okolo poledne jsem
dělala vlasy ženě a v tu chvíli úplně
nedávala pozor na okolí. Svoji peněženku jsem měla odloženou na
stole u zrcadla. Dveře od provozovny byly dokořán otevřené, venku
panovalo vedro. V tu chvíli vešel
dovnitř romský spoluobčan ve věku
třicet až pětatřicet let. Moc pozor-

nosti jsem mu nevěnovala, byla
jsem zabraná do práce. Ten chlap
dělal jakoby nic, najednou přistoupil ke stolu a vzal moji peněženku.
Měl ale blbej den, protože ta paní,
co seděla v křesle a já jí myla i barvila vlasy, byla policistka,“ popsala
Večerníku vzrušující chvilky kadeřnice, která redakci požádala o zatajení svého jména.
„Policistka vyskočila a muže zadržela u dveří, když se chystal provozovnu opustit a utéct. Rom zapíral,
že nic neukradl, nakonec policistce
ale peněženku s mými patnácti
stovkami vydal. Krátce na to přijela
policejní hlídka, takže jak to potom
všechno dopadlo, už nevím. Té

ženě jsem ale vděčná, zachránila mi
peníze,“ svěřila se dále kadeřnice.
Jak ještě dodala, vzápětí policistům
odmítla podat na loupeživého Roma
trestní oznámení. „A co si prosím
vás na něm vezmu? Díky postřehu
policistky v civilu jsem žádnou škodu neutrpěla, měla jsem jen strašný
vztek,“ konstatovala majitelka kadeřnictví v Plumlovské ulici.
Policie ČR bohužel o tomto případu neinformovala, což je škoda. Do
uzávěrky jsme se nedočkali ani odpovědi na dotaz zaslaný tiskovému
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR - Územní odbor Prostějov. Razantní policistka by si však určitě
pochvalu zasloužila.

19061370660
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Nekonèící kolotoè
zásahù
Hasiči tak měli po celý den plné
ruce práce. Zatopené totiž nebyly
jen Čechy pod Kosířem, ale také
nedaleké Stařechovice či Senice na
Hané. „Okolí i další místa na Konicku a Prostějovsku zasáhly silné
bouřky a přívalový déšť. Zatím
evidujeme na tři desítky událostí,“
uvedl ve středu večer mluvčí hasičů
Zdeněk Hošák.
Podobně jako v případě nedávno
vyplavených Tvorovic se také v Čechách záhy po odeznění nejhoršího

klikni na

www.vecernikpv.cz

Ani další místa v regionu nebyla po
celý minulý týden v suchu. Udeřilo, i když mnohem slaběji, i v těžce
zkoušených Tvorovicích. Bouře
zde opět poslala vodu z polí do vsi.
„V sobotu jsme tu měli další menší
incident. Bouřka nebyla velká, ale
opět to teklo z pole do obce,“ poznamenala obyvatelka obce Ludmila Hýblová.

*CUKéKOWUGNKQFéGTR¾XCVXQFWPGLGP\FQOčCNGVCMÆ\QDGEPÊ\CJTCF[MVGT¾èGEJ¾ORQF-QUÊąGOUNQWåÊLCMQOÊUVQUGVM¾X¾PÊ
Foto: Michal Sobecký

Nestíhaly totiž nejen kanály, ale podobně jako před týdnem ve Tvorovicích také do obce nateklo bahno
a voda z polí. „Tohle jsem tady fakt
třicet let neviděl,“ kroutil hlavou pan
Bedřich při pohledu na Český potok. Z něj se odpoledne stala dravá,
několik metrů široká řeka. „Voda vytopila v obci asi dvacet domů,“ uvedl
starosta obce Milan Kiebel. Potopa
postihla i jeho rodinný dům. „Teď
trhám v obýváku podlahy a do toho
běhám po obci, nevím kam dřív skočit,“ utrousil.

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

3URMHNWSUR
NDQWRU\LGÈWL
Prostějov (mik) – Základní škola v ulici E. Valenty v Prostějově se
pustí do projektu Škola spolupráce
a pomoci v Operačním programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. „Obrátil se na nás ředitel této školy se
žádostí o souhlas s realizací tohoto
projektu. Obsah považujeme za
smysluplný a potřebný jak pro kantory, tak i žáky a rodiče, a proto jsme
se pro podporu projektu rozhodli,“
informoval primátor města Prostějova František Jura (ANO 2011).
Na jaká témata je projekt zaměřen
a co přinese, vysvětlil náměstek primátora Jan Krchňavý (PéVéčko).
„Projekt je zacílen na témata jako
personální podpora, bez povšimnutí není osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání dětí,
podpora aktivit při rozvíjejících se
komunikačních technologiích. Velký důraz také dáváme na spolupráci
s rodiči dětí a na spolupráci s veřejností. Jde o to, aby výuka neustrnula
na mrtvém bodě a dále přinášela
nové poznatky a postupy,“ řekl náměstek primátora pro školství.

Původní
zpravodajství
pro Večerníkv

Michal
KADLEC
Zvyšte daň z nemovitostí a poplatky za odpad, můžete vyinkasovat
zhruba sto milionů korun navíc,
zněla rada odborníka z agentury
Moody‘s Investors Service. Těsně
po obdržení nejvyššího ratingu městu Prostějov už na tuto výzvu odpověděl první náměstek primátora
Prostějova Jiří Pospíšil, že by to bylo
sice krásné pro městskou pokladnu,
zároveň by se ale zvýšení daně i poplatků za odpad rovnalo politické
smrti. S odstupem pár dnů se Večerník prvního náměstka zeptal, jak to
vlastně myslel... „Tak jak jsem to řekl.
Prostě zvyšování daní je nepopulární opatření, lidé to vnímají velmi negativně, i když je to někdy nezbytné.
A žádná z politických stran nechce
podobné kroky dělat, neboť každé takové rozhodnutí se okamžitě

projeví na volebních preferencích
a výsledku,“ odpověděl přímo a bez
vytáček Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Jak známo, magistrát už více než
deset let nezvýšil daň z nemovitostí, která je navíc v Prostějově jedna
z nejnižších v republice. Je tedy jasné, že právě v těchto příjmech má
obrovské rezervy. „Jsem členem rady
města od roku 2006 a vždy jsme brali nezvyšování daně z nemovitosti
jako podporu místním podnikům
a podnikatelům, stejně tak našim
občanům. Myslím si, že je to správná
cesta. A to i přes skutečnost, že kdybychom zvýšili daň z nemovitosti na
maximum, tak by v rozpočtu přibylo
asi osmdesát milionů korun,“ konstatuje první náměstek primátora.
Podobně je to i v otázce poplatků za
odvoz a likvidaci komunálního odpadu. „Zde je to ale trošku jiná věc. Odvoz a likvidace odpadů představují
službu pro občana, a tu by měl občan
zaplatit celou! Zatím je u nás poplatek šesti set korun na osobu a rok, ale
magistrát na jednoho občana doplácí
přibližně čtyři stovky. Zákon to u nás
umožňuje, ale ve většině evropských
zemí je doplácení z veřejných prostředků zakázáno. To by se mělo změnit

YÙEÈUGDQÈ]QHPRYLWRVWÉYSURVWÈMRYÈ
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Zdroj: Magistrát města Prostějova

i u nás. Ale uvidíme. Je to opět politicky
citlivé a nepopulární rozhodnutí. Města budou muset sama stanovit poplatek tak, aby pokryla většinu nákladů na
svoz a likvidaci odpadů. Připravuje se
totiž nový zákon o odpadech, v němž
budou poplatky za ukládání na skládku každoročně navyšovány. To znamená, že se budou muset navyšovat i poplatky, které vybíráme od občanů. Jen
tak pro zajímavost, v Německu se platí
poplatky na občana a rok v přepočtu
zhruba dva a půl tisíce korun,“ předesílá Jiří Pospíšil.
Nastal tedy onen čas zdražení? „Dnes
platíme 1,64 koruny na den, přičemž
náklady činí 2,74 koruny. Myslím si,
že je to zanedbatelná částka, za niž je
likvidován odpad, který denně produkujeme. Do budoucna tedy bude muset i v Prostějově dojít k postupnému
navýšení poplatku. Pokud by magistrát
doplácel desítky milionů za odpad, pak
by se asi nemohlo dále rozvíjet, musely
by se omezit nejen investice, ale i dota-

,CMRąGFRQXÊF¾RTXPÊP¾O÷UVGMRTKO¾VQTC2TQUV÷LQXC,KąÊ2QURÊwKNXDNÊ\MÆDW
FQWEPQUVKU¾JPGUVCVWV¾TPÊO÷UVQ2TQUV÷LQX\ąGLO÷MPCXÚwGPÊRQRNCVMč\CQF
RCF
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ce do sportu, kultury, sociální oblasti,
do školství, do oprav a tak dále. A to
bychom určitě nechtěli,“ míní Pospíšil
s tím, že osobně navíc očekává výrazné navýšení nákladů města na odvoz
a likvidaci odpadu v blízké budoucnosti. „A to podstatně. Jestliže by měly
být v novém zákoně náklady na skládkování za jednu tunu odpadu v roce
2029 až 1 850 korun, kdy dnes je za
tunu skládkování stanovena cena 500
korun, tak se musí zvýšit i poplatek,
s tím nic nenaděláme,“ je přesvědčen
první náměstek primátora, kterého se
Večerník ještě zeptal, zda je teoreticky možné, že v Prostějově nebo jeho

YÙEÈUSRSODWNX]DNRPXQ½OQÉRGSDGYSURVWÈMRYÈ
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okolí bude vybudována spalovna
odpadu. Ta by totiž dokázala stlačit
náklady města za likvidaci odpadu na
minimum. „V žádném případě nebudu používat slovo spalovna. Dnes se
jedná o zařízení na energetické a materiálové využití odpadu. Slovo spalovna
vyvolává negativní reakce. V rámci
Spolku odpady Olomouckého kraje
se diskutuje o tom, že by bylo dobré vybudovat v kraji takové zařízení,
abychom ho měli dostupné a náklady
na likvidaci odpadů měli co nejnižší.
Doufám, že se nám to podaří. Kde
takové zařízení vznikne, to zatím nevíme,“ uzavřel Jiří Pospíšil.

ēĄƐƚŬĂ;ǀ<ēͿ
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Prostějov (mik) – Zřejmě jen menší komplikace čekají po celý tento týden řidiče na sídlišti Tylova. Do cesty
se jim tak trochu budou plést dělníci,
kteří budou pracovat na opravě kanalizace. „Ve dnech od pondělí 24.
června až do neděle 30. června bude
částečně omezen provoz na křižovatce ulic Tylova a Dobrovského
v Prostějově z důvodu opravy kanalizační šachty,“ informoval Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

PROSTĚJOV Ekonomický analytik Vojtěch Železný z české pobočky renomované nadnárodní agentury Moody‘s Investors
Service při nedávném předání absolutně nejvyššího ratingu statutárnímu městu Prostějov to řekl zcela jasně a přímo.
Vzhledem k plánovaným stavebním investicím v blízké budoucnosti by se Prostějov mohl dostat do dluhových patálií,
minimálně by musel počítat s velkou úvěrovou zátěží. Naproti
tomu má ale magistrát v oblasti příjmů obrovské finanční
možnosti v případě, že by zvýšil daň z nemovitostí a také poplatky za odvoz komunálního odpadu.

29 529 219

Prostějov (mik) - Poslední jednání
Rady statutárního města Prostějova
před letními prázdninami se uskuteční zítra, tj. v úterý 25. června. Na stole
má být pořádná porce bodů. Hned
na začátku budou konšelé schvalovat
rozpočtová opatření směřovaná do
investic na městskou policii. „Budeme jednat o pořízení klimatizace
v serverovně, která je v havarijním
stavu. Dále půjde o náklady na forenzní značení jízdních kol a také
na propojení radiového přivaděče,“
upřesnil Večerníku prostějovský primátor František Jura (ANO 2011).
Jednat se bude i o nákupu dalších
uměleckých děl, udělení výjimek
z vyhlášky o konzumaci alkoholu při
společenských akcích v Prostějově
a zadání propagace při utkáních fotbalového 1.SK Prostějov. „Na přetřes
přijdou záležitosti odboru kanceláře
tajemníka, odboru občanských záležitostí a finančního výboru, budeme
řešit personální záležitosti magistrátu nebo rovněž centrální pojištění
městského majetku,“ prozradil Jura.
Několik materiálů přednese na radě
města také náměstkyně primátora
pro sociální záležitosti. „Z těch nejdůležitějších bych zmínila jednání
o zvýšení kapacity Azylového centra
v Prostějově či návrh odměny pro vedoucí sestru jeslí na Sídlišti Svobody,“
prozradila Alena Rašková (ČSSD).
Značnou část z asi padesátibodového programu úterního zasedání rady
města zaberou diskuse majetkoprávního charakteru. „Budeme schvalovat na dvě desítky záměrů prodeje,
pronájmu či směny městských nemovitostí a pozemků,“ potvrdil Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora. Součástí rady města bude
i několik rozpočtových opatření na
blížící se stavební investice města.
„Především půjde o peníze pro cyklostezku v Janáčkově ulici, na opravu
střechy objektu na Husově náměstí,
opravu sociálních zařízení na školách
v Kollárově a Palackého ulici nebo na
projektovou dokumentaci pro zvýšení kapacity školy v Melantrichově
ulici,“ dodal náměstek pro stavební
investice Jiří Rozehnal.

„V odpadech nás ale zřejmě čeká nepopulární opatření,“
předpovídá první náměstek primátora Jiří Pospíšil

28 874 977

Poslední rada
pøed prázdninami

DAŇ Z NEMOVITOSTI PROSTĚJOV ZVYŠOVAT NECHCE

28 586 270

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

Pondělí 24. června 2019
www.vecernikpv.cz
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Město míří do
*<MIµÜµ?JNOI<H<BDNOMµO dalšího spolku
GD?½U<EDNODGD=@UK@àIJNON<HD
PROSTĚJOV Nedávno Večerník
otiskl žádost Jiřího Chudožilova
o sestřih živého plotu ve Foerstrově ulici, kterou adresoval
prostřednictvím webových stránek města vedení prostějovského magistrátu. Podle něj vysoký
plot brání rozhledu řidičům vjíždějícím na hlavní komunikaci.
Odpověď pracovnice magistrátu
k této žádosti, že radnice nechává
ploty sestřihávat podle předem
stanoveného harmonogramu, jej
pochopitelně neuspokojila a tak
se Jiří Chudožilov tentokrát obrátil na redakci Večerníku.
„Požádal jsem vzápětí o vyjádření
k problému s vysokým živým plotem přímo vedoucího odboru sprá-

vy a údržby města Libora Vojtka.
Na jeho reakci však čekám dodnes.
Vlastníci sousedních nemovitostí
s ohledem na bezohlednou nečinnost magistrátu provedli sestřih
živého plotu sami, samozřejmě že
neodborně a sestřihané větve ponechali na místě. Nejen že nebudou
květy, ale i vzhled záhonu značně
utrpěl. Jak říká staré české přísloví, účel světí prostředky! V tomto
konkrétním případě zajišťují bezpečnost sami občané, a to i za cenu
zásahu do cizího majetku,“ vzkázal
Večerníku novinku a aktuální stav
s živým plotem ve Foerstrově ulici
v Prostějově Jiří Chudožilov. „Přístup magistrátních úředníků je často velmi zvláštní. Občan se obrátí

s nějakou připomínkou a pracovník
magistrátu odpoví, že komunikace
městu nepatří, ať se obrátí na jejího
vlastníka. Očekával bych, že některý odpovědný pracovník magistrátu sám vyzve vlastníka ke zjednání
nápravy. Ostatně projděte si zpětně
připomínky občanů na webu města
a zjistíte řadu konkrétních případů,“
upozornil ještě.
Večerník vznese dotaz týkající se
řešení tohoto konkrétního případu už tento týden u zástupců
města na tiskové konferenci rady
města, která se uskuteční ve středu
26. června. Copak nám na to konšelé asi řeknou, že místo magistrátu
se o bezpečnost silničního provozu
postarali sami občané?
(mik)

PROSTĚJOV Statutární město
Prostějov je už členem spolku
Partnerství pro městskou mobilitu. O doporučení radních zapojit
se do tohoto spolku budou dále
rozhodovat zastupitelé. Cílem je
zajistit integrovaný přístup k dopravě. Svým členům spolek poskytuje odborné konzultace, intenzivní partnerskou komunikaci při
řešení problémů, pomoc při komunikaci s veřejností a klíčovými
partnery ve městě.
„Činnost se dotýká oblastí, jako je
design ulice a tedy jeho zlepšení za
účelem pozvednutí úrovně veřejných
prostranství, aby zde město bylo ještě
více pro lidi. Dále jde o mobilitu, jinak
řečeno podporu udržitelných forem
dopravy po městě týkající se pěších,
cyklistiky nebo městské hromadné
dopravy. V neposlední řadě je myšleno na inovaci – využití moderních
technologií, inovativní řešení, sdílené

služby. Změny ve městě plánujeme
v úzké spolupráci s občany,“ popsal
smysl členství primátor František Jura
(ANO 2011).
Jak doplnila náměstkyně primátora
Alena Rašková (ČSSD), spolek poskytuje svým členům řadu výhod.
„Budeme mít vliv na tvorbu vládní
koncepce městské mobility a další legislativu, získáme přístup k informacím, poradenství a odborné pomoci.
Budeme moci také čerpat dotační
finance a realizovat pilotní projekty
s partnery ze soukromého sektoru.
Naše členství podpoří cyklistickou
dopravu v Prostějově a následně celou oblast městské mobility, která je
jednou z oblastí obsažena v Manuálu chytrého města v rámci Smart
Prostějov. Je také v plánu vytvoření
Plánu městské mobility jako součásti
Nového strategického plánu města.“
Členský příspěvek činí 10 tisíc korun
za rok.
(mik)
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Opozice chtěla i víc sběrných míst na olej, radní to odmítli
PROSTĚJOV Bylo to hodně dlouho diskutované téma na posledním
jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova v úterý 11.
června. Opozice jménem Martina
Hájka (Na rovinu!) předložila návrh na rozšíření tříděného odpadu
v Prostějově. Přestože tento návrh,
který podpořila značná část opozičních zastupitelů, nakonec schválen
nebyl v plném rozsahu, radní přece
jen alespoň částečně požadavkům
na rozšíření sběru tříděných odpadů vyhověli.
Opoziční zastupitelé požadovali především rozšíření sběrných míst pro

kuchyňské oleje a kovy. „Momentálně mají občané možnost odevzdávat
kovové obaly, zpravidla jde o plechovky od nápojů, ve sběrných dvorech
a použité kuchyňské oleje mohou
lidé odevzdávat v některých školních
jídelnách, o čemž však nepanuje všeobecná informovanost. Domnívám
se, že toto nastavení je nedostačující
a celkem logicky nevede k vyššímu
třídění odpadu, protože pro občany
je komplikované shromažďovat kovové odpady nebo oleje doma a pak
je ve větším množství vozit do sběrných dvorů. Rozšíření sběrných míst
v Prostějově na tyto odpady tak po-

PROSTĚJOV Minulou středu
zahájili strážníci Městské policie
Prostějov dlouhodobou akci se
zaměřením na majitele psů. Ti
jsou často peskování ostatními
obyvateli města například proto,
že v mnohých případech neuklízejí
po svých mazlíčcích exkrementy,
venčí je, kde se jim zamane, nebo
zvířata nemají na vodítku při procházce městem či v parcích. Strážníci ovšem kontrolují i povinnou
registraci psů a jejich čipování.
„Na preventivní akci s názvem Pes za
to nemůže strážníci kontrolují, zda
mají majitelé psů své čtyřnohé mazlíčky očipované, přihlášené na magistrátu města Prostějova a zda dodržují
pravidla upravená obecně závaznými
vyhláškami. Cílem akce je přimět majitele psů, aby dodržovali pravidla, která
se týkají nejen jejich volného pohybu
na veřejném prostranství, ale i uklízení

exkrementů. Tím zcela jistě přispějí
k čistotě města a většímu bezpečí v ulicích,“ konstatuje Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Pokud strážníci zjistí, že pes má
čip, jsou za něj zaplaceny poplatky,
obdrží majitel za odměnu reflexní
obojek nebo sadu sáčků na psí exkrementy a letáček s informací, kde
se může pes pohybovat bez vodítka.
„Zastupitelstvo při předposledním
zasedání schválilo novelizaci obecně
závazné vyhlášky, kterou se stanoví
pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezují se prostory
pro volné pobíhání psů na území města Prostějova. Úplné znění k dispozici
na webových stránkách města. Míst
k volnému pohybu psů je na katastru
města celkem šestnáct, na ostatních
veřejných prostranstvích musí být pes
vždy na vodítku. Jde přece o bezpečí
ostatních osob, dětí a v neposlední

važujeme za zcela logické,“ uvedl ve
svém návrhu Martin Hájek.
Pro jeho podporu ale nakonec hlasovala jen menšina z celkového počtu
zastupitelů, přesto po dalších dvou
týdnech magistrát vydal prohlášení,
že přece jen volání po částečném rozšíření sběrných míst vyslyší. Ale jen
co se týká kovů. V ulicích města tak
přibudou kontejnery na kovový odpad.
Olej ale budou obyvatelé i nadále odvážet do sběrných dvorů. „Kontejnery
umístíme v místech, kde je vyšší koncentrace obyvatel, zejména na sídliště.
Nebudou na všech sběrných hnízdech,“
uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil

(PéVéčko). „Podívejte se, jaký bývá nepořádek u kontejnerů s papírem a podobně. Jenže to se dá posbírat. S olejem
by to bylo mnohem horší, docházelo by
ke znečištění ploch, které by se musely
nákladně asanovat. Proto se použitý olej
bude i nadále soustřeďovat pouze ve
sběrných dvorech,“ vysvětlila náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD).
„Samozřejmě tyto kontejnery vítám,
jen by mě zajímalo, jak budou zajištěny. Už tak se sociálně slabší neustále
dobývají do kontejnerů s papírem,
s kovem to bude ještě horší,“ posteskla si však jedna z obyvatelek sídliště
Hloučela.
(mik)

REALITY

POZOR
AKCE

radě i zvířat,“ podotýká Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.
V případě zjištění jakéhokoliv přestupku pejskařů hrozí na místě pokuta 10 000 korun! „Během tří akcí
strážníci zkontrolovali pětapadesát
psů. Ve dvou případech bylo zjištěno přestupkové jednání spočívající

v tom, že majitel neměl svého psa
na vodítku. Protiprávní jednání bylo
vyřešeno hlídkou na místě. Ostatní
majitelé měli své čtyřnohé kamarády
v pořádku,“ informovala o prvotních
výsledcích akce Tereza Greplová
s tím, že bude probíhat i v následujících týdnech.
(mik)

Pronajmu letní občerstveni s grilem v atraktivní lokalitě v blízkosti
centra
Prostějov.
Informace:
731 525 155
Pronajmu byt 2+kk. Druhé nadpodlaží.
Kauce. Tel.: 608 718 813

Při zadání řádkové inzerce v rubrice REALITY nad
300 Kč, jedna sloupcová
inzerce zdarma!

Hledáme byt 2+1 (1+1) i pův. stav, platba ihned. Tel.: 774 409 430
Koupíme chatu nebo menší RD v okolí
do 25 km od PV. Tel.: 774 409 430
Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v PV. OV
i družstevní. Platba hotově.
Tel: 606 352 444
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

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

6
Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
REALITY
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
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řádková inzerce / vzpomínky
KOUPÍM

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

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.
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

Dne 22. června 2019
uplynulo 15 roků, co
nás navždy opustil
pan František SPURNÝ
ze Smržic.

Koupím střešní vlnitý pozinkovaný plech.
I použitý. 20 m2. Tel.: 737 907 200

Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal.

Dne 27. června 2019
by se dožila 80 let sedminásobná
mistryně světa a dvacetičtyřnásobná mistryně Československé
republiky v krasojízdě na kole,
paní Anna MATOUŠKOVÁ
z Němčic na Hané.
Stále vzpomíná manžel
s rodinou.

KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta,
Pařez, Pionýr, Mustang, ČZ, aj.
Tel.: 728 222 938

Dne 26. června 2019
vzpomeneme nedožitých
90. narozenin
pana Vladislava SMÉKALA
ze Žešova.
S láskou vzpomínají dcery
Věra a Marie s rodinami.

Dne 19. července 2019
uplynou 4 roky, co nás
navždy opustil
pan Kamil SPURNÝ.
Vzpomíná rodina.

Dnes, tj. 24. června 2019
tomu je 8 let, kdy nás
opustil manžel a tatínek
pan Jaroslav KOMÁREK.
Vzpomeňte s námi, děkují
manželka Alena a dcery
Zuzana a Veronika s rodinami.

16011421482

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

Dne 26. června 2019
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Štefana KÚTNÉHO
z Plumlova.
S láskou vzpomíná manželka
Danuše, děti a vnoučata.

Dne 25. června 2019
by se dožil 95 let náš tatínek,
pan Ladislav BUKVA
z Prostějova.

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

FINANCE

Prodám starožitnou ložnici. Dvě postele, noční stolky, dvě skříně a psací stůl se
židlí. Cena dohodou. Tel.: 73 73 78 774

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

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

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86
Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

DARUJI

AKČNÍ NABÍDKA!
Nabízím přírodní kámen za odvoz.
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic Tel.: 774 139 129
nabízí k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
OZNÁMENÍ
Tel.: 582 388 101
V pondělí 25. března se z Partyzánské
NABÍZÍM K PRODEJI bývalou trafi- ulice ztratil bíločerný, angorský kocouku u Lázní z důvodu ukončení prodeje rek Aramis. Pokud ho někde zahlédnete,
a rekonstrukce parku (zatím se neko- volejte prosím na číslo 605 188 953. Za
nala). Můžete využít na jiné účely. Roz- informaci, která povede k jeho nalezení,
vod elektřiny a vyteplená. Objekt se dá nabízíme 1000 Kč. Děkujeme.
přemístit. Cena dohodou, levně.
Tel.: 603 445 601

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

Dne 23. června 2019
jsme si připomenuli 8. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Bohuslav MICHÁLEK.
S láskou stále vzpomíná rodina.

ZVÍŘATA
10.6. se ztratil černý kocourek Frutik,
stáří 1 rok. Pod krkem bílá skvrna, na
hrudi bílé písmeno V. Mezi ul. Šmeralova a Drozdovicemi. Děkuji za každou informaci, nálezci ODMĚNA!
Tel.: 732 740 138

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
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

93É7(.
Ġ(591$

Sekání trávy, čištění pozemků.
www.seceni-kaceni.cz, tel.: 605 86 41 40
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
15021020132

Dne 4. července 2019
uplyne 20. smutné výročí
úmrtí naší maminky,
paní Boženy BUKVOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste je znali, vzpomeňte
s námi. S láskou vzpomínají
děti a vnoučata.

Dne 21. června 2019
by se dožil 60 let
pan Petr KREJČÍ
z Drahan.
Vzpomínáme.

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

Dnes, tj. 24. června 2019
vzpomínáme 20. smutné
výročí úmrtí
paní Růženy PROCHÁZKOVÉ
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Dne 25. června 2019
tomu bude 20 roků,
co nás náhle opustil
pan Jaroslav HRŮZA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dík za to, čím jsi nám v životě
byla, za každý den, který jsi
s námi žila. Tvůj odchod stále bolí,
na tebe zapomenout nedovolí.

Dnes, tj. 24. června 2019
vzpomínáme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Jitka DOSTÁLOVÁ
z Otaslavic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Alena a Petr, syn Jaroslav
s manželkou Violou a vnoučata
Anetka, Andrejka a Edik.

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

Pěstitelská pálenice
Kostelec na Hané, Rynk 120
OZNAMUJE
zahájení sezony 2019/2020.
Příjem objednávek každou
středu od 15:00 – 18:00 hodin,
sobotu od 8:00 – 12:00 hodin
telefonicky nebo osobně.
U nás kvasy nesdružujeme,
pálíme od 50 litrů kvasu
za přítomnosti zákazníka.
Poskytujeme poradenské služby
a uložení kvasu v našich prostorách.

8=É9ħ5.$
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Dne 25. června 2019
vzpomeneme 16. výročí úmrtí
pana Josefa ČECHOVSKÉHO
z Domamyslic.
Stále vzpomíná manželka
s rodinou.

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

Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala...

PRODÁM

9(+2',1

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

Nezemřel jsem, žiji dál v srdcích
těch, kteří mně milovali.

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

Pondělí 24. června 2019
www.vecernikpv.cz

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

Dne 30. června 2019
by se dožil 90 let
pan Zdenek CHMELAŘ.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera Eva s rodinou
a synové Zdeněk a Miroslav
s rodinami.

Dne 28. června 2019
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí naší dcery,
paní Moniky ADÁMKOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují rodiče, manžel
Pavel, syn Honza, bratr
Radim a Jelínkovi.

Dne 29. června 2019
uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Ladislav HAŠÁK
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Dcera a syn s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Božena Zatloukalová 1948
Praha Úterý 25. června 2019
David Solnař 1977
Prostějov Bohumil Kaplánek 1946 Vincencov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Tříska 1937
Vícov
Ludmila Reková 1934
Prostějov Zdeněk Slaný 1954 Kralice na Hané Ludmila Mlčochová 1929 Prostějov
Jaroslav Dadák 1939
Dobromilice František Macháček 1928 Prostějov
Zdeňka Pivoňková 1927
Chvalkovice na Hané Naděžda Hofmanová 1957
Čelechovice
na Hané
Jiřina Sedlářová 1933
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Poslední rozlouèení
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jiří Nakládal 1955
Protivanov Pátek 28. června 2019
Jiří Cabák 1940
Prostějov Naděžda Klíčová 1928 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Čehovice Dobruška Pospíšilová 1934 Prostějov
Radomír Roháček 1929
Prostějov Jiří Vítek 1957

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Jarmila Klásková 1957 Čelechovice na Pátek 28. června 2019
Hané Marta Mrázková 1930 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst
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19060710640

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

19062110691

19032210XXX

19032210322

řidič na kamion Iveco
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

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.

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

Přijmeme automechanika nebo pracov- Přijmu řidiče sk. C+E, praxe na sklápěč
níka do pneuservisu v Prostějově. Nást- podmínkou. Práce v okolí Olomouce.
up možný ihned, praxe výhodou. Pla- Tel.: 776 638 977
tové ohodnocení až 25 000 Kč. Pro info.
Nabízím brigádu – DPP. Jedná se
volejte 777 870 729.
o úklidové práce. Vhodné zejména
Hledám pomocníka do grilu - do pro ZTP. Vyžaduji spolehlivost, pouze
kuchyně na pláž U Lázničků na vážní zájemci z Pv a blízkého okolí.
Tel.: 723 919 119
sezónu 2019. Tel.: 777 571 219

Pondělí 24. června 2019
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SVOJI ŠANCI...

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

1(3523É61ħ7(

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR

- Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Číšníci/servírky
Hlavní účetní holdingu
Mistři nástrojárny
Mzdová/ý účetní
Vedoucí diskontní
prodejny masa a uzenin
Šéfkuchař/ka
Pomocná/ý účetní
Ředitel/ka krajské hygienické
staniceOlomouckého kraje
Referenti stavebního úřadu

16 280 Kč
25 000-30 000 Kč
35 000 Kč
23 000 Kč

pružná prac. doba
pružná prac. doba
jednosměnný
jednosměnný

základní+praktické
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou

Pohostinství U Pepíčka, Drahany
ECO Finance Group, Smržice
LINAPLAST, Kralice na Hané
ÚčetníkancelářPavučinka,Mostkovice

24 000-27 000 Kč
40 000 Kč
19 000 Kč

jednosměnný
turnusový
jednosměnný

střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou

MAKOVEC, Prostějov
Hotel Plumlov, Mostkovice
ÚčetníkancelářPavučinka,Mostkovice

21 480 Kč
18 230-29 740 Kč

jednosměnný
jednosměnný

bakalářské
ÚSO s maturitou

KHS Olomouckého kraje
Město Němčice nad Hanou

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

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Pozice
Administrativní
pracovníci pro výpomoc
Obsluha
bezkontaktní myčky

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

90 Kč/hod.

pružná prac. doba střední odborné

AGRO Haná, Smržice

80 Kč/hod.

turnusový

ORCA FINE, Držovice

základní+praktické

Firma

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

-é
s1$%*1&0ª/#0#ä'4-#

19062010684

190530110615

JNGF¾PCRQ\KEK
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Také pětadvacáté 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 27. 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

Žižkovo náměstí
Ladislav SOLDÁN, Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 600 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Radim Fiala
Pavlína DOSTÁLOVÁ, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 430 Kč na akci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
DISCO RYTMU
Vlasta AMBROŽOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na disco.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 9, 3, 8
Helena LUTEROVÁ, Otonovice
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pedikúra a masáže pro zdravé a šťastné nohy.
David SNÁŠEL, Kojetín
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salónu.
19052160585

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 96783(1.8
YKRGQRWČ.þQDDNFL1È0ċâġ)(67

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19060710638

190051560555

TUNING...

EDITOR, APAČ, YZOP, ORBA, ZÁŘIČ, VZOREC, OKOP, COUL, KÁPĚ,
UZDA, VĚDY, HROCH, RISK, OFIS, RYNK, TUNA, HAVÁRIE, ŠTĚK,
ŠTACE, OBŘI, KOLIBY, POKAZIT, ŠITÁ, ZBĚH, DATIV, VRAH, IŠKA,
AFTA
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili bývalého profesionálního
tenistu a dnes trenéra, který se nedávno loučil na prostějovských kurtech s kariérou...
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zveme vás ...

TIP 9H îH UQ tku

FLORBAL
pátek 5. července:
8:00 KOSTELECKÝ PUTOVNÍ
POHÁR 2019 (6. venkovní turnaj pro
amatérské i ligové hráče, hřiště u sportovní
haly, Kostelec na Hané)

ANNA K. NA ZÁMKU

FOTBAL
sobota 29. června:
14:00 1.SK Prostějov – FC Vysočina
Jihlava (přípravné utkání, hřiště Slatinice)

KDY: ÈTVRTEK 27. ÈERVNA, 19:00 HODIN
KDE: ZÁMECKÝ PARK, ÈECHY POD KOSÍØEM
Na zámku v Čechách pod Kosířem se
opět můžete těšit na řadu open-air akcí.
První z nich přitom proběhne už tento
čtvrtek, když se v prostorách parku objeví zpěvačka Anna K., která představí
své nejnovější album s názvem Světlo.
Tak určitě neváhejte a užijte si koncert
pod širým nebem!
Sérii open-air akcí konaných v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem letos
odstartuje vystoupení známé české zpěvačky Anny K. tento čtvrtek. „Zazní zde

nejnovější album, které nese název Světlo.
Kolekce silných písní vznikala ve spolupráci
s Tomášem Varteckým a britskými producenty Stevem Lyonem a Jayem Reynoldsem. Z alba Světlo uslyšíme známé písně
jako například Až mě zachráníš nebo Co
mi za to dáš,“ vzkazují organizátoři.
Na nové desce je celkem jedenáct pecek,
kromě výše zmíněných třeba i Vždycky se
budeme znát, Po dvou vteřinách, Milá, Děti
krásy, Nebezpečná, V malinách, Pyramida boha Slunce, Prokřehlá a Hold a Little

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 24. června
17:30 X-MEN: DARK PHOENIX
americký akční film
20:00 BEATS
hudební komedie Velká Británie
úterý 25. června
17:30 ROCKETMAN
životopisné drama USA
20:00 PODFUKÁŘKY
americká komedie
středa 26. června
15:00 PODFUKÁŘKY
17:30 VRATISLAV EFFENBERGER
ANEB LOV NA ČERNÉHO ŽRALOKA
dokument ČR
20:00 ZRODILA SE HVĚZDA
romantické hudební drama USA
čtvrtek 27. června
17:30 NEVIDITELNÉ
francouzská komedie
20:00 ANNABELLE 3
americký horor
pátek 28. června
13:30 TVMINIUNI:
ZLODĚJ OTÁZEK
český animovaný film
15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
animovaná komedie USA
17:30 YESTERDAY
+ BEATLES TANEČNÍ VEČÍREK
hudební komedie VB
sobota 29. června
15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
17:30 NEVIDITELNÉ
20:00 YESTERDAY
neděle 30. června
10:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
15:30 TVMINIUNI:
ZLODĚJ OTÁZEK
17:30 YESTERDAY
20:00 ANNABELLE 3

Kino klub

DUHA
pátek 28. června
17:30 LEDOVÁ SEZÓNA:
MEDVĚDI JSOU ZPĚT
animovaná komedie USA/Indie
sobota 29. června
17:30 ŽENY V BĚHU
česká komedie
20:00 ŽENY V BĚHU

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 24. června
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ MĚSTA PROSTĚJOVA
k poslechu hrají manželé Vyroubalovi
čtvrtek 27. června
8:45, 9:45, 10:45 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
se zápisem do pamětní knihy města Prostějova. Kulturní program zajišťuje ZŠ
Palackého.
(obřadní síň prostějovské radnice)
17:00 PROSTĚJOV TANČÍ
vystoupení tanečních skupin a souborů
Prostějovska
do 28. června
INTERIÉR!
Výstava klauzurních a závěrečných prací
studentů Designu interiéru SŠDAM, na
které jsou prezentovány práce studentů
posledního ročníku oboru Užitá malba a design interiéru bytu v panelovém
domě, ale i návrh veřejného prostoru ve
formě hotelového pokoje. Své práce studenti představí formou vizualizací, ale
i kreseb nebo akvarelů.

Knihovna

Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 25. června
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
pokračuje desátý ročník oblíbené výtvarné dílny, tentokrát se bude vyrábět dekoMostkovice
race z papíru.
pátek 28. června
čtvrtek 27. června
21:30 LOVENI
15:00 PORADNA SOS
česká romantická komedie
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
sobota 29. června
21:30 MAMA MIA: HERE WE GO se obrátit? Odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace s Vámi
AGAIN
budou řešit Váš konkrétní problém.
americký muzikál
neděle 30. června
21:30 ČERTÍ BRKO
<<< www.vecernikpv.cz
česko-slovenská pohádka
3
Letní
KINO
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Koncert Anny K.
v zámeckém parku se bude konat
tento čtvrtek 27. června od 19.00
hodin. Anna K. je česká zpěvačka
a držitelka pěti ocenění Anděl. Na
akci zazní písně z nejnovějšího alba,
které nese název Světlo.

Rockový mlýn ve Vrchoslavicích
Citron, Motorband, Aleš Brichta
či celá řada revivalových kapel. To budou hlavní lákadla festivalu Rockový
mlýn ve Vrchoslavicích. Ten se bude
v areálu Zamlýní konat v pátek 28. a sobotu 29. června

aneb, co se
kde děje…

Tištínské hody
V Tištíně chystají vyhlášené hody. Tuto
sobotu 29. června od 16:00 hodin vystoupí v areálu Malý háječek skupina
Arrhytmia s předělávkami rockových
hitů hraných na smyčcové nástroje.
Od 17:00 hodin se lze těšit na Tištínský
trhák s podtitulem Na muzikál nejen
do Prahy. Od 20:00 hod. začne taneční
zábava se skupinou Funny. V neděli 30.
června proběhne od 8:00 hodin Mše
svatá v kostele sv. Petra a Pavla a od
15:00 hodin je v Malém háječku naplánováno posezení při písničce s kapelou
Jakš takš.

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

ZUŠ V. Ambrose

Bavoráci na Žraloku

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

První kemp milovníků BMW z Moravy
se bude konat od pátku 28. do neděle
30. června v kempu Žralok. Hlavním
dnem bude sobota 29. června. Těšit se
můžete na partu skvělých lidí, soutěže
pro děti a dospělé, soutěže v různých
kategoriích o poháry, spanilou jízdu
krásnou krajinou Moravy, večerní party
a také překvapení.

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

Elly Jay v Plumlově
Oblíbený jihoafrický zpěvák a klavírista
Elly Jay se představí na koncertu v sobotu 29. června od 18:00 hodin v kempu
Žralok.

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
čtvrtek 27. června
17:00 KDYŽ DŘEVO PROMLUVÍ
Vernisáž výstavy představí tradiční řemeslo
v pojetí mladých studentů Střední školy
řezbářské z Tovačova. K vidění budou
práce vznikající během studia nejen maturitního oboru, který zde má již dlouholetou tradici. Návštěvníci si budou moci
prohlédnout, co všechno zvládnou mladí
umělci vytvořit z tak krásného „živého“
materiálu, jakým je dřevo. K vidění budou
řezby a výrobky z průřezu studia od těch
jednodušších až po závěrečné a maturitní
práce. Výstava bude doplněna několika
předměty ze sbírek muzea.

Zámek Prostìjov
do 8. července
OLGA MĚSÍCOVÁ
výstava obrazů
(Café Zámek)
do 25. června
RITUÁL
výstava maturitních prací studentů SŠDaM
do 30. června
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH DĚL
MĚSTA PROSTĚJOVA
výstava obrazů ze sbírky galerie

Zámek Èechy p/K

.'<æ'Ő(92

Anna K. v zámeckém parku

Place. Mezi její další známé skladby patří
Píseň o slzách či Nebe. Anna K. je nadto
držitelkou pěti ocenění Anděl a třikrát po
sobě zvítězila v kategorii Zpěvačka roku ve
čtenářské anketě Žebřík časopisu Report.
Vstupenky na sezení si můžete za 320
korun zakoupit v předprodeji v cestovní kanceláři FTL Prostějov, na pokladně Vlastivědného muzea v Olomouci, v zámku Čechy pod Kosířem,
v kanceláři ARKS Plus s. r. o. nebo na
www.arks-vstupenky.cz.

),/029§DIVADEL1«

2.§1.2$9»STAVY

akce
v regionu...

čtvrtek 27. června
19:00 ANNA K.
koncert známé zpěvačky (zámecký park)

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

Zámek Konice
čtvrtek 27. června
17:00 UMĚLECKÁ ŘEMESLA
slavnostní zahájení výstavy
čtvrtek 27. června
17:00 PROSTĚJOV TANČÍ
vystoupení tanečních skupin
a souborů okresu Prostějov

Fotografická poezie v Plumlově
Vernisáž výstavy skvělého fotografa
Vladimíra Bruntona nazvaná Poezie –
Foto-Grafie se bude na plumlovském
zámku konat v sobotu 29. června od
17:00 hodin. Ve stejný den ale již od
15:00 proběhne vernisáž česko-maďarské výstavy fotografií. Připraven
bude kulturní program, v jehož rámci
vystoupí komorní orchestr ze školy
Matyáše Hunyadiho z Halászteleku.

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* ve čtvrtek 27. června od 17:00 hodin se uskuteční tvořivá dílna „KOŠÍK
Z PEDIGU“

SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 24. června od 14:30 hod. se
uskuteční „REKONDIČNÍ CVIČENÍ“
* ve čtvrtek 27. června od 9:00 hod. se
koná „PLETENÍ Z PEDIGU“

Ekocentrum Iris
CENTRUM PRO RODINU
Husovo nám.67, Prostějov
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* v pondělí 24. června od 16:00 hodin * každé pondělí od 9:00 do 12:00 hose koná tvůrčí dílna „KERAMIKA“
din se koná dopolední program pro
maminky s dětmi
MC Cipísek
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
se uskuteční první školička - dopolední
* kurz šití na stroji pro začátečnice kroužek typu miniškolky
a pokročilé švadlenky povedou opět * každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin
L. Křenková a S. Wantulová. Dle rozpi- je na programu první školička - doposu obou skupin vždy v pondělí 17:30- lední kroužek typu miniškolky
20:30 hodin.
RÙZNÉ...
* individuální právní poradenství
s A. Hálkovou dle objednání, korespon- Regionální pracoviště TyfloCentra Olodenční poradenství zdarma
mouc v Prostějově nadále poskytuje služ* individuální poradenství v péči o dítě by nevidomým a slabozrakým občanům
s I. Halouzkovou dle objednání
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - zdravý
V sobotu 29. června se ve 13.00,
pohyb, správný vývoj dětí, odstranění
14.00 a 15.00 hodin konají
bolesti a špatného držení těla cvičením,
PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽE
aromaterapie, podpora zdraví přírodní(nám, T.G.Masaryka, Prostějov).
mi prostředky apod. s H. Peterkovou dle Kapacita návštěvníků věže je stanovena
objednání
maximálně na 13 osob, proto doporu* ve středu 26. června a ve čtvrtek 27. čujeme skupinu objednat u pracovnic
června od 8:30 hodin se konají „DNY informační služby na bezplatné telefonní
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ - přijďte se lince 800 900 001 v pracovní dny, ponza námi podívat, pohrát si, informovat dělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod.,
o našich aktivitách nebo se i zapsat na v pátek od 8:00 do 14:00 hod., e-mail:
další školní rok
informace@prostejov.eu.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
tel. 775 549 777 oznamujeme všem
klientům, že poradenské pracoviště
v Prostějově má změněnou provozní
dobu: úterý a středa od 8:30 do 11:30
a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen
pro objednané klienty. Můžete využít
služeb našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné
příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí).

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

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

KULTURA

SPOLEČNOST

CALLTA
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Prostìjovské léto
má za sebou první
vrchol programu
strana 26-27

JEDNOU
2é0+1
ƔƔDvojice členů TUFO PARDUS
SKC Prostějov Lukáš Kolařík a René
Smékal se momentálně připravují ve
Vídni s dráhovou reprezentací, když
byli vybráni do reprezentačního
týmu na nadcházející Mistrovství
Evropy juniorů.

18042710444
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Naleznete
uvnitř

RANDE
ŠKODOVEK

ƔƔ V plumlovském kempu Žralok
si dali dostaveníčko všichni milovníci automobilů značky Škoda
strana 28-29

Výrazné snížení rozpočtu na ženský „A“-tým.
Napnutí maximální pozornosti na zkvalitnění péče o mládež.
Jako klubový manažer skončil Peter Goga,
jenž tuto funkci vykonával od vzniku oddílu před dvanácti lety.
Jeho práci si rozdělí sportovní ředitel Miroslav Čada
a PR manažer Ondřej Hubáček, nově týmový manažer žen.
Hlavním trenérem áčka zůstává Lubomír Petráš,
který si hledá nového asistenta místo Lukáše Mičeka.
Vize, aby družstvo žen VK do budoucna tvořily (téměř)
výhradně vlastní odchovankyně oddílu.
Dospělý kolektiv prostějovských volejbalistek opustily hráčky
Helena Horká, Petra Kojdová, Marie Toufarová, Lucie Polášková,
Veronika Bezhandolska i Eva Rutarová.
Nové posily oznámí klubové vedení během nejbližších týdnů.
Tým však už reálně nebude mít sílu na boj o extraligové medaile,
pohybovat by se měl ve středu tabulky, nejhůře do osmého místa.
Dlouhodobou metou je stabilní působení v nejvyšší české soutěži
postavené na klubových odchovankyních.
Miček už v Prostějově nepokračuje, neboť novým šéftrenérem mládeže
se stal uznávaný odborník Aleš Novák.
Do trenérského štábu mládeže přichází i Lenka Fabikovičová ze Znojma.
Cílem je vrátit mládežnice VK během několika let do absolutní špičky ČR.

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
S PETREM CHYTILEM ČTĚTE NA STRANĚ 45

➢

KAM JEDE
PROSTĚJOV?
ƔƔ Fotbalisté eskáčka již znají
svůj jízdní řád pro nový ročník
Fortuna:Národní ligy 2019/2020
strana 34

CO JE NOVÉHO
U JESTŘÁBŮ?
ƔƔ Prostějovští hokejisté finišují
s letní přípravou a podepsali další
dva hráče Koho?
strana 41

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

Anglická odměna 0CUVCFKQPUGXT¾VÊ
v kině

ƔƔ Policejní střelnice územního
odboru Prostějov – Vrahovice
byla uplynulou sobotu, tak jako
každým rokem, dějištěm střeleckého klání „O pohár primátora“
pro všechny složky záchranného
systému, které napsalo již dvacátý
ročník. Boj o pohár zahájil František Jura, který také soutěž ukončíilpředáním cen pro nejlepší.

ZHQVQ#PINKéVKPCRTQF÷VK2TQUV÷LQX

ƔƔ Slavnostní odhalení desky
JUDr. Františka Doležela, držitele
Ceny města Prostějova 2016 in memoriam, proběhne tento čtvrtek 26.
června v 15:00 hodin na Žižkově
náměstí 7.

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek 20. června proběhlo v kině
Metro 70 slavnostní předávání vysvědčení všem necelým
dvěma stovkám úspěšným absolventům Angličtiny pro děti v Prostějově Helen Doron. „Studenti si převzali certifikát
o absulotoriu, drobný dárek a sladkosti, všem se akce líbila,“
pochvalovala si Eva Šmídová.
(pk)

HQVDCNQXÆNGIGPF[

PROSTĚJOV „Děkuji za krásné vzpomínky“ nebo „Naši rošťáci si zde
zařádili“. Takové a další vzkazy nechávají Jindřichu Skácelovi a jeho
výstavě FOTBAL TO JE HRA návštěvníci prostějovského muzea. „Je
super, že i přes horka si sem našlo cestu zhruba tři sta lidí. Zrovna včera
jsem provázel skupinu zájemců,“ pochvaloval si Jindřich Skácel. Nyní
už ale připravuje jinou velkou fotbalovou akci.
Návrat na trávníky hlásí řada legend prostějovského fotbalu. Alespoň
na jeden večer. V sobotu 27. června se totiž odehraje „Zápas legend Olomouckého kraje“. Jindřich Skácel, bývalý hráč TJ OP Prostějov a prvoligový fotbalista, si na hřiště areálu SCM Za místním nádražím pozval opravdu
zajímavá jména. „Většinou se bude jednat o hráče z již neexistujícího týmu
TJ OP Prostějov. Obvykle mezi pětačtyřiceti a pětašedesáti lety,“ prozradil
Skácel. A začal vypočítávat některé hráče. „Za Prostějov dorazí Tomáš Bureš, Miloš Krupička, Petr Bílý či Jarda Trnavský, za Olomouc Laďa Kučerňák, Jiří Vít, Pepa Mucha nebo Oldřich Machala. Chci, aby si zahráli i trenéři, nemohl jsem tak pozvat tu nejmladší gardu,“ vysvětlil Jindřich Skácel.
V minulosti bylo v Prostějově až 11 fotbalových mančaftů, nyní existují
pouze 2. Na zápase chce taky Skácel dokázat, aby se na některé týmy a hráče nezapomínalo. „Mladší lidé už je třeba neznají. Starší generace si však
na tyto hráče určitě vzpomene,“ vyjádřil se. Utkání Legend Olomouckého
kraje se bude konat od 17:00 hodin. Vstupné je zdarma, účastníci mohou
počítat i s občerstvením.
(sob)

1903140291
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kultura v Prostějově a okolí

zcela změní nejen jeho život a způsobí
i jednu hudební katastrofu. Když se Jack
vylíže ze zranění a na party konané na
počest jeho uzdravení zabrnká na kytaru Yesterday od Beatles, nestačí se divit
reakcím svých přátel, kteří se chovají,
jako by jednu z nejznámějších písniček
všech dob slyšeli poprvé v životě. Mohl
by to být nepovedený fór, kdyby se stejně nechovalo vyhledávání na internetu.
Beatles jako by nikdy neexistovali a Jack
vycítí příležitost. Stačí, když si vybaví
všechny pecky legendárních Brouků
z Liverpoolu, a svět mu rázem bude
ležet u nohou…“ „Nevynecháte film
Láska nebeská o jediných Vánocích?
Milionář z chatrče vás uchvátil? Nalákal
Vás Bohemian Rhapsody na další filmy
o hudebních legendách? Pak si Yesterday nenechte ujít!“ lákají pořadatelé.
Poté, co snímek skončí, bude od 20:00
hodin následovat večírek. Ale ne jen tak
ledajaký! Bude tematicky laděn do Beatles stylu a bude se na něm tančit. Proto
jeho součástí bude předtančení místní
ZUŠ od 20:15 hodin, poté od 20:20 hodin workshop charlestonu, od 20:50 hodin workshop swingu a od 21:20 hodin
workshop twistu. Ve 23:00 hodin pak
proběhnou různé taneční hry. O zábavu
bude postaráno, tak dorazte!
(tem)

Nebo volejte na 608 960 042

Pište na predplatne@vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV V prostějovském kině
Metro 70 v Prostějově to tento pátek
28. června pořádně rozjedou. Od
17:30 hodin se tam bude promítat
nejnovější film Yesterday postavený
na fikční zápletce „co kdyby Beatles
nikdy nebyli, ale někdo nový přišel
s jejich hudbou“. Od 20:00 hodin tam
pak započne taneční večírek tematicky laděný do stylu Beatles. Připraven
bude samozřejmě i bohatý doprovodný program. Tak určitě přijďte!
V kině Metro 70 to žije. Tentokrát tam
spojí promítání filmu s tematickým večírkem. Už tento pátek od 17:30 hodin
můžete přijít zhlédnout snímek Yesterday věnující se slavné britské kapele
Beatles. Ovšem z netradičního pohledu.
„Žhavá novinka, film Yesterday postavený na fikční zápletce ve stylu ‚co kdyby
Beatles nikdy nebyli, ale někdo nový
přišel s jejich hudbou‘ plný písní oblíbených napříč generacemi. Ještě včera
všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich
písničky pamatuje jediný člověk. Toho
by měl využít. Velmi neúspěšný písničkář Jack chce pověsit kytaru na hřebík,
protože ať dělá, co dělá, poslouchá ho
jenom nejlepší kamarádka Ellie. Pak ho
ale v důsledku chvilkového záhadného
globálního zatmění porazí autobus. A to
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PŮVODNÍ
reportáž

ka svými klasikami i s novějšími peckami. Zazněly tak písně Terapeut, Zrzka,
Naštěstí, ale i Doteky nebo Součást.
pro Večerník
Ti, co si na zpěváka počkali, nadšeně
jásali a přitom úplně zapomněli na
Tereza
to, že zahájil své vystoupení o hodinu
MACHOVÁ
později. Někteří si jej však kvůli tomuPavel Callta zaujal minulý čtvrtek na to nečekanému zvratu museli nechat
prostějovském náměstí T. G. Masary- ujít. „Dramaturgii Prostějovského léta

na autobusové dopravě, museli odjet,
aniž by si Calltu poslechli,“ zhodnotila
pro Večerník Martina Drmolová, pracovnice Kulturního klubu Duha.
Tím to však neskončilo. Další problém
se objevil ve chvíli, kdy uprostřed jedné z písní všechno „zhaslo“. „Bohužel
se stalo během koncertu dvakrát i to,
že vypadl proud. Většina zpěváků
by z pódia okamžitě odešla, on ale
zareagoval skvěle. Vzal si akustickou
kytaru a šel zpívat mezi posluchače.
Samozřejmě však budeme dělat vše
pro to, aby se něco podobného na dalším koncertu kapely Mirai už nestalo,“
ujistila Drmolová s omluvou všem.
Tuto nepříjemnost tak publikum nakonec vnímalo ryze pozitivně, protože se díky ní ke zpěvákovi dostalo zas
o píď blíž, a to až tak, že si na něj mohli
fanoušci i sáhnout. „Takhle ošahanej
jsem teda ještě nebyl,“ zhodnotil Callta, jakmile zase naskočil na pódium.
Přitom nejvíc si koncert užívala právě cílová skupina, tedy velmi mladé
dívky, z nichž většina zpěváka dychtivě vyhlížela z prvních řad. „Musím
říct, že smekám klobouk dolů před
děvčaty, co si o půl čtvrté šla stoupnout do první řady před pódium, aby
mladého Calltu náhodou neprošvihla,“ postřehla s úsměvem Martina Drmolová.
-QPEGTVUKPGLXÊEWåKNCONCF¾F÷XéCVC
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„Takhle ošahanej jsem
teda ještì nebyl...“

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 27. června v 17:00 hodin proběhne v prostějovském Špalíčku v Uprkově
ulici vernisáž výstavy dřevařských
výtvorů. Ty vyrobili studenti
Střední školy řezbářské Tovačov.
Uvidíte práce jednodušší i složitější závěrečné a maturitní práce.
Nadto bude výstava doplněna
o několik předmětů ze sbírek muzea. Přijďte se i vy podívat, jak
mladí dokážou zacházet s tímto
tradičním řemeslem.
V prostějovském Špalíčku budete moci zhlédnout další výstavu,
tentokrát nese název Když dřevo
promluví. A na co se můžete těšit?
„Letní prázdninová výstava představí tradiční řemeslo v pojetí mladých
studentů Střední školy řezbářské
Tovačov. K vidění budou práce vznikající během studia nejen maturitního oboru, který tam má již dlouho-

letou tradici. Návštěvníci výstavy si
budou moci prohlédnout, co všechno zvládnou mladí umělci vytvořit
z tak krásného ‚živého‘ materiálu, jakým dřevo je. K vidění budou řezby
a výrobky z průřezu studia od těch
jednodušších až po závěrečné a maturitní práce. Výstava navíc bude doplněna několika předměty ze sbírek
muzea,“ prozrazují pořadatelé.
Střední škola v Tovačově začínala
jako stavební učiliště s truhlářskými
obory. Postupem času však zůstalo
pouze u dřevozpracujících oborů
a jako jedna z mála škol v republice
začala už v roce 1995 s výukou uměleckořemeslného zpracování dřeva.
Za tu dobu se tamodtud do světa
rozeběhlo více než 350 mladých
řezbářů.
Výstavu jejích studentů si můžete
přijít do Špalíčku prohlédnout až do
25. srpna.
(tem)

SŐHGVWDYt
GŐHYDŐVNpYYëWYRU\

9ëVWDYDYYHããSDOtÿNX

Geislerové má svatbu a čeká na svůj velký
moment. Namísto svého ‚ano‘ ale ženich
řekne ‚ne‘ a od oltáře uteče. Naštěstí má
zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona
sama střídá kluky jako ponožky, a proto
hned založí Elišce profil na osvědčené
seznamce. Té to není příliš po chuti, ale
je jí už 35 let, je single a má strach, aby jí
neujel vlak. A chce vzít život pevněji do
svých rukou. Vrhá se proto do randění
naslepo a mezi řadou katastrofických
schůzek zkusí najít novou lásku…,“ tak
zní popis filmu. Snímek není vhodný
pro mládež do dvanácti let.
Tuto sobotu 29. června ve stejný čas promítne letní kino pokračování úspěšného
amerického muzikálu Mamma Mia!
Here We Go Again. „V pokračování Mamma Mia! Here We Go Again dostanete hned dva příběhy v jednom.
S tím prvním se vrátíte do časů, kdy
byla Donna (Meryl Streep a Lily
James) čerstvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět a netušila, že
brzy narazí na tři civilizované mladíky
a jeden necivilizovaný řecký ostrov
a totálně se jí změní život. Druhý příběh se odehrává přesně deset let po
událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší a moudřejší Sophie (Amanda
Seyfried) plánuje velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na ostrově Kalokairi, na kterém se samozřejmě sjedou všichni ‚obvyklí podezřelí‘, včetně
trojice jejích charismatických tatínků
(Pierce Brosnan, Colin Firth a Stellan
Skarsgård).“
Nakonec v neděli 30. června taktéž od
21:30 hodin uvede kino česko-slovenskou pohádku Čertí brko, v níž hraje
Ondřej Vetchý, Jan Budař či Jana Plodková. „Příběh nás zavede do městečka
Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní,
kteří tam žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků, možná ani netuší,
že všechny jejich přestupky a nepravosti
jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou....“
Máte tedy z čeho vybírat. Určitě si zajděte
do letního kina zhlédnout za teplého večera film pod hvězdnou oblohou. Vstupenky na všechna uvedená představení
stojí příjemných 80 korun.
(tem)

nabízí komedie, pohádky i muzikál

MOSTKOVICE Uplynulý pátek 21.
června zahájilo svou sezónu letní
kino v Mostkovicích českou komedií
Úsměvy smutných mužů a pokračovalo další komedií Chata na prodej. Tento týden se můžete těšit opět na komedii LOVEní, ale i na muzikál Mamma
Mia! Here We Go Again a pohádku
Čertí brko. To si nesmíte nechat ujít!
Letní kino v Mostkovicích si pro vás
připravilo vcelku pestrou směs snímků.
Kromě komedií uvede také muzikál
a pohádku. V pátek 28. června od 21:30
hodin tam můžete zajít na českou romantickou komedii LOVEní s Jakubem Prachařem, Ester Geislerovou, Veronikou
Žilkovou nebo Martinem Písaříkem.
„Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester

Pondělí 24. června 2019
www.vecernikpv.cz

Prostějovský Sokol měl dokonce tři mečboly na triumf!

nohejbal
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PROSTĚJOV Už od zimy probíhal seriál mládežnických turnajů
s všeříkajícím názvem Přebor základních škol v nohejbalu o pohár
primátora města Prostějova 2019.
V pátek 21. června projekt vyvrcholil závěrečným finálovým kolem, hrálo se na venkovním kurtu
TJ Sokol I Prostějov v areálu u sokolovny na Skálově náměstí.
„Když jsem se v lednu rozhodl uspořádat tuto dlouhodobou soutěž, byla
to určitá loterie. Nevěděl jsem, jak
velký zájem zavládne ze strany škol,
a také zda žáci zvládnou hrát nohejbal, pro kluky bez zkušeností s tímto
sportem není zrovna jednoduchý,“
prozradil Večerníku svou počáteční
nejistotu Richard Beneš, hlavní organizátor Přeboru škol a trenér nohejbalistů Sokola I.
„Přihlásilo se ale šest škol, což bylo na
premiéru velice dobré. Navíc hned
první turnaje ukázaly, že kluci mají
o nohejbal zájem a postupně se ve
hře zlepšovali. Což potvrzovalo každé
další kolo, kterých jsme udělali dohromady šest – každý měsíc jedno od
ledna do června. V tom závěrečném
byly k vidění velké boje a mnohdy
překvapivé výsledky, tím se notně promíchalo konečné pořadí na druhém až
čtvrtém místě,“ informoval Beneš.
Jako atraktivní zpestření odehráli
v pátečním předpoledni vloženou

tu Prostějov i městské sportovní komisi za podporu téhle soutěže. Díky
samozřejmě patří také sponzorům,
jimiž byli Domovní správa Prostějov,
Jahody Berousek, Billa, Lesko Zlín,
Veolia, Agroservis Šálek a Cukrárna
Florida,“ zdůraznil Richard Beneš.
Ohlédnutí za kláním, nad nímž převzal záštitu prostějovský primátor
František Jura, uzavřel optimistickým výhledem. „Pevně věřím, že
v dalším roce se zúčastní všechny
školy letošního premiérového ročníku. A snad se navíc přidají i další
školy. Naší snahou bude, aby jak se
zajištěním všech turnajů, tak i se samou hrou byli spokojení především
kluci, pro které všechno pořádáme.“
(son)

výsledky finálového kola:
ZŠ Horáka – GJW 0:2 (-9, -3),
ZŠ Železného – ZŠ Palackého 0:2
(-6, -6), ZŠ Melantrichova – ZŠ
Valenty 2:0 (5, 6), GJW – ZŠ Železného 2:0 (6, 6), ZŠ Horáka – ZŠ
Valenty 1:1 (9, -6), ZŠ Palackého
– ZŠ Melantrichova 1:1 (-4, 2), ZŠ
Železného – ZŠ Horáka 1:1 (-5, 8),
ZŠ Melantrichova – GJW 1:1 (9,
-6), ZŠ Valenty – ZŠ Palackého 0:2
(-1, -6), ZŠ Železného – ZŠ Melantrichova 1:1 (-8, 7), ZŠ Horáka

– ZŠ Palackého 0:2 (-6, -6), GJW
– ZŠ Valenty 2:0 (8, 9), ZŠ Melantrichova – ZŠ Horáka 2:0 (6, 3), ZŠ
Valenty – ZŠ Železného 1:1 (7, -6),
ZŠ Palackého – GJW 1:1 (6, -6).
konečné pořadí:
1. Gymnázium Jiřího Wolkera
Prostějov 47, 2. ZŠ Palackého
Prostějov 34, 3. ZŠ Jana Železného Prostějov 30, 4. ZŠ E. Valenty
Prostějov 29, 5. ZŠ Melantrichova Prostějov 25, 6. ZŠ Dr. Horáka
Prostějov 10.

JAK TO VŠECHNO DOPADLO?
Pøebor základních škol v nohejbalu
o pohár primátora mìsta Prostìjova 2019

exhibici špičkoví prostějovští plejeři
Tomáš Roba a Lukáš Pírek, opory
místního prvoligového družstva
mužů. „Chlapci předvedli vysoce
kvalitní zápas v singlu, který se přihlížejícím klukům musel líbit, což
dokládal jejich častý potlesk,“ potěšilo Beneše.
V celkovém hodnocení Přeboru ZŠ
suverénně triumfoval výběr Gymnázia Jiřího Wolkera Prostějov před
stříbrnou ZŠ Palackého a bronzovou ZŠ Jana Železného, o jediný
bodík zpět čtvrtá zůstala ZŠ Valenty.
Závěrečné dějství přitom rozhodovali sudí Stanislav Husařík, Jiří Spáčil
a Tomáš Roba. „Děkuju jim za to.
A na závěr musím poděkovat Olomouckému kraji, statutárnímu měs-

„Nastoupili jsme v kompletní sestavě,
což se vždy projeví na hře celého mančaftu. A ve Zruči jsme odehráli jedno
z našich nejlepších utkání letošní sezóny! Hodnotit jednotlivce tentokrát
opravdu nebudu, protože všichni
chlapci ze sebe vydali naprosto vše, šli
až na krev a odvedli super výkony. Za
což jsem jim poděkoval. Získaný bod
samozřejmě beru, cenné plichty ze
hřiště vedoucího družstva soutěže si
moc vážím,“ zdůraznil Beneš.
„Jen škoda, že kurt nebyl při potenciálně posledním útoku Lukáše Pírka těsně vedle o tři centimetry širší.
Mohli jsme si odvézt dva body místo jednoho a před úplným závěrem

první ligy mít ještě víc sebevědomí.
Odcházejícímu Tomovi Svobodovi,
kterému Modřice předčasně ukončily hostování v Prostějově, jsem velice
poděkoval za dobré výkony v našich
barvách i celkový přínos pro kolektiv. Do budoucna má u nás kdykoliv
otevřené dveře,“ sympaticky doplnil
Richard Beneš.
Ohlédnutí za dosavadním průběhem prvoligového ročníku přineseme v příštím vydání Večerníku, kde najdete rovněž reportáž
z mistrovství republiky mužů
v singlu, na němž bude mít hanácký oddíl o víkendu 29. a 30. června jednoho nebo dva zástupce.

Foto: Marek Sonnevend

KRNOV, BÁNOVCE NAD
BEBRAVOU V sobotu 8. června zabojovali zápasníci Sokola
Čechovice hned na dvou frontách. Členové přípravky B a C se
představili v Krnově na Memoriálu M. Didimovského, zatímco
přípravka A a mladší žáci odjeli
na volnostylařský mítink do slovenských Bánovců nad Bebravou.

Suma sumárum pobrali čtyři tituly, dvě stříbra a jeden bronz.
Mezi padesátkou borců z Česka
a Polska se v Krnově objevilo rovněž
hanácké trio Šimon Florián, Ondřej
Kouřil a Bruno Tomšík. Ani jeden
ze svěřenců Vojtěcha Szilvy a Jiřího
Vrby nenašel přemožitele a po zásluze si tak všichni tři odvezli domů
zlaté medaile.

V Bánovcích se utkalo trojnásobné množství sportovců z Česka,
Slovenska i Maďarska, ale v početnější konkurenci a na zahraničních
žíněnkách se čechovickým wrestlerům dařilo. Zlatou medaili vybojoval Lukáš Vávra, stříbrnou přidali
Šimon a Elena Polenovi. Bronzem
do sbírky přispěl Adam Lajčík.
(jim)
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„Až neskutečným způsobem jsme
pak zvládli obě obrácené trojky
a nečekaně šli do vedení 5:3! V následující dvojce excelentní Štolka se
Stehlíkem nepřipustili úplný konec
zápasu, nicméně pak nastalo velké
drama. Kuba Klaudy a Lukáš Pírek
totiž získali po boji první set, aby ve
druhém vedli už 9:7 a měli tedy tři
mečboly na naše celkové vítězství!
Bohužel se jim nepodařilo úspěšně
zaútočit, načež v tiebreaku se již na
klucích projevila nervozita z možného překvapení. Z parádního nohejbalu obou týmů se tedy zrodila asi
zasloužená remíza 5:5,“ rekapituloval prostějovský kouč.

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷2019

2TQUV÷LQXUMÚVÚOO¾\CUGDQWFCNwÊ×UR÷wPÆX[UVQWRGPÊ

/,*$08åĤþ5².2/2

neš počáteční vývoj krásného mače.
„Prostřední část utkání coby naše
tradičně nejsilnější zbraň dopadla
skvěle, čímž jsme se vrátili zpět do
hry. Honza Valenta s Peťou Deutschem jasně dominovali a ve vynikajícím souboji dvou špičkových
singlistů porazil Tom Roba Stehlíka,
kterému tím vrátil vzájemnou prohru z prvního střetnutí doma. Průběžné skóre tak bylo 3:3,“ ohlížel se
Beneš.
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Nohejbalový Pøebor škol
z Gymnázia Jiøího Wolkera Prostìjov
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NOHEJBAL

Teď však pojďme zpět k sobotní super bitvě nedaleko Plzně. „První dvě
dvojice ještě venku před bouřkou
skončily víceméně dle papírových
předpokladů a za stavu 1:1 se šel zbytek zápasu dohrávat do haly, což nám
vzhledem ke kvalitní obraně v poli
moc nesedělo. Úvod pod střechou
tomu také nasvědčoval, neboť obě
trojice jsme sice po dobrých výkonech a těsně, ale přece jen ztratili,“
popsal trenér Sokola I Richard Be-

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

ZRUČ-SENEC, PROSTĚJOV Další výborný počin v dosud
hodně vydařené sezóně zaznamenali nohejbalisté TJ Sokol
I Prostějov. Ve 13. kole 1. ligy družstev mužů ČR 2019 dokázali
vybojovat nerozhodný výsledek 5:5 na půdě suverénně vedoucího celku Areál Club Zruč-Senec, kde dokonce sahali po
vítězství! Navzdory tomuto dílčímu i velmi cennému úspěchu
sice klesli v tabulce ze třetího místa na čtvrté a ztratili šanci přímo postoupit do semifinále, ale v posledním dějství základní části po letní přestávce svedou přímý duel s Čakovicemi B
o třetí příčku, tedy o lepší výchozí pozici pro předkolo play-off.

Bez proudu a mezi d BITVA: NOHEJBALISTÉ REMIZOVALI U LÍDRA

navštivte stále více oblíbenější inter

LETNÍ KINO v Mostkovicích

jsem se snažila připravit napříč věkovým spektrem, přitom první cílovou
skupinou byli ti nejmladší. Proto jsme
přizvali Pavla Calltu. Osobně si myslím, že se koncert vydařil na výbornou.
Jediným neštěstím bylo, že začal o hodinu později, protože se zpěvák zdržel v koloně na dálnici a přijel pozdě.
Kvůli tomu bohužel ti, co jsou závislí

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek zahájil mladý zpěvák a kytarista Pavel Callta se svou kapelou sérii
koncertů probíhajících v rámci Prostějovského léta. Na jeho vystoupení přišly stovky lidí napříč
věkovými kategoriemi, všichni přítomní si jej jaksepatří užili. Ačkoliv byli návštěvníci vesměs
spokojení, našly se dvě mouchy – Callta kvůli koloně na dálnici dorazil opožděně, a tak koncert
započal o hodinu později, a během vystoupení dvakrát zcela vypadl proud... U toho všeho byl
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
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dva hrané sety, následně turnaj vyvrcholil zápasy play-off na dvě vítězné
sady.
Skupinová fáze přitom byla hodně
vyrovnaná, přinesla i řadu nerozhodných výsledků 1:1. Těsně ji vyhrál
NOVATOP Ptenský Dvorek jen
o skóre před MB Tool, třetí skončil
bodík za touto dvojicí MICOS Telcom. Čtvrtý Windmöller&Hölscher
Machinery a pátý WEBER Prostějov
si to poté mezi sebou rozdali v předkole play-off, přičemž prvně jmenovaná trojka potvrdila postupem
své lepší výsledky ze základní grupy.
Klání pak vyvrcholilo bitvami o me-

Foto: Marek Sonnevend

krát 10:9, ještě větší boj se vzápětí strhnul ve druhém semifinálovém duelu.
MB Tool nepomohl ani jiný prvoligista
a kapitán Sokola I Jan Valenta, výborně
makajícímu MICOSU podlehl 9:10,
10:6 a 5:10.
Střetnutí o bronz mělo asi nejvyrovnanější průběh ze všech mačů dne,
MB Tool jej tentokrát urval proti
Windmöller&Hölscher 6:10, 10:9
a 10:9. Načež Přebor firem 2019 uzavřelo finále, v němž papírově nejsilnější
NOVATOP Ptenský Dvorek tažený
skvělým Pírkem nejmladším neponechal nic náhodě přesvědčivým vítězstvím nad MICOS Telcom 10:6 a 10:7.

yy Jaké pocity si odnášíte z téhle
akce?
„Jenom ty nejlepší. Byl to výborný turnaj na pohodu, žádné nervy,
všichni jsme si dobře zahráli. Úroveň
přitom nebyla vůbec špatná, v některých zápasech se hrál fakt hodně
dobrý nohejbal.“
yy Bylo těžké dosáhnout na konečný triumf?
„Lehké jsme to určitě neměli. Už
základní část byla dost vyrovnaná,
dvě ze čtyř utkání jsme zremizovali
a první skončili jen o skóre. Taky
semifinále jsme vyhráli velice těsně,
až ve finále se nám podařilo zvítězit
trochu jasnějším výsledkem.“
yy Jaké bylo zahrát si v trojce
s vlastním otcem?

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Pravidelně a hojně boduje za prvoligový Sokol
I Prostějov. Pilně trénuje na mistrovství republiky v singlu mužů
o posledním červnovém víkendu.
A jako zpestření absolvoval i premiérový Přebor firem v nohejbale
trojic. K celkovému prvenství Lukáš Pírek přispěl rozhodující měrou svými kvalitními výkony, aby
následně poskytl Večerníku tento
exkkluzivní rozhovor.

„My jsme spolu a ještě s bráchou dřív často hrávali turnaje neregistrovaných.
On je táta bývalý dobrý nohejbalista, ale před časem už s hraním skončil.
Teď se po roce vrátil na hřiště a hned je z toho turnajové vítězství. Paráda!
Moc jsme si to i s Mirou Růžičkou užili.“
yy Líbil se vám celkově první ročník Přeboru firem?
„Určitě, byl to povedený turnaj. Zápasy hezky odsýpaly jeden za druhým,
počasí vyšlo, ze strany organizátorů bylo o nás hráče výborně postaráno. Jen
by to chtělo aspoň trochu víc týmů než pět. Uvidíme příští rok, třeba se zájem o účast po letošní vydařené premiéře zvýší.“

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

Podstatný význam pro celou akci měla
přízeň počasí, zvlášť když těsně před jejím zahájením hrozila mohutná bouřka. Tu však naštěstí stáhl k sobě Velký
Kosíř a celý čtyřhodinový podnik tak
mohl proběhnout na výbornou. O což
se vedle samých aktérů postarali vydatnou měrou též pořadatelé.
Kromě duchovního otce projektu
Richarda Beneše se činili rovněž
předseda nohejbalového oddílu Sokola I Jaromír Faltýnek, za Sportovní
komisi statutárního města Prostějova
Antonín Dušek plus trio rozhodčích
Petr Osman, Stanislav Husařík a Tomáš Roba, další z hráčských opor TJ
v první lize.
Okamžitě po závěrečné výměně finálového utkání následovalo slavnostní vyhlášení výsledků, ze kterého si všechny
zúčastněné trojky a zejména medailisté odnesli pěkné ceny. Speciální
ocenění pak dostal Josef Žid z týmu
Windmöller&Holscher Machinery
za svůj fair play čin, kdy v zápase
o bronz za stavu 1:1 na sety a 9:9
přiznal teč rukou, čímž vlastně rozhodl o vítězi celého střetnutí.
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daile, ve kterých si soupeři nic nedarovali. Úvodní semifinále vybojoval
favorizovaný NOVATOP v sestavě
s prvoligovým hráčem Lukášem Pírkem nad Windmöller&Hölscher dva-

.WM¾w2ÊTGM\CXÊV÷\Gd/QER÷MPÚVWTPCL
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„Že uspořádáme Přebor firem Prostějovska v nohejbale trojic, jsme se
rozhodli začátkem letošního roku. Bylo nám jasné, že jde o novou, ještě
nevyzkoušenou věc a proto jsme pouze tajně doufali, že se nějací zájemci
opravdu přihlásí. Nakonec vše dobře dopadlo, turnaj proběhl a dokonce
vyšlo i počasí. Slavnostní zahájení provedli radní statutárního města Prostějova Miloš Sklenka a člen Sportovní komise Antonín Dušek. Sportovní
úroveň byla myslím velice dobrá a některé zápasy snesly i ligové měřítko.
V každém případě chceme s Přeborem firem pokračovat do dalších let
a věříme, že po úspěšném premiérovém ročníku přibudou příště ve startovní listině i další firmy našeho regionu. V této souvislosti chci poděkovat
Olomouckému kraji, statutárnímu městu Prostějov, městské Sportovní
komisi a veškerým sponzorům za podporu. Turnaj ocenili všichni jeho
spokojení účastníci a my pevně věříme, že za rok bude ještě kvalitnější
i početnější.“
Richard Beneš, šéf pořadatelského štábu a trenér TJ Sokol I Prostějov

pohledem hlavního organizátora

5RQNGéPÚUPÊOGMXwGEJCMVÆTčPQJGLDCNQXÆJQ2ąGDQTWHKTGO2TQUV÷LQXUMC

Hlavnímu organizátorovi Richardu
Benešovi se přihlásilo šest společností, leč jedna svou účast na poslední
chvíli zrušila. A nakonec tedy zápolilo pět družstev. Hrálo se na dvou
kurtech (horním i spodním) nejprve
každý s každým v základní části na

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

PROSTĚJOV Novou sportovní akci pro veřejnost prostějovského
regionu připravil nohejbalový oddíl TJ Sokol I Prostějov. Ve svém
areálu u sokolovny na Skálově náměstí uspořádal první ročník
Přeboru firem v nohejbalu trojic, který ve středečním odpoledni
přinesl dramatické, místy i velmi kvalitní, ale především přátelské
souboje v duchu fair play.

Základní část – výsledky
NOVATOP Ptenský Dvorek – MB Tool 1:1 (-7, 6), – MICOS 1:1 (-7, 6),
– Windmöller&Hölscher 2:0 (4, 9), – WEBER 2:0 (5, 7).
MB Tool – MICOS 1:1 (8, -7), – Windmöller&Hölscher 2:0 (7, 7), –
WEBER 2:0 (9, 2).
MICOS Telcom – Windmöller&Hölscher 1:1 (6, -9), – WEBER 2:0 (5,
9).
Windmöller&Hölscher Machinery – WEBER Prostějov 2:0 (3, 5).
Základní část – pořadí
1. NOVATOP 6, 2. MB Tool 6, 3. MICOS 5, 4. Windmöller&Hölscher 3,
5. WEBER 0.
Play-off – výsledky
Předkolo: Windmöller&Hölscher – WEBER 2:0 (8, 3).
Semifinále: NOVATOP – Windmöller&Hölscher 2:0 (9, 9), MB Tool –
MICOS 1:2 (-9, 6, -5).
O 3. místo: MB Tool – Windmöller&Hölscher 2:1 (-6, 9, 9).
Finále: NOVATOP – MICOS 2:0 (6, 7).
KONEČNÉ POŘADÍ
1. NOVATOP Ptenský Dvorek (Ladislav Pírek starší, Miroslav Růžička,
Lukáš Pírek), 2. MICOS Telcom (Roman Oplocký, Josef Flašar, Jaroslav
Batelka, Roman Špaček), 3. MB Tool (Jan Valenta, Tomáš Rychlík, Lukáš
Bittner), 4. Windmöller&Hölscher Machinery (Ondřej Bebčák, Lukáš
Lužný, Josef Žid), 5. WEBER Prostějov (Adam Sedlák, David Složil, Adam
Čunderle).

PØEBOR FIREM PROSTÌJOVSKA 2019
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Když hotel Plumlov před čtyřmi roky
otevíral, psal Večerník o tom, že přehrada získala maják prvorepublikové
pohody. Uplynulý pátek tento maják
nad hladinou nádrže nejen zářil, ale
i zpíval. Nesly se z něj tóny hudby, která jako jedna z mála obstála v nejtěžší

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PLUMLOV Někdy se to prostě
sejde. Pokud spojíte fantastickou
muziku, okouzlující prostředí
a příjemnou atmosféru, může vám
z toho vzniknout večer, na který se
nezapomíná. Přesně to se přihodilo
návštěvníkům pátečního koncertu Ondřeje Havelky a jeho Melody
Makers na terase hotelu u plumlovské přehrady. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

(QVQCTEJÊX-0

PROSTĚJOV Moravský písničkář
a skladatel Tomáš Kočko, dvojnásobný držitele ceny Anděl za album
roku, nedávno vydal album Sadné
zrno. To už ale Kočkovi a jeho doprovodné kapele Orchestr jednou
vyšlo. Protože ale vyšlo neoficiálně, rozhodli se album nahrát znovu. „Řekli jsme si, že Sadné zrno
nahrajeme znovu a pořádně,“ směje se Kočko. Nejen tyto staronové
písně předvede Kočko i na letošním ročníku festivalu Keltská noc
v Plumlově. Jak říká, na Keltskou
noc se vždy těší a s kapelou jsou
smutní, když na festivalu zrovna
nějaký rok nehrají.

v ní s procítěností hodnou Luise Armstronga na trubku zahrál kapelník Melody Makers Juraj Bartoš. Tím druhým
vrcholem byla nesmrtelná Rhapsodie
v modrém George Gershwina, která
zazněla na úplný závěr celého koncertu.
Uchvácené publikum si pak vytleskalo
ještě dva přídavky. „Bylo to báječné, na
tohle snad nikdy nezapomenu. Dobrá
muzika není pro každého, jen pro ty, kteří mají uši hladový. A pan Havelka i jeho
Melody Makers nám je dnes opravdu
hezky nakrmili,“ nechal se slyšet jeden
z odcházejících posluchačů, kterého
štvala pouze jediná věc. „Nechápu, proč
diskotéka na sousední pláži musela začít
dunět tak nahlas už během koncertu.
Myslím, že v tu dobu tam stejně ještě nikdo nebyl. Je škoda, pokud si dva sousedé nedokáží vyjít vstříc. Na druhou stranu člověk mohl porovnat, kam hudba za
ty dlouhé roky dospěla. I když i to bylo
dosti smutné srovnání,“ dodal.
Koncert Ondřeje Havelky a jeho
Melody Makers na břehu přehrady
přinesl skutečně jedinečný zážitek.
Bude se ještě někdy opakovat? „Pokud nás provozovatelé pozvou, pak
sem opět rádi přijedeme,“ nechal se
Ondřej Havelka slyšet v rozhovoru pro
Večerník, který vám přineseme v některém z příštích čísel.

yy Nedávno jste s Orchestrem vydal desku
Sadné zrno. To už ale
jednou vyšlo. Proč jste si
k předělání vybrali právě
toto album?
„Sadné zrno nikdy nevyšlo oficiálně. Vzniklo jen jako jakási hudební
příloha ke sbírce básní moravského
umělce Ladislava Nezdařila. Jeho básně jsme totiž použili jako texty písní.
Letos od Nezdařilovy smrti uběhlo
dvacet let. Zároveň je to dvacet let od
vydání naší první desky. A tak jsme si
řekli, že složíme Nezdařilovi jako spoluautorovi našich písní hold. A Sadné
zrno nahrajeme znovu a pořádně.“
yy Proč jste si za texty vybral zrovna básně Ladislava Nezdařila?
„Jeho tvorba mě vždycky bavila. Nezdařil psal například o krajině. Ve správnou chvíli zkrátka jeho tvorba zadrnkala na správnou strunu ve mně. Moc se
mi líbil Nezdařilův koncept básní, ve
kterých spojoval současnost s dávnými
dobami. Přišlo mi, že by bylo fajn tenhle koncept i zhudebnit. A bylo jasno.“

yy Jak se vám na předělávání alba
pracovalo?
„To bylo různé. V roce 2002, kdy první
verze alba vyšla, byla hudba ještě někde jinde. Třeba se nepoužívaly samply. A já je chtěl letos použít. Nahráli
jsme s mistrem zvuku základy a já se
chystal je odít do hávu elektronických
zvuků a atmosfér. Ale někde v koutku duše jsem cítil, že to je hezké i bez
toho. Tak, jak jsme to nahráli. Když mi
tuhle myšlenku potvrdil i mistr zvuku
a prohlásil, že je to hezké i bez samplů,
zajásal jsem. Zvukař v režii to cítil stejně jako já. A tak deska zůstala stejně
krásně prostá, jak prosté jsou Nezdařilovy verše.“
yy Staré písně v novém podání tedy
můžete představovat na letních festivalech. Například na Keltské noci
v Plumlově. Chystáte něco speciálního?
„Tohohle brouka už nosím delší dobu
v hlavě. Keltská noc letos bude slavit
osmnáctý ročník, tedy plnoletost. Proto by se něco speciálního a nového, co
ještě návštěvníci Plumlova neviděli,
patřilo. Tak třeba je překvapím.“

yy Na Keltské noci jste už mnohokrát hráli, pravidelně se tam vracíte.
Co se vám na tomto festivalu líbí?
„Plumlovskou Keltskou noc znám
od jejích počátků a jsem rád, že se
nyní odehrává na břehu rybníka
pod plumlovským zámkem. Romantika... (úsměv) Keltská noc má
taky pohodovou a srdečnou atmosféru. Myslím, že za to může hlavní
dramaturg festivalu Tomáš Somr,
který do toho festivalu dal celé své
široké hanácké srdce. Na té akci je
jeho nadšení prostě znát. A to jistě
cítí i diváci. A proto jsou naprosto
skvělí. Po každém našem koncertě
na Keltské noci zamířím ke stánku
s vínem, kde nalévá plody své práce
kolega muzikant a vinař Toník Bukovský. Pokecáme o hudbě, víně, životě. Do toho hrají kapely. Sem tam
se vrhnu tančit do kola a noc pomalu běží k ránu. I proto se na každý
ročník festivalu těším a s kapelou
jsme smutní, když tam zrovna nějaký ročník nehrajeme. Keltská noc je
zkrátka tak trochu životní styl.“ (pr)

Pondělí 24. června 2019
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O LÍSTKY
NA

bídne i novinky. „Jelen zahraje největší
hity, ale také dvě až tři písničky od Michala Tučného jako poctu žánrovému vzoru
skupiny,“ uvedl manažer skupiny Martin
Červinka. Zdůraznil také atmosféru celé
akce. „Kapela se těší. Každý koncert venku je jedinečným zážitkem, a to nejen
pro ni, ale i pro publikum,“ poznamenal
Červinka.
Předprodej už začal, lístky je možné
zakoupit například v Klenotech Eva,
přímo v kanceláři HIT trade nebo také
na stránkách Ticketportal. V předprodeji lístek zájemci seženou za 390
korun, na místě je o 60 korun dražší.
V Olomouckém kraji se skupina Jelen
objeví i po červencovém koncertu na přehradě. „Bude turné k desce Půlnoční vlak.
Bude obsahovat i předělávky skladeb Michala Tučného, vystoupí i Míša Tučná,“
upřesnil Martin Červinka.
Další akcí na plumlovské přehradě v areálu U Vrbiček bude tradiční ROCK MEMORY OF, konající se letos v sobotu 13.
července.
(sob)

Výherkyněmi vstupenek z minulého čísla PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku jsou Věra Jančíková z Prostějova a Vlaďka Lexová
z Prostějova. Gratulujeme!

Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KELTSKÁ NOC“.
Zavolat svoji odpověď nám můžete také na známé telefonní číslo
582 333 433 či zaslat SMS zprávou na telefonní číslo 608 960 042,
případně přijďte osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci do pátku 28. června do 12:00
hodin. Další soutěžní otázka bude zveřejněna v tištěném vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyjde v pondělí 1. července
společně se správnou odpovědí na první soutěžní otázku.

Nápověda: Správnou odpověď naleznete na oficiálních stránkách festivalu
www.keltska-noc.cz.

„Až na zdraví Slovan napije se s Keltem
a starý Viking zvolá: ‚Hello everybody’,
až Ray a jeho ‚pííííívo…’ zazní kempem,
to je znamení, že Keltská noc je zase tady.“

KDO JE AUTOREM NÁSLEDUJÍCÍHO ÚRYVKU?
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Festival Keltská noc se kvapem blíží, a proto si PROSTĚJOVSKÝ
Večerník po prologu z minulého vydání připravil velkou soutěž pro svoje čtenáře, aby si i vybraní z vás mohli užít festivalu a jeho nezaměnitelné
atmosféry. Tři úspěšní z vás si rozdělí dvanáct vstupenek, trička,
kšiltovky a placky s keltskou tematikou! Soutěžící musí správně
odpovědět na tři otázky, které budou uveřejněny v po sobě jdoucích
vydáních Večerníku.

VELKÁ
SOUTĚŽ

MOSTKOVICE Pořádnou hudební
nálož k plumlovské přehradě už brzy
přiveze populární skupina dobývající v posledních letech české hudební
nebe. Na pláži U Vrbiček se představí
skupina Jelen, která přiveze kvalitní
hudbu a perfektní atmosféru. Koncert
se tam odehraje už 6. července. Fanoušci skupiny i muziky jako takové se
mohou těšit nejen na hity kapely. Mediálním partnerem koncertu je PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
„Předskokana bude dělat Marek Soldán.
Je to vynikající kytarista a zpěvák, navíc
má k okolí vztah, protože pochází z Prostějova,“ prozradil Petr Zlámal z pořádající
agentury HIT TRADE. Ten dále vzkázal,
že o místo nemusí mít zájemci o koncert
strach. „Zatím nejsou lístky vyprodané.
V případě nepřízně počasí koncert přesouváme na zimní stadion v Prostějově,“
připomněl Petr Zlámal.
Sama skupina na Prostějovsko zrovna
často nejezdí. O to zajímavější pak bude
červencové vystoupení, které navíc na-
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možné zkoušce své kvality. Navzdory
uplynulým letům totiž neztratila muzika
George Gershwina ani Jaroslava Ježka
nic na své nesmírné hravosti i úžasném
charismatu.
Hráli ji Melody Makers Ondřeje Havelky, kteří v hotelu Plumlov nevystoupili poprvé. „Jsme opravdu moc rádi,
že se sem vracíme. Koncerty zde mají
úžasnou atmosféru. Akorát je potřeba
na silnici rozházet pár hřebíčků proti
motorkářům,“ žertoval na úvod Ondřej
Havelka v reakci na jednoho z rychle
projíždějících řidičů, který túroval svůj
stroj do vysokých otáček.
Pak už se nad přehradou rozezněly
tóny krásné, svižné a převážně veselé
hudby. Mimo jiné zazněla vtipná skladba Tři strážníci, tedy jedna z prvních
společných písniček Jaroslava Ježka,
Jiřího Voskovce a Jana Wericha. V ní se
k Ondřeji Havelkovi na pódiu poprvé
připojil také jeho syn Vojtěch, který si
s ním v muzikálnosti nic nezadá. Celé
představení pak provázely i divadelně
pojaté vtípky, jimž hýřil zejména výtečný pianista Miroslav Lacko a houslista
Martin Zbrožek.
Došlo však i na vážnější kousky. Přenádherně zahraná skladba Jaroslava
Ježka Tmavomodrý svět se stala prvním z vrcholů celého večera. Velké sólo
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Na tøetím roèníku Hanáckého Škoda srazu
se pøedstavilo rekordních 170 vozù

milujeme

S jedinou výjimkou. „Nevím jen, jak to
bude vypadat u tovačovských rybníků.
Snad tam po deštích nebude moc bláto,“
poznamenal.
Někteří účastníci mohli mít také starosti
o počasí. I přes poměrně velké teplo však
přálo. „Průtrž se spustila až po akci,“ uvedl
hlavní organizátor Pavel Dopita. A prozradil také účel letošní akce. „Jedním
z nich je dostat děti od počítačů, dalším
pak například upozornit na nedostatečné
cyklostezky. Chybí například ve Vrahovicích, ale také mezi Čelčicemi a Skalkou,“
zdůraznil.
Akce se opět účastnili lidé všech věkových generací. Přes 180 zájemců
představovalo jak starší ročníky, tak
nejmladší děti. „Dáme si určitě menší
trasu. Koneckonců mám patnáctikilovou
zátěž,“ smál se například Marek Štaffa se
dvěma dětmi. Jedno z nich přitom vezl.
A proč taky ne. „Není to žádný závod, jen
cykloakce,“ uzavřel Dopita.

PŮVODNÍ

Letos se do Plumlova sjelo celkem
170 vozů, což je o dvacet více jako
v minulém roce. „Nejvzdálenější
účastník k nám přijel až z Bulharska.
Cestou sem urazil ve Škodě 100 MB
neuvěřitelných 1 650 kilometrů. Stejná štreka jej samozřejmě čeká i na
cestě zpět domů,“ upozornil Večerník
Roman Hájek z Prostějova, který akci
zorganizoval společně se svými kamarády. „Letošní novinkou je mimo
jiné skutečně rozlehlý stánek firmy
zabývající se retro auty. Připraveny
jsou i nové atrakce pro děti,“ dodal.
Návštěvníci měli skutečně co
obdivovat. V kempu se dokonce
podařilo stání jednotlivých vozů
zorganizovat tak, že jednotlivé
typy škodovek stály u sebe. K vi-

Martin
ZAORAL

pro Večerník

reportáž
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víc,“ upozornil Stanislav Forejt prohlížející si zrovna uvedený vůz. Pro
účastníky byla i tentokrát připravena
celá řada soutěži. Vyhlášeny byly tři
nejlepší automobily srazu, tři nejlepší jezdci slalomu a tři nejrychlejší
dění byla mimo jiné i nádherná v orientačním závodě vedoucím po
Škoda 130 RS. „Tenhle závodní okolí Prostějova. O půl páté se kolospeciál dosahoval rychlosti až 220 na škodovek vydala do Prostějova,

PLUMLOV Škodovky stále jedou! Není přitom důležité, jak jsou staré. Svědčí o tom zvyšující se počet účastníků setkání historických aut
s okřídleným šípem ve znaku. Třetí ročník Hanáckého Škoda srazu se
konal uplynulou sobotu v autokempu Žralok u Podhradského rybníka v Plumlově. A Večerník u toho nemohl chybět!

BYLI JSME
U TOHO

milujeme vecerník
á

vtipy. Často se točí kolem toho, čím
úspěšní maturanti právě žijí. „Baví se
Sněhurka s Ježibabou, kam půjdou
studovat po maturitě. Sněhurka říká:
„Já jsem si dala přihlášku na ekonomku. Sice tam asi nebudu nejkrásnější,
zato tam budu nejchytřejší.“ Ježibaba
to vidí jinak. „Tak to já půjdu na
elektrotechniku. Sice tam nebudu
nejchytřejší, zaručeně tam ale budu
nejkrásnější...,“ žertuje jeden ze
Vtipy ve vlaku
studentů.
Vystupujeme na zastávce OlomoucNastupujeme do vlaku ve směru na Nové sady. Do nedávno otevřeného
Olomouc, už během cesty se vypráví

kde jednotlivé vozy na chvíli zaparkovaly přímo na hlavním náměstí.
Po návratu se již rozproudila volná
zábava při hudbě.
Sraz škodovek rozhodně nebyl
jedinou podobnou akcí, která se
v autokemp Žralok letos koná.
Ten se v posledních letech stal mezi
milovníky historických vozů skutečným pojmem. Už příští víkend tam

0GLX÷VwÊwMQFQXMQWD[NCPGR
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i na pole.
Foto: Martin Zaoral
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Výlet začal ve středu 19. června na
hlavním prostějovském nádraží.
Hodiny v tu chvíli ukazovaly několik
minut před čtrnáctou hodinou a rtuť
teploměru 33 °C. V hale se sešlo devět
studentů. „Do třídy nás chodilo celkem čtyřiadvacet, ale skoro všichni
ostatní jsou už teď v práci,“ vysvětlují
někdejší středoškoláci, kterých se
sešlo méně, než se původně čekalo.

kilometrů v hodině. Vyrobeny byly
asi pouze dvě stovky. V sedmdesátých letech minulého století toto
auto pravidelně startovalo v Rallye
Monte Carlo. Přezdívalo se mu Porsche východu a automobilka s ním
slavila velké úspěchy. Krásně zrenovovaný exemplář, jako je tento,
má hodnotu minimálně půldruhého milionu korun, ale spíš to bude

&HVWRXYLGĚOLUŢ]QpGUXK\YiæHNOHGŁiÿNDYRODYN\

PROSTĚJOV, OLOMOUC „Jé, oni tam
kradou vodu, podívejte!“ ukazuje jeden
z maturantů na dvojici mužů, kteří pod
dálničním mostem vedoucím přes řeku
Moravu přečerpávali vodu z řeky Moravy do obrovské nádrže uložené v nákladním prostoru
svého transportéru. Všichni jsme v tu chvíli pluli na
lodi po řece Moravě na výletě pořádaném společností
Plavby Olomouc. Ta se stala jedním z nových partnerů
naší populární soutěže „O nejoriginálnější tablo
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“, v němž pro letošek
zvítězila oktáva A z Gymnázia Jiřího Wolkera. Její studenti si minulou středu vybrali hlavní výhru, u čehož
jsme nemohli chybět.

Cyklisté se do areálu vrahovického Sokola, kde byl start i cíl, začali trousit už kolem
osmé hodiny ráno. Mezi prvními byla
i paní Romana. „Jezdíme rádi na kole, tak
jsme tady. Už jsme na této akci dříve byli,
předminule,“ svěřil se Večerníku.
Do terénu, který začínal polní cestou, pak
vyrazili lidé různě. Někteří sami, velká
část v párech. A našly se i velké skupiny
známých a přátel. „Je nás asi šestnáct.
Chtěli jsme si zasportovat,“ nechal se slyšet Milan Bukovčan. Z trasy obavy neměl.

volejbal
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

ƔƔ Nejprve ještě pojďme k uplynulé sezóně. Jak ji hodnotíte?
„Po výrazných změnách v hráčském
kádru během loňského léta jsme
věděli, že největším favoritem na
extraligový titul mezi ženami bude
Olomouc. My jsme chtěli bojovat
o některou z dalších medailí a v ideálním případě papírově silnějšímu

UP jeho cestu za zlatem co nejvíc
znepříjemnit. Vzhledem ke složení
našeho týmu i veškerým okolnostem
byla cesta celým soutěžním ročníkem 2018/2019 dost komplikovaná
a plná výkyvů, což se ale dalo částečně
předpokládat. Za podstatné považuji,
že jsme navzdory všemu vybojovali
stříbro v Českém poháru a nakonec

PROSTĚJOV Jak už se sportovními kuloáry delší dobu proslýchalo, ve volejbalovém oddílu VK Prostějov dochází k řadě zásadních změn. V tomto obsáhlém
interview je všechny oficiálně oznamuje i rozebírá předseda správní rady úspěšného klubu Petr Chytil, který současně nastiňuje další směřování prostějovského volejbalu. To bude od nynějška jiné, než na co byli příznivci doposud zvyklí.
V přechodovém období tvorby zbrusu nového týmu bude medaile zřejmě hodně vzdálena. Pro dlouhodobější perspektivu a vůbec celkové fungování jsou
však současné plány i změna klubové vize nutným procesem.
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i v UNIQA extralize. Vrcholem se
určitě stalo semifinálové vyřazení
výkonnostně srovnatelného a velice
nebezpečného Liberce. Naopak mě
trochu zklamalo, že ve finále jsme nekladli téměř žádný odpor Olomouci.
A mnoho radosti nám po pravdě
nepřinesly ani mládežnické výběry,
především sestup juniorek z extraligy
byl hodně nepříjemný. Proto jsme se
i s ohledem na ekonomickou realitu
rozhodli k systémovým změnám.“
ƔƔ Můžete prozradit ty nejdůležitější?
„Již před rokem byla zřetelná větší
sázka na mladší hráčky včetně toho,
aby co nejvíc prostoru i v ženském
A-družstvu dostávaly naše klubové
odchovankyně. Nyní bude tento
trend ještě mnohem výraznější a rádi
bychom, aby každým dalším rokem
tvořil dospělé áčko stále větší počet
našich vlastních hráček. Aby však
tahle filozofie opravdu fungovala,
musíme se na výchovu talentů důrazně zaměřit. Proto jsme jako nového šéftrenéra mládeže angažovali
renomovaného Aleše Nováka, který

titulárního partnera, tím víc jsme
byli a stále jsme vděční za spolupráci
i podporu Statutárního města Prostějova, Olomouckého kraje a všech
dalších partnerů, kteří s VK zůstali.
Peněz je však celkově stále méně
a od nové sezóny 2019/2020 tak
budeme hospodařit s nižším rozpočtem, kde mnohem větší objem
finančních prostředků než dosud
nasměrujeme do výše probírané
mládeže. I prostřednictvím různých
dotačních titulů, na něž lze při dobré práci v klubu dosáhnout. Naše
ženské družstvo bude fungovat ve
skromnějším modelu než dosud
s tím, že bychom se rádi pohybovali
ve středu extraligové tabulky, nejhůře do osmého místa. A jak už jsem
řekl, prioritou se stane postupné
zkvalitňování mládeže tak, abychom
při optimálním vývoji dokázali za
několik let vytvořit naše dospělé
áčko z vlastních odchovankyň. Alespoň z větší části.“
ƔƔ K jakým personálním změnám došlo ve vedení oddílu i realizačním týmu?

však již nebudeme mít natolik silný
tým schopný usilovat o extraligové
medaile. Opakuji, že se chceme pohybovat uprostřed tabulky a svou
pozornost maximálně napřít k co
nejlepší péči o mládež. S níž bychom
rádi do několika let opět zaujali ztracené pozice v absolutní české špičce.“
ƔƔ Prostějovský volejbal tedy pojede dál?
„Přesně tak. Donesly se ke mně různé černé scénáře, že volejbal v Prostějově úplně končí a podobně, což
není pravda. Pouze jsme při střízlivém zhodnocení současné situace
zvolili poněkud jinou cestu, celý
klub VK se teď bude řídit odlišnou
filozofií. Dlouhodobým cílem je
stabilní působení našeho ženského
áčka v extralize s tím, aby družstvo
tvořily minimálně z větší části vlastní
odchovankyně z kvalitně fungující
mládežnické líhně našeho oddílu.
A kdo ví: pokud budeme všichni
pracovat opravdu špičkově, třeba
můžeme i mezi dospělými jednou
útočit zase výš.“
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k nám zamířil z Plzně.
Coby mládežnický kouč
dosáhl nejen tam řady úspěchů, velké jméno si udělal také
kvalitní prací u mládežnických
celků České republiky. Tady v Prostějově mu dáme maximální prostor
i podmínky, aby co nejrychleji nastavil skutečně dobře fungující koncepci
výchovy mladých hráček a pomohl
například též k posílení kádrů jednotlivých týmů. Podstatná samozřejmě
bude i úzká spolupráce se všemi dalšími oddílovými trenéry, mezi nimiž
jsme kromě Aleše Nováka přivítali
ještě jednu novou tvář Lenku Fabikovičovou ze Znojma.“
ƔƔ Co finanční stránka? Mluví se
o lesčems...
„Jak už jsem v minulosti několikrát
opakoval, sponzoři se do ženského
volejbalu nehrnou, spíš právě naopak. Od ukončení spolupráce se
společností AGEL před několika
lety se nám nepodařilo najít nového

„Klubovým manažerem již není Peter Goga, který stál u zrodu VK a absolvoval s ním celou cestu až dosud.
Dostal nabídku pokračovat s trochu
jinými kompetencemi i náplní práce,
ale rozhodl se jít jiným směrem. My
mu každopádně za všechno, co pro
prostějovský volejbal za uplynulých
dvanáct let vykonal, moc děkujeme.
Totéž platí pro Lukáše Mičeka, jenž
i z úsporných opatření opustil post
asistenta trenéra u žen a Aleši Novákovi uvolnil pozici šéftrenéra mládeže. Povinnosti Petera Gogy částečně
převezmou sportovní ředitel Miroslav Čada a také Ondřej Hubáček,
doteď klubový PR manažer a nově
týmový manažer žen. Hlavním trenérem zůstává Lubomír Petráš, který si
momentálně hledá nového asistenta.“
ƔƔ Dost se obmění rovněž hráčský kádr áčka VK. Jsou už některé
jistoty?
„Ano, v Prostějově už nebudou
pokračovat Helena Horká, Petra
Kojdová, Marie Toufarová, Lucie
Polášková, Veronika Bezhandolska
ani Eva Rutarová. Další hráčky zůstávají a mančaft samozřejmě doplní
nové posily, jejichž jména prozradíme v nejbližších týdnech. Reálně
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Pondělí 24. června 2019
www.vecernikpv.cz

„Zaměříme se hodně
na mládež, do budoucna
0,21íÛ,+"',/&$&+)+í'`¡1), chceme hrát extraligu žen
STUDENTI SE PLAVILI NA OLOLODI, NAČAPALI s velkým počtem odchovankyň...“

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Usednout na kolo
a hurá do terénu! Takový program
měly v sobotu 22. června asi dvě stovky lidí, jež vyrazily na Vrahovický bicykl, cyklistickou akci, která i tentokrát
nabídla dvě trasy. Pro rodiny s dětmi
a lidi s menším sebevědomím 26 kilometrů, pro ty zdatnější skoro 60. Večerník vše sledoval pěkně zblízka.

ĄCFCNKFÊUKWRN[PWNQWUQDQVWRąKXUVCNC#RąKwNCUKX[UV¾VHTQPVWPCOCRMWUVTCUCOK
8TCJQXKEMÆJQDKE[MNW
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

„Máme rádi pohyb.
A chceme upozornit
na nedostatek stezek,“
hlásí organizátor
Pavel Dopita
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CESTOU NA ŽRALOK URAZILO EMBÉČKO 1 650
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také čtvrtfinálové střetnutí proti druhému národnímu výběru Česka U17.
Bitva o vysněný postup do finále však
nebyla vůbec jednoduchá, neboť za
soupeře měli Hooks Team, tedy nevyzpytatelný kolektiv seskládaný z různých extraligových oddílů. Jeho sobotní
sestava měla asi nejsilnější možné složení a „Banány“ tudíž čekala těžká partie.
Pomohli si ale vydařeným nástupem,
kdy poměrně rychle získali náskok několika košů a ten bezpečně udržovali do
poločasové přestávky. Po ní hosté zabrali

PRO Bananas – Alligators Team
11:16 (5:7)
V základní grupě sice hanácký mančaft
porazil převážně českobudějovický
ansámbl jasně 21:14, leč ambiciózní
rival vedený reprezentačním trenérem
reagoval vychytrale úderným krokem.
Nařízení o omezeném počtu členů nároďáku u každého účastníka Superligy
obešel tím, že do svého kádru angažoval
ještě před play-off čtyři reprezentanty
z Maďarska.
Tím síla Aligátorů logicky velmi vzrostla
natolik, že se stali vysoce favorizovaným
účastníkem celé soutěže. Ve finále jim
ovšem Prostějováci dokázali dlouho
statečně odolávat. Sice se složitěji prosazovali proti kvalitní defenzivě, ale sami
bránili výtečně. A po úvodní čtvrtině
vedli 4:3.
Ve druhé desetiminutovce přišel střelecký výpadek, kterého jihočesko-uherská klika využila k obratu na 5:8 krátce
po pauze. Nicméně tohle bojovníky,
kteří před každým zápasem včetně finále stylově rozdávali svým sokům žluté
ovoce, zdaleka nezlomilo. Ohromným
vzepětím se čtyřmi koši za sebou otočili
na 9:8 a ještě ve 32. minutě drželi nerozhodný stav 10:10.
V závěru však podlehli několika nepří-

NEDÌLE: FINÁLOVÉ DRAMA
SE ŠPATNÝM KONCEM

a zkraje poslední čtvrtiny se dotáhli na
16:14. Od té chvíle však parta korfbalistů
PRO rozjela parádní kolotoč jak v útoku,
tak v obraně, aby vynikajícím finišem nic
nenechala výsledkové náhodě – 21:15.
BYLI JSME
U TOHO

0CMQPGEXwCMVTKWOHXPQXÆUQWV÷åKUNCXKNRCRÊTQX÷PGLUKNP÷LwÊ#NNKICVQTU6GCO
Foto: Marek Sonnevend
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O 5. až 8. místo: Česko U17 A – Česko U17 B 20:16 (7:4), Spice Team – Respo Team 20:16 (13:4).
Semifinále: Alligators Team – MS Team 18:14 (10:4), PRO Bananas – Hooks Team 21:15 (10:6).
O 7. místo: Respo Team – Česko U17 B 17:13 (8:5).
O 5. místo: Spice Team – Česko U17 A 17:12 (8:5).
O 3. místo: MS Team – Hooks Team 17:16 GG (10:7).
Finále: PRO Bananas – Alligators Team 11:16 (5:7).
Konečné pořadí: 1. Alligators Team, 2. PRO Bananas, 3. MS Team, 4. Hooks Team, 5. Spice Team, 6. Česko
U17 A, 7. Respo Team, 8. Česko U17 B.
Nejlepší střelci: 1. Patrik Nguyen (MS Team) 32 košů, 2. Ivan Žák (MS Team) 27, 3. Petr Galíček (PRO Bananas), Alexandr Vyroubal (PRO Bananas) a Peter Bušík (Spice Team) 25, 6. Denisa Kolářová (Alligators Team)
a Petr Pešák (Alligators Team) 22, 8. Miloslava Mensová (Respo Team) 21, 9. Anna Literová (Hooks Team) 19,
10. Zsolt Majer (Alligators Team) 17, dále Renata Havlová 15, Nikola Lorencová 14, Kateřina Lorencová 12,
Pavla Křížková a Martin Lužný 10, Michal Marek 8, Kateřina Zelinková 6, David Rieger 5, Lucie Štefáková 3,
Dominik Horák (všichni PRO Bananas) 1.

SUPERLIGA ÈR 2019 – ZÁVÌR (PROSTÌJOV)

znivým vlivům. Přehnaně tvrdé hře
soupeře, za což K. Lorencová zaplatila
vážným zraněním kolene. Několika
podivným verdiktům rozhodčích, kteří viditelně stranili hostům. A nakonec
i rozhodujícímu náporu plazí ekipy
v posledních minutách – 11:16.
REPRE SHOW A SKLENĚNÁ
CENA PRO VÍTĚZE
Už během poločasové přestávky finálového mače bylo hodně živo, neboť přímo na hrací ploše došlo ke slavnostnímu oznámení konečné nominace ČR
U17 na World Korfball Cup 2019 (29.
+ 30. června v nizozemském Eindhovenu). Mezi vyvolenými se objevilo i několik členů/členek SK RG Prostějov,
kteří sklidili největší potlesk diváků.
Po skončení zlaté bitvy pak předseda
Českého korfbalového svazu Daniel
Valeš osobně předal vítěznému Alligators Teamu hned dvě skleněné trofeje
za první superligový triumf. Tu velkou
putovní premianti hned po ceremoniálu zase vrátili, menší si mohli ponechat.
Stříbrní PRO Bananas každopádně jen
smutně přihlíželi, byť i konečná druhá
pozice je krásným úspěchem.

yyCo říkáte na finále?
„Soupeř byl velice silný a po pravdě i lepší než my. Kdyby v takovém
složení hrál českou extraligu, tak ji
ovládne. Vždyť Alligators Team tvořili
čtyři členové české reprezentace a čtyři členové maďarského nároďáku, což
mluví samo za sebe. Naopak my jsme
museli podle pravidel letošní Superligy oželet dva hráče repre ČR, místo
kterých nastupovali kluci bez větších
extraligových zkušeností. Ale aspoň
teď dostali větší prostor v áčku, tohle
beru pozitivně.“
yy S konečnou druhou příčkou panuje spokojenost?
„Klobouk dolů před celým naším
mančaftem. Dva měsíce jsme dost intenzivně a poctivě pracovali v přípravě
i zápasech, druhé místo je zaslouženou
odměnou. Celou soutěží jsme procházeli bez porážky, vítězně zvládli také
včerejší semifinále proti nebezpečnému Hooks Teamu po výborném
výkonu. Dneska jsme se dokázali vrátit do utkání ze stavu 5:8 a ještě před
koncem třetí čtvrtiny vedli 9:8, byť se
zranila Kačka Lorencová. V závěru už
nám ale došly síly.“
yy Viděl jste i nějaké rezervy?
„Musíme ještě víc trénovat, ladit souhru a hledat varianty do útoku tak,
abychom neuvadali ani neupadali do
herního stereotypu jako na konci finále. Stejně jako někdy v extralize se nám
stalo, že pokud nejde střelba, přestane
jít i celá útočná hra týmu. Jedenáct

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Mísila se v něm radost ze zisku stříbra v premiérovém
ročníku Superligy i zklamání jak
z finálové porážky, tak z některých stěžejních okolností. Trenér
prostějovských korfbalistů David Konečný, jenž družstvo PRO
Bananas dovedl k medailovému
úspěchu v další (nové) soutěži, se
však snažil v nedělním odpoledni
zůstat nad věcí.

dosažených košů je hodně málo, naopak šestnáct inkasovaných znamená
dobrou vizitku pro naši obranu.“
yy Považujete superligové stříbro
za úspěch?
„Určitě ano. Už během základní skupiny, v níž jsme mimochodem Aligátory
ještě bez maďarských posil hladce porazili, se naším vysněným cílem stal
postup do finále. Ten se bez větších
problémů, a dá se říct v pohodě, podařilo splnit, takže rozhodně jsme spokojení. I když po závěrečné prohře samozřejmě panuje i zklamání, naštvanost.“
yy Projekt nové letní soutěže se
vám zamlouvá?
„Myšlenka Superligy je skvělá a nejvíc
se mi na ní líbí, že v rámci soutěžní přípravy se mohly vytvořit různé týmy
promíchané i z jiných klubů. Co se
mi však od začátku naopak nelíbilo, to bylo pravidlo omezující počet
reprezentantů v každém družstvu.
Zvlášť pokud jej Aligátoři obešli tím,
že angažovali kvarteto z nároďáku
Maďarska, neboť proti startu zahraničních reprezentantů v pravidlech
nic nebylo. Podle mě je však reprezentant jako reprezentant bez ohledu
na národnost, tahle klička mi nepřišla
fér. Navíc nám Alligators Team v pod-

statě sebral jednu hráčku na výpomoc
z jiného oddílu tím, že jeho kouč –
shodou okolností trenér národního
celku ČR – ji nově napsal na reprezentační soupisku. Když to shrnu, tak
my jsme šli normální cestou a chtěli
zvítězit způsobem rovným pro všechny. Bohužel však platilo přísloví, že
všichni jsme si rovni, ale někteří jsou
si rovnější... To mrzí.“
yy Bude mít uplynulá Superliga
přínos pro příští soutěžní ročník
2019/2020?
„Já jsem přesvědčený, že ano – a velký.
Fakt jsme zamakali a znovu se někam
o kousek posunuli, z čehož můžeme
v přípravě na novou sezónu jedině těžit. Teď si ale všichni potřebují nejdřív
odpočinout, únava je docela velká.
Potom reprezentanti absolvují své letní vrcholy s národními výběry a jinak
bude mít každý až do konce srpna od
korfbalu oraz. Martin Uherka povede
v našem klubu během prázdnin čistě
kondiční přípravu, abychom od září
zase najeli na herní tréninky a co nejlíp se nachystali na příští extraligový
ročník. Hlavně ať jsme všichni zdraví,
zejména Kačce Lorencové s pochroumaným kolenem přejeme brzké
uzdravení.“

6TGPÆT241$CPCPCU&CXKF-QPGéPÚWFÊNÊRQM[P[UX÷ąGPEčOD÷JGOUWRGTNKIQXÆJQ
HKP¾NG
Foto: Marek Sonnevend

Šampionát hostila Ostrava a perfektním způsobem se tam dařilo zejména starším žákům ergéčka, kteří pod
vedením trenérky Anety Lešanské
triumfovali, čímž získali mistrovský
titul v této plážové odnoži smíšeného kolektivního sportu! Dobře
zahráli také prostějovští mladší žáci,
jež dvojice koučů Petr Šnajdr - Rena-

ta Havlová dokormidlovala ke čtvrtému místu.
Beachkorfbalové MČR dospělých
i dorostenců proběhlo včera po uzávěrce této strany a informovat o něm
budeme v příštím vydání Večerníku.
Stejně jako o sobotní rozlučce SK
RG PV s uplynulým soutěžním ročníkem Big Ill Pig 2019.
(son)
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Foto: Facebook

MČR STARŠÍCH ŽÁKŮ 2019 – OSTRAVA
Výsledky SK RG Prostějov – základní část: Koblov 6:1, Brno 4:2, Náchod 7:4. Finále: Koblov 14:2.
Konečné pořadí: 1. SK RG Prostějov, 2. Koblov, 3. Brno, 4. Náchod.
Nejlepší střelci SK RG Prostějov: Adéla Vaková 11 košů, Vendula Bartošová 7.
MČR MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2019 – OSTRAVA
Výsledky SK RG Prostějov – základní část: Koblov A 6:6, Brno 5:6, Znojmo 2:6. O 3. místo: Brno 4:7.
Konečné pořadí: 1. Znojmo, 2. Kolín, 3. Brno, 4. SK RG Prostějov, 5. Koblov A, 6. Koblov B, 7. Náchod.
Nejlepší střelec SK RG Prostějov: Adam Jankovič 10 košů.

OSTRAVA, PROSTĚJOV Sezónu 2018/19 plnou úspěchů korfbalisté SK RG Prostějov ještě
víc vyšperkovali v jejím úplném
závěru. Konkrétně šlo o žákovské zástupce hanáckého oddílu,
kteří uspěli na mládežnickém
mistrovství republiky v beachkorfbalu 2019.

.RXġ'DYLG.RQHġQĄÅ'UXKpPtVWRMH~VSĨFK 6WDUåtçiFL6.5*Y\KUiOL0ÿ5YEHDFKNRUIEDOX
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Foto: Marek Sonnevend

PRO Bananas – Hooks Team
21:15 (10:6)
Hanáci tvoření výhradně prostějovskými hráčkami a hráči, ale podle pravidel
soutěže celou dobu oslabeni o dva reprezentanty ČR povinně přesunuté do
jiných celků, byli v semifinálovém duelu
favority. V předchozím průběhu premiérové Superligy totiž přesvědčivě vyhráli
Modrou skupinu a suverénně opanovali

SOBOTA: SKVÌLE
ZVLÁDNUTÉ SEMIFINÁLE

PROSTĚJOV Už několik vý- PŮVODNÍ
znamných akcí letos uspořádal korfbalový oddíl SK zpravodajství
RG Prostějov. Další v řadě pro Večerník
bylo dvoudenní vyvrcholení Marek
Superligy ČR 2019 coby nové
SONNEVEND
soutěže hrané během května
a června, jejíž přípravný charakter se postupně měnil v dost
prestižní záležitost. Závěrečné boje play-off o 1. až 4. a 5. až
8. místo hostila hala RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské
ulici o víkendu 15. a 16. června, domácí klub měl žhavé želízko
v medailovém ohni díky družstvu PRO Bananas.

Domácí opět zvládli výborně organizaci,
jako odměnu brali stříbro za vítěznými Aligátory

Děti a jejich rodiče si mohli vyzkoušet
šest různých disciplín. Třeba kroket
nebo cornhole s vrháním pytlů do
díry. Pro ty nadšenější do pohybu tam
byla koloběžka. „Co bude nejtěžší disciplína? Asi všechno. Ale na koloběžce

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Kdo si hraje, nezlobí. S tímto heslem nejspíš souhlasí
spousta rodičů, kteří přišli v neděli
odpoledne se svými ratolestmi do
Kolářových sadů. Park u hvězdárny
totiž nabídl v pořadí ročník Familiády. Tedy klání bez vítězů a poražených pro celé rodiny. U toho prostě
Večerník nemohl chybět.
jezdit umíme,“ usmíval se Jiří, který
vyrazil na akci se dvěma dětmi. Ocenil
zejména netradiční disciplíny. „Je super, že je tady něco jiného než skákání
v pytlích nebo nošení míčků na lžičce,“
vysekl organizátorům z Okrašlovacího spolku města Prostějova poklonu.
Alespoň zprvu se pak u jednotlivých úkolů netvořily fronty. Některé rodiny si tak
úkol klidně zkusily vícekrát. „Účastníci
splní šest aktivit v libovolném pořadí, pak
je čeká odměna. Nejde o vítěze,“ poznamenala hlavní organizátorka Milada Sokolová. S vlastní rodinou si taky leckterý
úkol vyzkoušela. Více pohybově náročné
úkony však musela kvůli následkům zranění z beach volejbalu oželet.

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

BYLI JSME
U TOHO

Naopak naplno se do plnění úkolů ponořila s rodinou Alena Krňová. „Jsme
tady poprvé, zkusili jsme si už například discgolf a cornhole,“ prozradila
žena, která v tu chvíli zkoušela před
rozjezdem koloběžku. „Akce je super.
Mohla by být klidně častěji,“ řekla.
Všechny návštěvníky navíc čekala
možnost, jak k zábavě přidat i trochu
vědy. Po dobu Familiády totiž lidé
měli možnost navštívit i prostějovskou hvězdárnu. „Jsem maximálně
spokojená Bylo to nádherné odpoledne,“ pochvalovala si Milada Sokolová
s tím, že už se těší na další ročník této
příjemné tradice, kterou se podařilo
založit.
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RODINY, DO AKCE!
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Uděláme společnou fotku a přesně
v patnáct hodin přichází kapitán, který nás zve na loď nesoucí

Plavba na Marii Terezii

Po chůzi kolem rušné silnice
přejdeme most a pak už zahneme
k řece. Barvy kolem nás se změní,
šedou vystřídá zelená. Netrvá dlouho
a vykoukne na nás vysoká budova
s venkovní zahrádkou ověšenou
rybářskými sítěmi. Otevírá nám vrstevnice maturantů. „Jsem tu na brigádě
první den,“ svěřuje se studentka, u níž
si každý z nás kupuje nějaké to pití
dle vlastní chuti. Nejvíc frčí čepované
pivo Chomout a jablečný Cider.

Jdeme do Chomoutu!

název Marie Terezie. „Jezdím tu
třetím rokem. Dříve se proplouvalo historickým centrem města,
nicméně to už nyní kvůli budování
protipovodňových opatření není
a zhruba další dva roky nebude
možné,“ vysvětluje Jiří Nastoupil, proč
vyplouváme po proudu na Kožušany,
nikoliv do centra města. Plujeme
hezkou přírodou, kolem břehu roste
spousta stromů a keřů. Kapitán nás
zásobuje zajímavými informacemi
o řece Moravě. „Voda se zdá být
zabahněná, ale je čistá, což dosvědčují
i raci. Jinak tu žije pětadvacet druhů
ryb, a kromě bobra se dá vidět i želva,
která je zřejmě na útěku,“ prozradil
Nastoupil a rovněž zabrouzdal do
historie Olomouce. „Do třicetileté
války se jednalo o nejvýznamnější
moravské město, po ní v něm žilo
pouze 1 600 obyvatel. O jeho obnovu
se ve velké míře postarala právě Marie
Terezie, podle níž se jmenuje i naše
loď,“ upozornil Nastoupil. Z lodi
se mezitím stala přistávací plocha

8RTčD÷JWRNCXD[KPCLGLÊO×RNPÆOMQPEKRCPQXCNCOG\KUVWFGPV[XÚDQTP¾P¾NCFC
Foto: Martin Zaoral

přístaviště U Vodníka je to necelá
půlhodinka chůze. „Půjdeš tam v tom
vedru s tím, že tam bude Ololoď! Budeš
se na ni tak těšit, že ti to ani nepřijde,“
hecuje Radim Skupina svého spolužáka
stěžujícího si na parné počasí.

Loučíme se s ním a děkujeme.
Cesta zpět nám rychle utíká. „Na té
řece to byla taková pohoda! Jenom
si tak pluješ, popíjíš výborné pivo
a koukáš na mrtvé krysy!“ ohlíží
se ještě zpět jeden ze studentů,
kterého však jedna z do té doby
relativně tichých spolužaček najednou okřikne a razantně bouchne
do zad. „Radime, přestaň už být tak
pozitivní!“ Všichni se smějí. Netrvá
dlouho a již opět stojíme v hale na
prostějovském hlavním nádraží.
„Děkujeme za parádní výlet,“ nezapomenou sympatičtí studenti
poděkovat při loučení. Na závěr jim
tedy nezbývá než popřát, aby tyto
prázdniny nebyly jejich poslední…

„Dìkujeme
]DSDU½GQÉYÙOHWp

Cestou si pak studenti mohou
vyzkoušet, jaké to je takovou
šestitunovou loď kormidlovat. „Řídit
auto je tedy jednodušší, loď má
velkou setrvačnost, než zareaguje na
pohyb kormidla, tak to chvíli trvá,“
komentuje to jeden z nich. Největší
pozdvižení během cesty nakonec vyvolá dvojice mužů čerpajících vodu
z řeky pod dálničním mostem. „Tady
je vidět, jak moc je voda vzácná. Třetí
světová válka se nepovede o ropu, ale
právě o vodu a přístup k ní,“ glosuje
tuto situaci kapitán lodi, který nás po
obratu opět zaveze zpět do přístaviště
U Vodníka.

Studenti u kormidla

pro vážky, potkáváme i dvě volavky,
kolem nás coby zelenomodrý drahokam prosviští i ledňáček. Studenty
zaujme také utopená krysa, kterou
loď přejíždí. „Teď se za námi potáhne
krvavá čára,“ vtipkuje jeden z nich.

NU\VXDY\KOtæHOLLEREUD

OLOMOUC Byl vším nadšený,
o vše se zajímal a všechno si chtěl
zkusit. Radimovi Skupinovi je určitě co závidět, neboť ve světě kolem
sebe vidí hlavně to dobré a zajímavé. Zároveň je to rozvážný mladý
muž s organizačním talentem. Nelze se tedy divit, že rozhovor jsme
vedli zejména s ním. Nicméně aktivně se do něj zapojili prakticky
všichni jeho přítomní spolužáci.
yy Byli jste někdy na podobném
výletě?
„Co se mě týče, tak jsem se jednou plavil po Baťově kanále. Jinak jeden z nás
plul i po řece Moravě v Olomouci, ale
tehdy to bylo na raftech.“

yy Co se vám líbilo ze všeho nejvíc?
„Bylo to super, super! Jeli jsme po
vodě, popíjeli pivo... Když se mě ale
takhle zeptáte, tak se mi jako první
vybaví ta utopená krysa. Taková krysa může při troše fantazie připomínat
i bobra!“ (potutelný úsměv)
yy Co vás ještě zaujalo?
„Hodně dobří byli ti zloději vody pod
dálničním mostem. Také jsme viděli
spoustu zvířat – volavku, vážky, ledňáčka, bukače a kachny. Fajn byl i výklad o řece Moravě a historii Olomouce od kapitána. A jako bonus si někteří
z nás konečně umyli nohy!“ (smích)
yy Čeká vás ještě nějaký další společný výlet?

Radim Skupina za kormidlem lodi Marie Terezie.

www.vecernikpv.cz
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„Chystáme se do kempu Apollo
u Břeclavi. Pojede nás tam jen pár, ale
těšíme se, protože tam bude rybník
i víno. A nebudeme to mít daleko do
Lednice.“
yy Kdy se opět sejdete celá třída?
„Těžko říct. Zkusíme to svolat už
za rok a uvidíme, kdo přijde. Jinak
náš třídní učitel nám na maturitním večírku věnoval velkou láhev
arménské whiskey s tím, že ji máme
vypít, až budeme mít společný sraz
po pěti letech. Kamarád si ji dal do
poličky v pokoji a střeží ji jako oko
v hlavě. Původně ji totiž chtěl dát
do sklepa, ale bál se, že by mu ji táta
vypil.“

Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

Rozhovor s Radimem Skupinou o výletu na lodi

to super! I utopená krysa
I „ZLODĚJE VODY“ „Bylo
může připomínat bobra...“

Exkluzivní reportáž a fotogalerie pro Večerník Martin ZAORAL
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vůbec poprvé budou burácet motory oblíbených „bavoráků“. První červencový víkend bude zasvěcen srazu
legendárních trabantů, naopak ten
poslední zase výhradně favoritům.
Sezónu pak ukončí zářijové setkání
motorek a automobilů RVHP.

www.vecernikpv.cz
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KORFBALOVÁ SUPERLIGA VRCHOLILA V PROSTÌJOVÌ! KILOMETRŮ
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servis pro ženy
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1. krok – volba obleèení

milujeme

Pondělí 24. června 2019
www.vecernikpv.cz

téhle či jen trochu nižší úrovni. Všichni to
mají pořád v ruce a stále dokážou předvádět skvělý tenis, na který zveme fanoušky.
Vstup do areálu je samozřejmě zdarma,“
prozradil Večerníku coby mediálnímu
partnerovi tradiční akce hlavní organizátor Martin Krupička.
Na Hanou dorazí plejeři a plejerky tří
evropských zemí (Rakousko, Slovensko, Česko), přičemž tuzemsko budou
reprezentovat vyslanci ze všech koutů
republiky. „Dohromady máme přihlášených čtyřicet mužských dvojic a šest
ženských párů. Startovní pole je u chlapů
natolik široké i kvalitní, že vyhrát může
kdokoliv z nějakých dvanácti top deblů.
Včetně domácího Prostějováka Stani
Husaříka, který premiérově nastoupí
s jedním špičkovým trenérem z Brna.

Hrát se začne v devět hodin dopoledne,
vyvrcholení v podobě finále přijde okolo
šesté hodiny odpolední. Ze základních
skupin přitom všichni postoupí do play-off s tím, že nejhůře umístění absolvují
předkolo. A kdo vypadne v prvním kole
vyřazovací části, půjde do opravného pavouka. Aby si každý maximálně zahrál,“
přiblížil Krupička.
Zajištění je opět vynikající díky podpoře mnoha sponzorů v čele s generálním partnerem – statutárním městem Prostějov. „Záštitu nad turnajem
zase převzali Božena Sekaninová, která
věnovala obrovský putovní pohár, a náměstek primátora Jiří Pospíšil. Vítězové
si odnesou finanční prémii deset tisíc korun plus další hodnotné ceny, krásná ocenění máme nachystaná pro nejlepší v pa-

vouku A i B.“ Samozřejmostí pak bude
bohaté občerstvení v ceně startovného
formou průběžně doplňovaného rautu,
každý účastník navíc dostane pivo zdarma. A mezi spoustou lahodných dobrot
vévodí pečené sele věnované předsedou
Zemědělského družstva Klenovice na
Hané Miroslavem Kolečkářem. „Moc
mu za prasátko děkujeme, velké díky
pochopitelně patří všem partnerům.
Zejména Božence Sekaninové a Jirkovi
Pospíšilovi,“ zdůraznil Krupička.
Zbývá jediné: během soboty vyrazit do
tenisového areálu prostějovského tékáčka! „K vidění bude opravdu parádní
sport, srdečně zveme i s pořadatelským
parťákem Pupou Dosedělem všechny
příznivce,“ doplnil Martin Krupička. BIRMINGHAM, PROSTĚJOV
(son) Hodně slušnou formu na trávě ukázala Barbora Strýcová na silně obsazeném turnaji v Birminghamu. Prohrála až v semifinále s Australankou
Ashleigh Bartyovou, vítězkou
grandslamové Paříže.
„Na tomto turnaji se mi daří. Za posledních šest let jsem postoupila alespoň do semifinále počtvrté. Můžu být
spokojená,“ nechala se slyšet Strýcová,
která v souboji s hvězdou posledních
týdnů nezklamala. „Odvedla jsem, co
bylo v mých silách. Škoda že se mi nepodařilo proměnit brejboly na začátku

ILKLEY, PROSTĚJOV Generálka
na kvalifikaci o postup na Wimbledon se Lukáši Rosolovi docela podařila. Na turnaji v Ilkley dokázal
postoupit až do čtvrtfinále, když
porazil i čtvrtého nasazeného Uzbeka Denise Istomina. Bez šancí nebyl
ani v souboji o průnik do semifinále. S Dennisem Novakem z Rakouska prohrál až ve třech setech.
„Tři zápasy ze čtyř byly hodně dlouhé a docela náročné na fyzičku. Před
kvalifikací jsem si dodal sebevědomí.
Myslím, že mám šanci postoupit do
hlavní soutěže. Bylo by pěkné zahrát
si po Paříži hlavní soutěž na dalším
grandslamu,“ uvedl Rosol.
Na stejném podniku se představil

sport
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osvěžující outfity, došlo na zkoušení
nových neotřelých brýlí a vybrali
jak kousky výrazné, tak decentní, ale
vždy stylové. Pak přišlo na řadu líčení.
Dáma z Olomouce o sebe evidentně
pečuje a také se líčí, ale jelikož novinek není nikdy dost, tak jí kosmetička prozradila současné trendy. Poté
se naší vítězky ujala kadeřnice, která
vykouzlila působivý účes. Závěr patřil
odhalení nové vizáže. Stejně jako minulá proměna, tak ani tato se neobešla
bez značné nervozity, ale nakonec ji
paní Pavlína ustála a celý den zvládla
na výbornou. Jak to všechno probíhalo, to nyní zjistíte krok po kroku...

I tentokrát jsme vše znovu peèlivì moniWRURYDOLFRQHQDMGHWH]GHWXGÉzXYLGÉWH
NG\zQDYvWÉYÉWHLQWHUQHWRYÅVWU½QN\ZZZ
vecernikpv.cz. Èekají tam na vás obsáhlá
IRWRJDOHULHDYLGHR]ÄHUYQRYÅKRNROD3520¨1<,0$*(
1DMGHWHWDPLUR]V½KOÙDUFKLYYvHFKSÔHGFK½]HMÉFÉFK
epizod seriálu.

Pavlína Kůstková se o seriálu proměn
od Večerníku dozvěděla od dcery žijící v Prostějově. Zajímalo ji, jak průběh
celkové proměny vypadá a hlásila se
také s pocitem, že se potřebuje takzvaně ´pohnout z místa´.
„Naším cílem ale také bylo pozvednout její sebevědomí, protože když
jsme si s paní Pavlínou povídali, tak
bylo zřejmé, že se podceňuje, a měli
jsme pocit, že potřebuje najít impuls,
který jí pomůže s vnitřním restartem.
A tak jsme začali výběrem nových outfitů. Na některé kousky byla zvyklá,
jiné z pohledu jejího šatníku představovaly novinku. Jakmile jsme vybrali

Aneta Jiří
KŘÍŽOVÁ SLEČKA
Tak už je tady další, a sice šestačtyřicátý díl jedinečné
PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Od
dubna 2015 jsme změnili image a udělali radost již šestačtyřiceti vítězům, mezi nimiž sice převažovaly ženy, ale
neváhali ani muži, došlo i na páry. Každý měsíc pracujeme
na tom, abychom vás činili šťastnými a plnili vaše sny. Je to
vždy velmi příjemně strávený den, doslova nezapomenutelný. Jsme proto nesmírně rádi, že se tento projekt nadále
těší velkému zájmu a můžeme pracovat na něčem, co má
smysl. Každý má vypadat svěže a přiměřeně svému věku.
A v duchu toho měníme nejen vizáž, ale děláme radost,
vykouzlíme úsměv, pocity nadšení, vnitřní spokojenost
a snažíme se dodat kousek sebevědomí. Těší nás také neutuchající zájem našich čtenářů, a to nejen z Prostějova
a bezprostředního okolí. Předprázdninová PROMĚNA
IMAGE je vám k dispozici a my vám představujeme Pavlínu
Kůstkovou z Olomouce, která se stala vítězkou červnového dílu našeho seriálu.

Texty
připravila

PØED...
PO...

Nervozita stoupala čím dál víc, protože se blížilo odhalení nové vizáže. A jak to probíhá? V závěru s novým účesem se jde naše vítězka převléci do vybraných
šatů, následují poslední úpravy. A jakmile je hotová, tak se postaví před stále zahalené zrcadlo – napětí vrcholí, načež pak během okamžiku nastane odhalení
a vítězka se konečně po několika hodinách uvidí v zrcadle...
Jaké byly její reakce, tak to zjistíte z fotografií a také na videu z červnového dílu PROMĚNA IMAGE, které najdete již brzy na www. vecernikpv.cz.

5. krok – odhalení a fotografování

Čáry máry nás pak čekaly ve Vlassalonu ve Fanderlíkově ulici číslo 5, kde se červnové vítězky ujala sama majitelka Andrea Furiaková. Nejdříve došlo na zahalení zrcadla, aby Pavlína Kůstková zůstala v napětí. Následovala porada, jaký účes
a střih zvolit. Po vyhodnocení nejlepší varianty se kadeřnice pustila do díla. „Pavlína má kvalitní, husté a poddajné vlasy.
Byly delší, sestříhané a od hlavy tmavší barvy, barva byla vhodně zvolená,“ povšimla si kadeřnice. „Zvýraznila jsem tmavou barvu u hlavy, konce prosvětlila a mírně jsem dotónovala do perleťového odstínu. Zadní část byla zkrácena razantněji, ofinu jsem lehce sestřihla, jednu stranu pak ponechala delší a vlasy jsem hodně prostříhala, aby působily vzdušně.
Závěrečný styling je jednoduchý a praktický. Stačí hodně prosušit, lehce nadnést a klidně mírně provlnit pro sváteční dojem,“ objasnila Andrea Furiaková.

4. krok – barvení, støíhání a styling

Novou posilou našeho týmu se stala Martina Pokorná, která brzy otevře své kosmetické služby ve Studiu Růže, jenž najdete v Tylově ulici 12. Jak si při své premiéře vedla? „Na začátek jsem použila vyhlazující bázi pod make-up, která vyplňuje nedokonalosti a prodlouží nám výdrž celého líčení. Jako první jsem zvolila lehkou vrstvou krycího krému, a to o něco
světlejší, aby pleť působila rozjasněně. K tomu jsem nanesla vhodný make up,“ prozradila kosmetička. „Od klientky jsem
se dozvěděla, že je zvyklá se líčit, tak jsem se nebála s výběrem stínů. Barvu očních stínů jsem vybrala grafitovou se světle
růžovými až fialkovými odstíny. Klientka měla lehce spadlé oční víčko, tak jsem stíny tahala směrem nahoru k obočí, aby
se nám oko opticky otevřelo. Oči jsem zakončila tenkou oční linkou a řasy zvýraznila řasenkou. Obočí jsem jen decentně
vykreslila. Pleť jsem lehce zapudrovala, aby se neleskla. Obličej jsem si vykonturovala bronzerem a tak celému obličeji dala tvar. Nesmí chybět decentně ani tvářenka
a rozjasňovač na přirozený lesk pleti. Výběr rtěnky jsem volila tak, aby korespondoval s očními stíny. Cílem byl mladistvý a rozjasněný vzhled, který si paní Pavlína
přála,“ zakončila celý postup Martina Pokorná.

3. krok: líèení

Naše další stopáž vedla do Optiky Wagner sídlící na náměstí E. Husserla (bývalé Trio). „V tomto období je stále aktuální kulatý nebo olivový tvar. Převládá barva roku 2019, a sice korálová a růžové zlato. Paní Pavlíně dodaly hlavně
barvy na něžnosti, ale zároveň i na jiskře. K obličeji jsme vybírali právě tento skvěle padnoucí tvar a snažili se stylově
vyladit,“ popsal své počínání majitel prodejny Radek Wagner. „Ačkoliv černé brýle působí docela tvrdě, barva jim
dá dostatečný šmrnc a ubere na vážnosti. Na paní Pavlínu se brýle vybíraly bezvadně, v některých působila ležérně,
v jiných elegantně, ale všechny jí sedly,“ pochvaloval si.

NURNsYROEDEUÙOÉ

Další PROMĚNA IMAGE se uskutečnila druhou červnovou sobotu za střídavého počasí, kdy chvíli svítilo slunce, pak se zamračilo a přidal se silný vítr, ale závěrem bylo opět parno. Bez ohledu na počasí probíhal celý den za pozitivní a přátelské atmosféry. V pohodovém rozpoložení vše vypuklo vlastním výběrem outfitů v prostějovské prodejně RV FASHION v Žeranovské
ulici. „Bílé krajkové šaty vypasované s rozšířením do A jsou rozverné a přitom elegantní. Dají se použít na běžné nošení do práce,
tak i na večerní zahradní party, paní Pavlíně přímo sekly,“ usmál se René Volek, majitel firmy. „Volili jsme dlouhé šaty, kde vyniká
postava. Růžový tón se perfektně hodí k jejímu přírodnímu opálení. Paní Pavlína může však nosit i sportovní módu a sako. Sako
s žakárovým vzorem v kombinaci s bílou kalhotou vypadá perfektně. V našem programu nechybí ani jeansové bundy, které se
dají skvěle kombinovat i na šaty či ke kalhotám,“ zakončil svůj popis outfitů šéf prodejny.

Čekala jej v tu chvíli s přestávkami
štafetového běhu cesta do Moravské
Třebové.
Na trať se v Prostějově vydali také místní běžci. Půltucet lidí se k akci přidal
vzdor pošmournému počasí a nižším
teplotám. „Běžím tohle úplně poprvé.
Akce jsem si všimla na Facebooku.
Chystám se běžet do Kostelce a zpátky,
to mi asi bude stačit,“ poznamenala jedna z prostějovských běžkyň Kristýna.
Karel Bránka, spoluorganizátor české
části běhu, pak nešetřil optimismem
ohledně mírového soužití, za které
běhá. „Z globálního hlediska to vypadá, že se svět postupně vyvíjí mírumilovnějším, láskyplnějším směrem,“
zadoufal běžec předtím, než jej osud
a trať závodu zavály směrem na západ.“
„Za touto akcí nestojí žádný politický
názor nebo náboženství. Jde o podporu svobody, podporu tolerance a porozumění. Jsem rád, že se v Prostějově
k těmto myšlenkám můžeme připojit
a běžce tady srdečně vítám,“ pronesl
náměstek primátora města Prostějova
Jan Krchňavý při slavnostním přijetí
běžců na radnici.

yy Kolik států už jste díky Peace
run navštívil?
„Přes sto zemí. Je to vždy velký zážitek. Místo toho, abych ležel na pláži,
tak využívám svou dovolenou takto.“
yy Jak jste se k této akci původně
dostal?
„Zažil jsem to v roce 1995 v Praze, kde
tehdy končila evropská část Peace run.
Mně se hrozně líbila samotná myšlenka a tak jsem se o to začal zajímat. Běžel
jsem nejdřív po České republice, pak
jsem se dostal do Ameriky a oběhl tam
všechny země. Byl jsem také v Asii,
Michal SOBECKÝ
Austrálii, na Novém Zélandě.“
yy Jak dlouho se účastníte Peace yy Vzpomenete si na nějaký exrun?
trémní zážitek spojený s Peace run?
„Běhám od roku 1995. A od té doby „Tak co se týká počasí, tak to
se účastním každý rok.“
bylo extrémní, když jsme běželi
PROSTĚJOV S pochodní a notnou řádkou kilometrů v nohách
dorazila uplynulou sobotu do Prostějova skupina běžců Peace runu.
S nimi i Apaguha Veselý (na snímku), koordinátor české části této
mezinárodní akce. Za sebou má
sám už nemálo zkušeností, proběhl velkou část světa. A podobně
jako ostatní závodníci zdůrazňuje,
že mírem nemyslí jen ten, co je
opakem války. Ale také respekt jednoho člověka ke druhému.

„Peace run je v Prostějově počtvrté.
Je to běh pro dobrou věc a tradice,
kterou do budoucna chceme udržet,“
řekl k běhu mimo jiné náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal,
který běžce přivítal společně s kolegou Janem Krchňavým před radnicí.
Tam se běžci dočkali přivítání od primátora Statutárního města Prostějov
Františka Jury, ale i občerstvení, dárků
od města a také krátké prohlídky radnice. „Je to moc hezká budova, silně
na mě zapůsobila,“ poznamenal třeba
Jatnaban Sinilaine z Finska. Osmašedesátiletý běžec se účastní Peace run
podvacáté. „Je to nejen o válkách mezi
zeměmi, ale také o míru a respektu
jednotlivých lidí mezi sebou. Důležité
je, že tohle není závod. Pokud by byl,
už by to nefungovalo,” vysvětlil muž.

Michal
SOBECKÝ

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

PROSTĚJOV Nevadí jim v běhu mrazy ani průtrže mračen. Ale
konflikty, ty odsuzují. Do Prostějova dorazil v neděli opět běh
Peace run. Mezinárodní akce tentokrát do města přivedla necelé tři desítky běžců z celého světa. Nechyběli zástupci Ukrajiny,
Ruska, Mongolska či Anglie.

BYLI JSME
U TOHO

CO JE PEACE RUN?

Foto: Michal Sobecký

v Grónsku, taky ve Skotsku, kde nám
hodinu a půl pršelo a foukal studený
vítr. Pak jsem zažil i opačné extrémy
v Etiopii či Keni, běhalo se tam po bahnitých cestách, bylo tam hrozně vlhko,
člověk se strašně potí, je to náročné.
Všude, kudy probíháme, potkáváme
báječné lidi. V každé zemi žijí dobří
lidé.“
yy Máte nějaký vtipný moment
spojený s odlišnostmi v různých
částech světa?
„Nevím, jestli si vzpomenu na nějaký
zážitek, ale když jsme běželi v Turecku, tak tam měli lokální specialitu.
Byl to takový bonbon. Nabídli nám

ho, vzali jsme
si. A zalepili jsme si
všichni pusu. Chtěli po nás
rozhovor a my tam byli schopni
jen vydávat zvuky, nemohli jsme
nic říct. Často se nám taky stává,
že ten běžec někde zabloudí, protože běháme na etapy, tak ho pak
hledáme. Třeba i hodinu. I to se
stává. Vždycky jsme ho ale zatím naštěstí našli.“
yy Jaké bylo běhání po dálnici?
Také jste ho absolvoval?
„Někde je to náročnější, v některých
zemích vážně jiná cesta není. Třeba
když jsme běželi do Moskvy z Běloruska, tak tam je skutečně jen jedna
hlavní silnice. Naštěstí je tam ale
hodně široká krajnice. Třeba jsme

Èech probìhl
za mír všechny
kontinenty

Běh s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Jeho hlavním posláním
je šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění. Překonávat hranice mezi
lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v lidech samotných. Je
inspirací k hledání toho, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo „mír“ a jak jej
může každý v běžném životě naplňovat.
Symbolem je Mírová pochodeň. Mezinárodní tým běžců ji nese a předává
všem, kteří se chtějí k této myšlence připojit. S Mírovou pochodní mohou
lidé běžet nebo ji na chvíli podržet a vložit do ní své přání pro svět. Přidat se tak k mnoha významným osobnostem a k milionům lidí na celém
světě, kteří drželi pochodeň od vzniku Mírového běhu v roce 1987.
Peace Run založil atlet, filozof a umělec Sri Chinmoy (19312007), který službě ideálům světového míru a harmonie věnoval
celý svůj život. Svou životní filozofií, dílem a neúnavným úsilím
inspiroval lidi nejrůznějších národů a kultur, za což obdržel
mnohá mezinárodní ocenění.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

PROSTÌJOV PROBÌHL PEACE RUN

6PËUHPYVUGFLDSRFKRGQËUXFH

PROSTĚJOV První víkend letních
prázdnin bude v Prostějově již tradičně patřit velkému mezinárodnímu turnaji neregistrovaných tenistů
a tenistek ve čtyřhře. Prostějov Cup
2019 proběhne v sobotu 29. června
od 9:00 hodin v areálu TK Prostějov
v Kostelecké ulici a znovu jej ozdobí
vynikající konkurence hobbíků bílého sportu ze tří států!
„Letos sice nemáme ve startovním poli
žádné slavné jméno, ale tím víc přijede
opravdu kvalitních hráčů. Například
bývalá dvanáctka České republiky mezi
muži, jeden někdejší super talent porážející za mlada i Radka Štěpánka, slovenští
obhájci loňského titulu dříve pravidelně
objíždějící turnaje ITF a řada dalších
borců, kteří se v minulosti pohybovali na

běželi deset kilometrů po té dálnici
a dělali maximum pro to, aby se nic
nestalo.“
yy V posledních dnech proběhla
v českých médiích zpráva o tom,
že svět nebyl daleko od války mezi
USA a Íránem. Jak tohle napětí
hodnotíte vzhledem k mírovému
poslání běhu?
„Jak jsem říkal, pro ně mír znamená
ještě víc než to, že se tady neválčí.

Ale je smutné, když se lidé snaží vyvolávat a vyhledávat konflikty. Naopak bychom se měli snažit sjednocovat, protože skutečně všichni
lidé na zemi jsou jedna velká rodina. Samozřejmě jsou horší lidi,
lepší lidi, ale v každé zemi žijí lidi
s dobrým srdcem. Měli bychom
se tak snažit konflikty, ať už je to
v rodině, nebo mezi zeměmi, řešit
mírumilovně.“

Foto: Michal Sobecký
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TENIS

druhého setu. Mohlo to být ještě zajímavější,“ dodala tenistka.
Poté, co zrušila svůj start Petra Kvitová,
byla největší českou nadějí na turnaji
Karolína Plíšková. Vypadla ve druhém
kole po třísetové porážce se sestrou
Kristýnou. „Dohodly jsme se, že která
vyhraje, něco té druhé koupí. Takže
dostanu dárek,“ řekla Karolína, která
během turnaje bydlela se sestrou na
stejném pokoji. „Bylo to v pohodě. Šly
jsme spolu i na večeři,“ popsala náladu
dvojčat po utkání Kristýna. Sama pak
vypadla o kolo později v dalším českém duelu se Strýcovou.
(lv)

Strýcová v Birminghhamu opět nezkklammala

také Jiří Veselý. V pozici sedmého
nasazeného zvládl své úvodní vystoupení ve 2. kole, pak ovšem nestačil na
Poláka Kamila Majchrzaka a do čtvrtfinále nepostoupil.
Hned pětice prostějovských tenistů
se představila na challengeru v Bratislavě. V 1. kole prohrál Jiří Lehečka a Vít Kopřiva. Zdeněk Kolář
a Adam Pavlásek se rozloučili ve 3.
kole a čtvrtfinále bylo stropem pro
Václava Šafránka, který vypadl s Attilou Balaszem z Maďarska. „Je to můj
nejlepší výsledek v sezóně, nemůžu
být zklamaný. Odehrál jsem dobré
zápasy, stydět se nemusím,“ komentoval své vystoupení na Slovensku
Šafránek.
(lv)

Tenisový 3URVWĨMRY&XS 2019 Rosol naznaèil své
Červnový díl seriálu proměna image přinesla
PROMÌNY
QHUHJLVWURYDQĄFKXÿYVRERWXambice na trávì
A opět s mezinárodním obsazením
PAVLÍNA KŮSTKOVÁ MÁ NYNÍ RADOST ZE ŽIVOTA
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Na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích se bylo ve čtvrtek 20.
června na co dívat. Nejlepší výkon
v historii Tretry zaznamenal v tyčce
Američan Sam Kendricks, kterému
k pokoření šestimetrové hranice
chybělo sedm centimetrů. Do tabulek mítinku se zapsal také Tom Walsh z Nového Zélandu v kouli.
Skvělé představení nabídla ruská
výškařka Maria Lasickeneová, která
útočila na 22 let staré maximum Bělorusky Kostadinové (209) a zkoušela to na 210 centimetrech, nako-

Zástupci České republiky na sebe dokázali několikrát výrazně upozornit.
V kouli se na třetí příčku dostal domácí
rekordman Tomáš Staněk. Ke svému
výkonu těsně za jednadvacet metrů
měl však přes medailové umístnění výhrady. „Jsem rád, že jsem uhájil bednu.
To vždycky v téhle konkurenci potěší.

'ÕVWRMQÅYÙNRQ\
domácích atletù

Shaunae Millerová-Uibová. Atletka
z Baham překonala v Ostravě světový rekord v běhu na netradiční trati
300 metrů. Časem 34,41 sekundy
vylepšila čtvrtkařská olympijská
vítězka šestnáct let starý výkon Mexičanky Any Guevaraové o 89 setin.
„Každý rekord má svoji váhu, i když
se třístovka neběhá na každém podniku. Bylo důležité rozvrhnout si síly.
Povedlo se to, věřím, že můj čas v tabulkách nějaký čas vydrží,“ prohlásila Millerová-Uibová.

Na druhou stranu je škoda, že pak začalo pršet, protože v takovém dešti se
házet nedá,“ komentoval Staněk skutečnost, že po čtvrtých pokusech začaly sektor skrápět dršťkové kapky.
Česká štafeta (Zdeněk Stromšík, Jan
Veleba, Jan Jirka a Dominik Záleský)
doběhla na 4x 100 metrů na třetím
místě. Čtveřice, které se letos povedlo už dvakrát překonat český rekord
a stlačit ho na hodnotu 38,62, za ním
tentokrát zaostala o 37 setin.
Poslední bronzovou příčku českým
atletům zařídil v oštěpu Jakob Vadlejch, obhájce loňského vítězství. Na
vítěze ztratil necelých osm metrů.
V předposledním pokusu si lehce
podvrtl kotník, skončil v kotrmelcích
a přišel o možnost své postavení v závěru soutěže vylepšit. „Žádný zázrak
to z mého pohledu nebyl. Hodil jsem
tři hody do relativně stejného místa.
Propadák to nebyl, ale nic mi neulétlo. Hned po prvním pokusu jsem cítil,
že to nebude ideální závod,“ řekl oštěpař, který závěrečnou sérii vynechal.
„Cítil jsem, že mám nataženou holeň,

ZHQVQYYY\NCVCVTGVTCE\

třech disciplínách a česká atletika
o sobě dala výrazně vědět. Nejvýraznějším českým želízkem v ohni
byl Jaroslav Petrouš, jenž startoval
v soutěži diskařů. Zkušený závodník poslal svoje náčiní nejdále v páté
sérii, v níž zaznamenal hod dlouhý
42,37 m. Jelikož se mu ani jeden
z dvojice polských diskařů, ani nikdo
z českých konkurentů nepřiblížil, stačil mu tento výkon v závodě několika
sloučených zdravotních kategorií
v přepočtu na body na bezpečné celkové vítězství. „Nejkrásnější atletický
zážitek, sen se stal skutečností. Skvělá organizace a atmosféra,“ radoval
se Petrouš. Česká atletika brala mezi
diskaři i třetí místo, když třetí nejvyšší
počet bodů získal Přemysl Liška.
Ženám patřil tentokrát oštěp
a i v něm kralovaly české barvy. Miroslava Obrová dostala ten svůj na
metu 15,45 m, na což žádná z rivalek
nenašla odpověď. Druhá skončila
Lenka Morcinková, třetí místo patří
Ludmile Čuboňové. Jediným kláním,
kde se radoval zahraniční závodník,
byl závod koulařů, když Polák Janusz
Rokicki zaznamenal výkon 13,92,
čímž se přesně na metr přiblížil svému světovému rekordu. Stupně vítězů doplnili čeští reprezentanti Aleš
Kisý a Jaroslav Klimeš.

ŽENY
1500 m: 1. Tsegayová (Et.) 4:02,95, 2. McDonaldová (Brit.) 4:03,79,
3. Feysaová (Et.) 4:04,13, … 10. Mäki 4:10,22, 13. Mezulianíková
4:11,98, Hálová (všechny ČR) nedokončila. Výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 206, 2. Tarandová (Běl.) 198, 3. McDermottová (Austr.) 196.
Oštěp: 1. Kolaková (Chorv.) 64,45, 2. Ratejová (Slovin.) 61,01, 3. Raniová (Indie) 60,20, 4. Špotáková 60,01, ...6. Šedivá 58,83, 7. Tabačková
54,17, 8. Ogrodníková (všechny ČR) 53,97. Kladivo: 1. Wang Čeng
(Čína) 75,80, 2. Berryová (USA) 74,38, 3. Tavernierová (Fr.) 73,36, ...9.
Šafránková (ČR) 67,03. 300 m: 1. Millerová-Uibová (Bah.) 34,41 světový rekord, 2. Brownová 35,91, 3. Stepterová (obě USA) 36,12, ...7.
Vondrová (ČR) 37,33.

MUŽI
100 m: 1. Rodgers (USA) 10,04, 2. De Grasse (Kan.) 10,05, 3. Sie Čen-jie
(Čína) 10,06. 800 m: 1. Tuka (Bos.) 1:44,95, 2. Kszczot (Pol.) 1:45,63,
3. A. Kipketer (Keňa) 1:45,90, ...8. Hodboď 1:47,22, 10. Šnejdr (oba
ČR) 1:47,99. 4x100 m: 1. JAR (Bruintjies, Magakwe, Dlodlo, Simbine)
38,65, 2. AllStar (Eaton, Rodney, Kilty, Hyman) 38,81, 3. ČR (Stromšík,
Veleba, Jirka, Záleský) 38,99. Tyč: 1. Kendricks (USA) 593, 2. Lisek
(Pol.) 571, 3. Dutra (Braz.) 571, ...8. Kudlička (ČR) 541. Oštěp: 1.
Kirt (Est.) 90,34, 2. Mrzyglód (Pol.) 83,88, 3. Vadlejch 82,97, 4. Veselý
81,64, 5. Frydrych 80,80, 6. Jílek (všichni ČR) 80,24. 200 m: 1. De
Grasse (Kan.) 19,91, 2. Coleman (USA) 19,97, 3. Munyai (JAR) 20,31,
4. Maslák 20,62, ...8. Jirka (oba ČR) 21,04. 400 m: 1. Gardiner (Bah.)
44,95, 2. Abubaker (Bahr.) 45,86, 3. Janežič (Slovin.) 45,97, ...8. Tesař
(ČR) 47,94. Míle: 1. Grice (Brit.) 3:56,95, 2. Kibet (Keňa) 3:57,01, 3.
Blankenship (USA) 3:57,27, ...7. Sasínek 3:59,02, 11. Holuša 4:00,00,
12. Friš 4:01,41, Růžička (všichni ČR) nedokončil. Dálka: 1. Echevarría (Kuba) 832, 2. Tentóglu (Řec.) 795, 3. Randazzo (It.) 783, ...6. Juška (ČR) 766 Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 22,27, 2. Haratyk (Pol.) 21,77, 3.
Staněk (ČR) 21,04.
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Challenge Zlatá tretra v Ostravì:

Ještě než se na ostravské Zlaté tretře
představila světová atletická špička,
patřilo závodiště handicapovaným
sportovcům. Ti se představili ve

Handicapovaní
vrhaèi záøili

protože jsem si v tom předposledním
pokusu trochu podvrtl kotník. Proto
jsem radši ani ten poslední hod nešel,“
dodal Vadlejch.
Nejzklamanější závodnicí celé Zlaté tretry se stala ostravská oštěpařka
Nikol Ogrodníková. Loňská vítězka
před svým publikem měla ambice házet za 65 metrů, jenže zapsala pouze
jeden měřený hod a skončila osmá.
„Jsem fakt zklamaná. Atmosféra byla
hrozně fajn a já předvedu takovou tužku,“ pronesla zklamaná Ogrodníková.
Ve stejné soutěži skončila na čtvrtém
místě dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková. „Dorazila
jsem předem smířená se vším, třeba
i s průtrží mračen. Nic jsem od sebe
radši nečekala. Navíc jsem se nechala rozhodit při druhém pokusu kvůli
představování výškařek. Koncentrace
zmizela,“ hodnotila své vystoupení
největší česká hvězda současnosti.
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Ladislav VALNÝ

nec se jí ale nezadařilo. Zejména
při prvním pokusu byla však blízko.
„Byly tady fantastické podmínky.
Vyhovovalo mi to teplo i atmosféra,
vše kolem. Věřím, ale když se vše sejde a vyjde mi to čistě technicky, že
bych to mohla zvládnout. Třeba právě za rok v Ostravě,“ uvedla výškařka.
Estonec Magnus Kirt překonal jako
první oštěpař v sezóně a dvacátý v historii hranici devadesáti metrů, zvítězil
výkonem 90,34. „Na takový hod jsem
dlouho čekal. Byl to velký zážitek,“ radoval se Kirt.
Běh na sto metrů ovládl Američan
Rodgers před De Grassem, který
o hodinu později na dvojnásobné
trati porazil všechny konkurenty včetně nejrychlejšího muže současnosti
Christiana Colemana. „Byl to hodně
náročný dvojboj. Necítím nohy, ale
v takové atmosféře se to dalo zvládnout,“ chválil fanoušky De Grasse.
O zápis do historie se postarala

OSTRAVAVynikající výkony byly k vidění na atletickém mítinku Zlatá tretra, který se konal uplynulý čtvrtek v Ostravě. V průběhu 58. ročníku největšího podniku svého druhu v Česku byl překonaný jeden světový rekord a k vidění byla celá řada špičkových výkonů v technických disciplínách. Mezi vrcholy patřil oštěp mužů a výška žen, diváky rozehřála i mužská tyčka. Domácí
zástupci se neztratili, když ve třech případech se probojovali až na stupně vítězů. A oproti předpovědím vydrželo i počasí, byť silný liják v samém závěru mítink na chvíli přerušil. „Viděli jsme
skvělé výkony a panovala parádní atmosféra, nejlepší v posledních letech. Škoda závěrečného
deště, čas na dvoustovku mohl být ještě lepší“ zhodnotil mítink exkluzivně pro Večerník Miroslav
Černošek, jednatel pořádající společnosti TK PLUS.

A TŘI ČESKÉ BRONZY

ATRAKTIVNÍ ZLATÁ TRETRA:SVĚTOVÝ REKORD
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otázky pro ženu,
co se změnila...

vnitřní změnu

vecerník
á

vlastní pocit vnitřní změny a proměny
sama v sobě. Životně jsem nebyla spokojená se svou hmotností a tak jsem se
díky této změně pustila i do hubnutí.
Proměna mi opravdu dodala novou
energii a elán do života.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám
Večerníku?
„Milé dámy a ženy, je to veliká výzva.
Přeji tuto proměnu každé ženě, která
si myslí, že na sobě nemusí nic měnit.“
(pousměje se)

„Červnová PROMĚNA IMAGE byla zase trochu jiná. Každý díl je jedinečný,
stejně jako každý člověk, který zásadní proměnou projde. Tentokrát se nesl
v duchu duševní obrody. Paní Pavlína potřebovala nový impuls k tomu, aby
opustila své staré vzorce a uvědomila si, že je ženou, která je krásná, inteligentní, nemá se za co stydět a stojí hlavně sama sobě za to, aby se činila šťastnou.
Proměna jí pomohla, aby se na sebe podívala vnitřně z jiného úhlu pohledu,
než byla doposud zvyklá. A jsme rádi, že se to vydařilo. Nakonec i po několika
dnech zářila nadšením, novou energií a elánem do nových činností. Pavlína
k sobě začala přistupovat jinak a začala kromě jiného i úspěšně hubnout. Jsme
rádi, že proměny plní svůj účel a pomáhají vám dodávat sebevědomí a vnitřně
rozkvétat. Děkuji našemu týmu za výbornou spolupráci. Již nyní se těším na
další, tentokrát prázdninový díl. Hlaste se již nyní, čeká vás nezapomenutelný
zážitek. Hledáme muže, ženy či manžele nebo třeba přátele.“
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy
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ƔƔ Jak se po PROMĚNĚ
IMAGE cítíte? Splnili jsme
vaše přání?
„Proměna mi pomohla v sobě
najít opět sebevědomí a sama
sebe. Mám nyní radost ze života a veškerého tvoření. Je
mi nyní lépe s mým pocitem
stárnutí a přijetím běhu života.“ (úsměv)
ƔƔ Co vás na celé proměně
nejvíce překvapilo?
„Asi mě překvapilo to, že
i když jsem se moc těšila, měla
jsem po celý den veliký strach.
Díky všemu tomu dění kolem
mě jsem zjistila, že neumím
přijímat péči a pozornost
jiných. Byl pro mě i velice zásadní pohled a postoj vašeho
mladého týmu k módě, image
a životnímu stylu, jelikož jsem
byla zaseknutá sama v sobě.
Všechno to pro mě byly důležité momenty, které mi proměna poskytla, děkuji za tuto
možnost.“
ƔƔ Jak na vás reagovala
rodina a známí?
„V podstatě mě zatím viděla
jen má starší dcera a můj přítel, potěšily mě jejich kladné
a příjemné reakce. Pro mě
ale byl velice důležitější můj
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Martina Pokorná je absolventka Střední odborné
školy Prostějov, oboru
Kosmetické služby a nyní
si zařizuje provoz kosmetiky v Tylově ulici číslo 12
ve Studiu Růže. Již brzy
se můžete těšit na její služby, jako je úprava
a barvení obočí, barvení řas, kompletní péči
o pleť profesionální českou značkou „For
Life&Madaga“ obsahující přírodní složky, ale
můžetetakévyužítdenníhoispolečenského
líčení na plesy, svatby a jiné události, dále
také depilaci celého těla a trvalou na řasy.
Těšit se můžete na profesionální péči
a zasloužený odpočinek od všedního stresu
každodenního života. „Studio Růže nabízí
žhavou novinku Body Wraps Slim, což je
metoda zábalů napomáhajících k zeštíhlení,
zpevnění pokožky, detoxikaci a odplavení
nadbytečné vody z těla. Již po první
kůře je garantován úbytek pěti až třiceti
centimetrůz obvodu těla. Těšíme se na vaši
návštěvu!“

Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka
kvalitních brýlí a kontaktních čoček. K dispozici je také vyšetření zraku bez čekání
a kompletní servis. Samozřejmostí je profesionální péče a poradenství na nejvyšší
úrovni. Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš zrak
se postará osobně majitel Radek Wagner
a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz

RV FASHION je oděvní firma, která se
zaměřuje na pánskou a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém,
tak volnočasovém stylu. Výrobky značky
RV jsou známé svou vysokou kvalitou
materiálů a vynikajícím vypracováním.
Pilotní obchod celé sítě prodejen RV
se nachází v Plumlovské ulici 28, kde se
můžete setkat s velkým výběrem kolekcí obleků, sak, kalhot, šatů, kostýmků
a pestrou škálou doplňků. Speciální
kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv
značky Riccardo. U firmy RV je možné si
nechat ušít oblek na míru a získat maximální servis poradenství. Další prodejnu RV FASHION (Sonáta) naleznete také
v Žeranovské ulici.

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

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

Pondělí 24. června 2019
www.vecernikpv.cz

19062110664

42

31

19062110690
17052310552

32
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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.

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.
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Provozování restaurací je v České republice stále v kurzu. Nic
na tom nezměnilo ani zavedení elektronické evidence tržeb.
Potvrzuje to nejnovější analýza
poradenské společnosti Bisnode
poskytující informace o firmách.
Podle ní se počet restaurací za posledních devět let zdvojnásobil.
A to přesto, že byla v roce 2016
zavedena elektronická evidence
tržeb a podnikání v oblasti restauračních služeb je dlouhodobě vystaveno nedostatku kvalifikované
pracovní síly a vysoké konkurenci.

Aktuálně je v České republice
21 072 firem, které podnikají ve
stravování a pohostinství. Podle
analýzy Bisnode se jedná o nejvyšší počet za posledních devět let.
V tomto období se počet restaurací zvýšil o více než 100 procent.
„Nejvíc firem, a sice 2 471, bylo
přitom založeno v roce 2016, kdy
byla spuštěna elektronická evidence tržeb (EET). Restaurace také
výrazně přibývaly v následujících
dvou letech, v roce 2017 jich vzniklo 2 050 a o rok později 1 613. Rok
2018 byl rekordní v počtu zruše-

ných restaurací, zaniklo jich 457.
Pokud letos budou restaurační
zařízení vznikat a zanikat stejným
tempem jako v prvních pěti měsících, tak vznikne nejméně a zanikne nejvíce subjektů za posledních
devět let,“ říká analytička Bisnode
Petra Štěpánová.
„Provozování restaurace patří mezi
Čechy dlouhodobě k oblíbeným
oborům podnikání, a to přesto, že
trpí nedostatkem kuchařů a číšníků
a silně konkurenčním prostředím,”
uzavřela Petra Štěpánová.
Zdroj: BusinessInfo.cz
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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

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: PRO OPALOVÁNÍ
Sahara Olej na opalování 150 ml

-

-

-

69,90

99,90

-

$VWULG6XQ'čWVNëNUpPQDRSDOR
vání 75 ml

-

-

-

109,90

79,90

-

1LYHD6XQ+\GUDWDÿQtPOpNRSRRSDOR 199,00
(200ml)
vání 400 ml

-

-

-

249,90

-

Pantenol gel po opalování 100 ml

-

-

-

-

-

-

Nubian Olej po opalování 200 ml

-

-

-

-

-

-

$VWULG6XQPOpNRQDRSDORYiQt
ve spreji 200 ml

119,90

-

-

139,90
(150ml)

111,90

189,00
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Konstelace hvězd Prostějova

Slunce začalo v minulých dnech opravdu pálit a letní prázdniny jsou před
námi. Je tak ideální čas doplnit zásoby oleji a dalšími prostředky, které mají
ochránit kůži před spálením. Nabídka tohoto sortimentu však není v prostějovkých marketech příliš široká, řadu prostředků jsme v regálech neobjevili
a hned dva (Lidl, Billa) nemají dokonce vůbec nic. A tak olej značky Sahara
si zakupte v Kauflandu, dětský krém a mléko na opalování od značky Astrid v Tesku, hydratační mléko Nivea v Albertu, gel Pantenol ani olej Nubian
ovšem nenabízí žádný ze šesti míst, kam Večerník pravidelně zavítá každou
Ať máte krásnou pokožku!
středu.
Průzkum byl proveden ve středu 19. června

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Jesenec
Obec: Prostějov
Dne: 8. 7. 2019 od 7:00 do 15:00 Dne: 10. 7. 2019 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: Jesenec - hodin. Vypnutá oblast: Tomi - Rečást obce Měrotínek: od č. 91, 112 mont a.s., areál ul. Hybešova.
a 85 po č. 89 a 122.
Obec: Prostějov
Obec: Jesenec
Dne: 12. 7. 2019 od 7:30 do 11:30
Dne: 10. 7. 2019 od 7:00 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: ul. Partyzánhodin. Vypnutá oblast: oboustranně ská č. 34 (MŠ), 33 - 35, pravá strana
od č. 92 a 81 po č. 73 a 72 vč. 124 a 67. ul. Havlíčkova s č. 2 - 14 a 16b - 26a,
Obec: Bedihošť
oboustranně část ul. Šafaříkova od
Dne: 11. 7. 2019 od 7:30 do 15:00 ul. Havlíčkova po ul. Olomoucká,
hodin. Vypnutá oblast: jednostranně oboustranně ul. Olomoucká od č.
ulice Palackého od č. 562 po č. 410, 5 a 6 po č. 43A a 34, Vápenice č. 25
jednostranně ul. Nerudova od č. 443 -31, Vojáčkovo. nám. č. 2 - 5.
po č. 85 (vč. 187). Jednostranně ul. L.
Svobody od č. 465 po 154.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Blokové îLÔWüQt
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2019
úterý 25. června: Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na Příhoně,
Winklerova, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Pražská
čtvrtek 27. června: Husovo nám.,
Husovo nám. rekonstruovaná
část, Husovo nám. rekonstruovaná část parkoviště, Joštovo nám.,
Slezská, Mojmírova, Předina,
Dolní - obslužná (Dolní 15 - 97),
Dolní - chodník s cyklostezkou,
Dolní SSOK

Vítejte v Zoo Olomouc
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ŶĞŶƚƽ͕ǌďůşǌŬĂƉŽǌŽƌŽǀĂƚǎŝǀŽƚŶşƉƌŽũĞǀǇ
ŵŶŽŚĂ ƌƽǌŶǉĐŚ ǌǀşƎĂƚ͕ ŬƚĞƌĄ ďǇ ũŝŶĂŬ
ŶŝŬĚǇ ŶĂ ũĞĚŶŽŵ ŵşƐƚĢ ŶĞƐƉĂƚƎŝů͘ EĞͲ
ĚŽĐĞŶŝƚĞůŶŽƵ ƷůŽŚƵ ŵĄ ǌŽŽůŽŐŝĐŬĄ ǌĂͲ
ŚƌĂĚĂŝƉƎŝǀǉĐŚŽǀĢ͕ǀǌĚĢůĄǀĄŶşŝŽĐŚƌĂͲ
ŶĢƉƎşƌŽĚǇʹǀƉƎşƉĂĚĢǀǉůĞƚƽƉƌŽƓŬŽůǇ
ŶĂďşǌş ǀǉƵŬŽǀĠ ƉƌŽŐƌĂŵǇ͕ ǀĞĚůĞ ƷēĂƐƚŝ
ŶĂ ŽĐŚƌĂŶĄƎƐŬǉĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵĞĐŚ ƚǉŬĂũşͲ
ĐşĐŚƐĞŶĂƓşƉƎşƌŽĚǇƐĞǌĂƉŽũƵũĞŝĚŽƉƌŽͲ
ũĞŬƚƽǀǌĂŚƌĂŶŝēş͘
ēŬŽůŝǀƐŝƚŽƉƎşůŝƓŶĞƵǀĢĚŽŵƵũĞŵĞ͕ƚĂŬ

ƐĞŶĄŵũĞĚŝŶĞēŶŽƐƚĂǎŝǀĄŬƌĄƐĂƉƎşƌŽĚǇ
ǌƚƌĄĐş ƉƎĞĚ ŽēŝŵĂ͘ ŽŽůŽŐŝĐŬĠ ǌĂŚƌĂĚǇ
ƐĞ ƐƚĄǀĂũş ƉŽƐůĞĚŶşŵ ƷƚŽēŝƓƚĢŵ ĐĞůĠ
ƎĂĚǇ ǌǀşƎĂƚ͘ WŽēĞƚ ŶĢŬƚĞƌǉĐŚ ĚƌƵŚƽ ǀĞ
ƐǀĢƚŽǀǉĐŚǌŽŽĚŽŬŽŶĐĞƉƎĞǀǇƓƵũĞƉŽēĞƚ
ǀĞǀŽůŶĠƉƎşƌŽĚĢ͘^ŶĂŚŽƵũĞƌŽǌŵŶŽǎŽͲ
ǀĄŶşŽŚƌŽǎĞŶǉĐŚĚƌƵŚƽĂũĞũŝĐŚƉƎşƉĂĚŶĠ
ŶĂǀƌĄĐĞŶşĚŽǀŽůŶĠƉƎşƌŽĚǇŶĞďŽƉƎşƌŽĚͲ
ŶşĐŚƌĞǌĞƌǀĂĐş͘
ĐŚŽǀĂƚĞůƐŬĠŚŽŚůĞĚŝƐŬĂŽŽKůŽŵŽƵĐ
ƉĂƚƎş Ŭ ŶĞũǀĢƚƓşŵ ĐŚŽǀĂƚĞůƽŵ ŽƌǇǆƽ ũŝͲ
ŚŽĂĨƌŝĐŬǉĐŚǀǀƌŽƉĢ͕ǀĞĚĞƉůĞŵĞŶŶŽƵ
ŬŶŝŚƵ ŬŽǌŽƌŽǎĐƽ ŬĂǀŬĂǌƐŬǉĐŚ͕ ƷƐƉĢƓŶĢ
ƌŽǌŵŶŽǎƵũĞ ůĞǀŚĂƌƚǇ ŵĂŶĚǎƵƐŬĠ͕ ĂĚĂͲ
ǆĞ͕ ŬƚĞƌǉĐŚ ƉƎşƌŽĚĂ ŽƉĂƚƌƵũĞ ƉŽƐůĞĚŶş
ĚĞƐşƚŬǇ͘ >ǀƽ ďĞƌďĞƌƐŬǉĐŚ ǎŝũĞ ŶĂ ĐĞůĠŵ
ƐǀĢƚĞ ƉŽƵǌĞ ĐĐĂ ϴϬ͕ ŽŽ KůŽŵŽƵĐ ƉƎŝͲ
ƐƉĢůĂ Ŭ ǌĂĐŚŽǀĄŶş ũĞũŝĐŚ ƉŽƉƵůĂĐĞ ϮϬ
ŵůĄěĂƚǇĂůǀşēĂƚĂŶĂƌŽǌĞŶĄǀƌŽĐĞϮϬϭϯ
ďǇůĂũĞĚŝŶĄ͕ŬƚĞƌĄƐĞǀĚĂŶĠŵƌŽĐĞƐǀĢƚƵ
ƉƎĞĚƐƚĂǀŝůĂ͘sĞůŬǉŵƷƐƉĢĐŚĞŵďǇůǌĚĂͲ
Ǝŝůǉ ŽĚĐŚŽǀ ĚǀŽũēĂƚ ǎŝƌĂĨ ZŽƚŚƐĐŚŝůĚŽͲ
ǀǉĐŚǀƌŽĐĞϭϵϵϵ͘dşŵƐĞŽŽKůŽŵŽƵĐ
ǌĂƎĂĚŝůĂ ŵĞǌŝ ƚƎŝ ǌĂƎşǌĞŶş ŶĂ ƐǀĢƚĢ͕ ŬĚĞ
ƐĞ ƚĂŬŽǀǉ ŽĚĐŚŽǀ ƉŽĚĂƎŝů͘ ^ŽƵēĂƐŶĢ ũĞ

ŶĂƷǌĞŵşďǉǀĂůĠŚŽĞƐŬŽƐůŽǀĞŶƐŬĂũĞĚŝͲ ZŽŬ ϮϬϭϴ ƉƎŝŶĞƐů ĚşŬǇ ŝŶǀĞƐƚŝēŶş ƉŽĚͲ ƌŽŬƵƐĞǀĂƌĞĄůƵŬŽŶĄƎĂĚĂĂŬĐşƉƌŽǀĞͲ
ŶŽƵǌĂŚƌĂĚŽƵ͕ǀŶşǎƐĞĚĂƎşƌŽǌŵŶŽǎŽǀĂƚ ƉŽƎĞƐƚĂƚƵƚĄƌŶşŚŽŵĢƐƚĂKůŽŵŽƵĐŽƚĞͲ ƎĞũŶŽƐƚ͘ŽŽKůŽŵŽƵĐũĞŽƚĞǀƎĞŶĂĚĞŶͲ
ǀƎĞŶşƉĂǀŝůŽŶƵ<ĂůĂŚĂƌŝ͘ĢŚĞŵĐĞůĠŚŽ ŶĢƉŽĐĞůǉƌŽŬ͘
;ƉƌͿ
ŵƌĂǀĞŶĞēŶşŬǇēƚǇƎƉƌƐƚĠ͘
WŽēşŶĂũĞ ƌŽŬĞŵ ϮϬϭϮ ǌĂēĂůĂ ŽŽ KůŽͲ
ŵŽƵĐ Ɛ ƉƎĞƐƚĂǀďŽƵ ƌŽǌůĞŚůĠŚŽ ĂƌĞĄůƵ
ǌĂŚƌĂĚǇ ĚŽ ƉŽĚŽďǇ ƐĂĨĂƌŝ͘ WŽƐƚƵƉŶĢ
ďƵĚĞ ƉƎĞďƵĚŽǀĄŶŽ ĐĞůŬĞŵ ϭϳ ƉƽǀŽĚͲ
ŶşĐŚ ǀǉďĢŚƽ ĚŽ ϱ ƌŽǌůĞŚůǉĐŚ ĂƌĞĄůƽ͘
dǇƚŽ ĂƌĞĄůǇ ďƵĚŽƵ Ɛǀǉŵ ƉŽũĞƚşŵ ŬŽŶͲ
ĐŝƉŽǀĄŶǇ ĚŽ ƚĞŵĂƚŝĐŬǉĐŚ ǌŽŽŐĞŽŐƌĂͲ
ĨŝĐŬǉĐŚǌſŶ͗ƵƌŽĂƐŝĞ͕^ĞǀĞƌŶşŵĞƌŝŬĂ͕
ĨƌŝŬĂ͕ ƵƐƚƌĄůŝĞ Ă ƌŬƚŝĚĂ͘ EĄǀƓƚĢǀŶşĐŝ
ŵŽŚŽƵ ǀũşǎĚĢƚ ĚŽ ĂƌĞĄůƵ ũĂŬŽ ƉĂƐĂǎĠƎŝ
ƐĂĨĂƌŝǀůĄēŬƵ͕ŬƚĞƌǉĚƎşǀĞƉƌŽũşǎĚĢůƉŽƵͲ
ǌĞ ƉŽ ŽďĐŚƽǌŬŽǀĠ ƚƌĂƐĞ ǌŽŽ͘ dĂŬƚŽ ƐĞ
ĚŽƐƚĂŶŽƵŝĚŽēĄƐƚşǌŽŽ͕ŬƚĞƌĠĚŽƉŽƐƵĚ
12.30 kočkovité šelmy
10.00 lemur kata
ŶŝŬĚǇŶĞďǇůǇǀĞƎĞũŶŽƐƚŝĚŽƐƚƵƉŶĠ͘DŽͲ KVĚTEN, ČERVEN, ZÁŘÍ
(lev, tygr, jaguár)
10.30 surikata
ŵĞŶƚĄůŶĢ ũƐŽƵ ǌƉƎşƐƚƵƉŶĢŶǇ ĚǀĢ ĞƚĂƉǇ – VÍKENDY A SVÁTKY
13.30 vlk
(Kalahari)
ʹ ^ĂĨĂƌŝ ƵƌŽĂƐŝĂ͕ ^ĂĨĂƌŝ ĨƌŝŬĂ͘ ^ĂĨĂƌŝ
ČERVENEC, SRPEN
14.00 makak červenolící
11.00 gepard štíhlý
ŵĞƌŝŬĂŶĂƐĞďĞŶĞŶĞĐŚĄĚůŽƵŚŽēĞŬĂƚ͕
14.30 medvěd baribal
11.30 klokan, psoun
ĂũŝǎǀƚŽŵƚŽƌŽĐĞƐĞƉƌŽƉŽũşǀůēşĂůŝĚƐŬĠ – KAŽDÝ DEN
12.00 velbloud dvouhrbý 15.00 žirafa Rothschildova
ƐǀĢƚǇ͘
sƌŽĐĞϮϬϭϴƐĞǀŶşŶĂƌŽĚŝůŽϯϮϳŵůĄěĂƚ
Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci.
ĂŶĂǀƓƚşǀŝůũŝƌĞŬŽƌĚŶşƉŽēĞƚŶĄǀƓƚĢǀŶşŬƽ WWW.ZOO-OLOMOUC.CZ
ǌĂ ƉŽƐůĞĚŶşĐŚ ƉĢƚ ůĞƚ͕ Ă ƐŝĐĞ ϯϱϳ ϮϮϭ͘
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PROSTĚJOV Brno, Přerov. A teď Hranice. Přehled úspěchů posádky dračích lodí Rebelek z Prostějova nebere konce. A zatímco v Brně a Přerově se
Prostějovankám sice dařilo, sklízely medaile, ale top umístění jim„kazil“ třeba
i bronz, tentokrát byly stoprocentní. Ženy z Prostějova odjely na sobotním
dvanáctém Hranice Dragons dva závody – na 200 a na 1400 metrů. Oba vyhrály a opět ukázaly, kdo vládne na Moravě vodám dračím – lodím zaslíbeným. Rebelky nyní čeká přes léto hned několik akcí. Tou nejbližší je závod na
rybníku Olšovci u Jedovnice. Tradiční podnik se koná 27. července. Na předchozím, osmém ročníku závodu, skončily Rebelky na krásném třetím místě.
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OLOMOUC Hotovo, vylosováno. Florbalisté z Olomouckého
kraje po středě ví, kdy a s kým se
utkají na florbalovém kolbišti.
Losovací aktiv na Střední průmyslové škole v Olomouci se týkal i tří týmů z Prostějovska.
Muži Playmakerů se na úvod
střetnou 15. září s Uničovem
a Přerovem na přerovském Spartaku. Zažili tedy stejný los jako
před dvěma lety. Rezervu Kostelce na Hané čeká v začátku souboj
s Lipníkem nad Bečvou a Šternberkem. A ligu načne den před
Playmakery. Největší klub Prostějovska, SK K2, pak na domácí
půdě 21. září vyzve Přerov a Litovel. Rozlosování „A“ týmu SK K2
hrajícího Divizi, zatím světlo světa
nespatřilo. Konečná data zápasů
a místa turnajů musí kluby potvrdit do 20. července.
(sob)

VÝŠ NECHCEME! Fotbalové kluby

ve velkém odmítly postoupit...

PROSTĚJOVSKO S palčivým
problémem se v minulém týdnu
potýkali na Krajském fotbalovém
svazu v Olomouci. Otázka byla
jednoduchá: kdo postoupí? Zdánlivě banální problém ztěžoval
fakt, že zejména o I.A třídu zrovna
tlačenice mezi úspěšnějšími z klubů nebyla. Už záhy po skončení
fotbalového ročníku bylo jasné,
že posun o patro výš odmítnou vítězné Klenovice na Hané i druhý
Pivín. A to nebylo všechno...
„Nejdeme do toho. Herně bychom
na to sice z větší části měli, ale už teď
hrajeme často v jedenácti. Nejsou
lidi,“ vysvětlil rozhodnutí pivínského
klubu jeho předseda Viktor Švéda. Vítězné Klenovice na Hané sice takový
problém neměly, obávaly se ale spíše
toho, že by kvalitou nestíhali. Vedení
tak nakonec nechalo rozhodnutí na
hráčích. A ti si vymínili setrvání v nižší soutěži. Stručně řečeno, dali přednost úspěšnému vystoupení v nižší
soutěži před nejistotou o třídu výše.
Vše spělo k tomu, že z I.B. třídy skupiny A postoupí některý z týmů Ústí
u Hranic - Troubky. Ani zde ale na fotbalovém svazu nepochodili. „Postup
jsme odmítli. Nemáme ten kádr takový, abychom si ho mohli dovolit,“ vyjádřil se předseda klubu v Troubkách
Pavel Němčík. Podobně to pak dopadlo v Ústí. „Z této skupiny nakonec
nepostoupí, všichni oslovení odmítli.
Hledáme tedy tým do I.A třídy ve zbý-

vajících grupách. Postoupí tedy někdo
z nepostupových míst ze skupiny B
nebo C,“ popsal schizofrenní situaci
Pavel Peřina, sekretář Olomouckého
Krajského fotbalového svazu. S kolegy
se potýká s tím, že počet týmů musí zůstat zachovaný. „Pokud nikdo nahoru
nebude chtít, zůstává Dub v soutěži,“
prozradil Peřina nejzažší scénář. Právě
Dub nad Moravou ze všech posledních týmů skupin zaostal s nejmenším
odstupem za konkurenty.
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Foto: archiv Rebelky

S nejistotou zatím musí počítat
i v Konici. Ta skončila druhá, těsně
před branami krajského přeboru.
Pokud by ale došlo ve vyšších soutěžích k posunům, přece jen by se
postupu mohla dočkat. „Do divize se nepřihlásil Hulín. Postoupit
mohl někdo z prvního až čtvrtého
místa, ale nikdo nechtěl. Pátý tým
měl zájem, ale ten nemůže. Ještě
ale třeba bude nějaké jednání,“ řekl
k problematice postupů předseda

konického klubu Jiří Kučera. Sám
pamatuje hodně divoké postupové
kolotoče. „Vzpomínám, že do divize šel tým ze sedmé nebo osmé
příčky, před ním nikdo nechtěl.
Když jsme z ní padali my, dostal se
do ní tým dokonce až ze třinácté
pozice.“
Definitivně jasno o účastnících
příštího ročníku krajských soutěží
tak bude až tento čtvrtek po losovacím aktivu O KFS.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Tanečnicím se vskutku závěr „sezóny“ vydařil. Nejenže děti z prostějovské taneční školy Pirouette zářily na přehlídce a MČR v Praze, kde
získaly i několik titulů, ale rovněž
si o uplynulém víkendu dopřály
„Závěrečnou piruetu“. Akce v Národním sportovním centru byla
vskutku velkolepá.
DEBAKL:
Spíše debakl, spíše debaklíček. Ale
také kaňka za fotbalovou sezónou.
Určice totiž obdržely 20. června,
teda až po odehrání posledních
zápasů, pokutu deset tisíc korun za
to, že se dorostenci nedostavili na
utkání s Jeseníkem.
ĠÌ6/2
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Už plný tucet útočníků mají na své
soupisce LHK Jestřábi Prostějov.
Realizačnímu týmu se podařilo
udržet poměrně hodně forvardů
z předchozí sezóny. Je mezi nimi
i Václav Meidl, zatím jediný odchovanec místního hokeje.
9ă52.

AKTIVITA!

Tohle téma v posledních letech čím dál více rezonuje Prostějovskem. Jaké? Upadající záDo kontrastu s často mizivou či nedostatečnou odezvou obejem diváků, potažmo široké veřejnosti o osobní návštěvy sportovních zápasů a akcí hlavně
censtva se dostává opravdu velká aktivita některých místních
v našem okresním městě.
sportovních klubů v organizování různých utkání, podniků nebo
Asi dlouhodobě nejhorší situace panuje po této stránce u volejbalistek VK. Po vzniku odklání.
dílu před dvanácti lety chodila na jejich běžné ligové duely skoro tisícovka lidí, návštěvy
Unikátní sezónu z tohoto hlediska mají za sebou korfbalisté SK RG
na Champions League atakovaly až dva tisíce. V současnosti aby se člověk v hledišti spíš
Prostějov, kteří od ledna do června uspořádali například vyvrchobál samoty, netáhly už ani špičkové soupeřky z Evropy.
lení evropského poháru Europa Shield, dva finálové dny nejvyšších
Z průměrné návštěvnosti pár stovek nad tisícem fanoušků nijak nejásají ani hokejočeských soutěží dospělých i mládeže, dvě propagační show na písku
ví Jestřábi, byť atmosféra bývá na zimáku i tak výborná. Pokud se ale vypjatá derby
veřejného beachového hřiště i čtyři ze šesti hracích dnů Superligy ČR
s Přerovem, a dokonce ani rozhodující bitvy play-off proti Vsetínu nedaří vyprodat,
včetně závěrečných bojů o medaile.
je něco špatně.
Vše uzavřeli svou tradiční interní rozlučkou s uplynulým ročníPodobně mohou na absenci většího počtu příznivců žehrat rovkem Big Ill Pig, aby už na říjen chystali Mistrovství Evropy U21.
něž fotbalisté prostějovského 1.SK, o menších sportech ani neJe pravda, že běžných diváků na korfbal chodí minimum, neboť
mluvě. Snad jen basketbalisté BK Olomoucko jsou na tom s odemálokdo tenhle sport vůbec zná (byť se povědomí o něm u širší
zvou fandů po dvou letech své existence vcelku dobře, ovšem jak
veřejnosti postupně zvyšuje). Korfbalová komunita je však sama
dlouho vydrží?
o sobě natolik pevná a soudržná, že atmosféru každý mač i při nižVrcholem ignorace ze strany diváctva se stal před týdnem fotbalový
ších návštěvách má. A třeba kulisa během zmíněného Europa Shieldu
turnaj hokejistů a osobností Hořava Cup 2019. Na trávníku se proháněli
s bronzovým úspěchem ergéčka byla přímo nezapomenutelná.
Antonín Panenka, Karol Dobiaš, Roman Skamene, Radek Bejbl, Josef MuPodobně aktivním způsobem si nejen poslední dobou počínají též jiné „mencha, František Jura, spousta známých plejerů od ledu. A okolo hřiště jejich
ší“ oddíly ze zdejšího portfolia. Například boxeři BC DTJ Prostějov nedávno
snažení sledovalo sotva několik desítek zvědavců.
skvěle zvládli jak mistrovství republiky kadetů a kadetek spojené s utkáním MoOdhalit důvody, proč lidé na sport v Prostějově moc nechodí, to by
ravskoslezské ligy mužů proti Opavě, tak mimořádně atraktivní mezinárodní zámožná chtělo nějaký sociologický průzkum. Osobně však sázím na
pas na Masarykově náměstí Česko versus Austrálie. A na druhou jmenovanou akci
určitou přežranost špičkovou podívanou, které si místní v takovém
se dokonce ve velkém hrnuli i jinak liknaví fanoušci!
množství už neváží. A v součtu s ekonomickými výdaji, obecně blNebo třeba nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov nastartovali vedle svého prvoligového
bou náladou ve společnosti i možností sledovat leccos v pohodlí
účinkování dva nové projekty – Přebor škol a Přebor firem. Nerad bych zapomněl na
domova u televize se vyprazdňují hlediště. Smutné, leč bohužel
všechny další sportovně aktivní nadšence, každopádně před jejich snahou i úsilím hlulogické.
boce smekám.

Å086Ì0(6(
=/(3ð,7Ô3/1ħ
9(9ð(0´
Smržičtí fotbalisté jen o fous uhájili
příslušnost v I.B třídě Olomouckého
KFS. Druhý nejlepší střelec týmu Jiří
KALANDŘÍK tak ví, že tým bude
muset v další sezóně pořádně zabrat…
.20(7$

Foto: internet

BARBORA STRÝCOVÁ
Tenistka prostějovského TK Agrofert
slaví třetí trofej ze čtyřhry v letošní sezóně. Zkušená Češka a její deblová parťačka Su-wej Sie ve finále Birminghamu zdolaly čtvrtý nejvýše nasazený
pár turnaje Grönefeldová - Schuursová
v rozhodujícím super tie-breku.
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„PŘÍZNIVÝ VSTUP, JE TŘEBA TOHO ALE VYUŽÍT,“
upozorňuje trenér Oldřich Machala
PROSTĚJOV Druhým týdnem pokračovala letní příprava
1.SK Prostějov. Vše se zatím odehrává v tréninkových dávkách, které členové kádru polykali tentokrát na hřišti ve
Vrahovicích. V tomto týdnu se naopak přesouvají do Kostelce
na Hané.„Je to samozřejmě určitá komplikace, ale musíme se
s tím vyrovnat,“ konstatoval trenér Machala.
tinicích, dali si tři tréninky. Na druhou
stranu už také zkoušíme obrannou
a útočnou fázi. Chystáme se trénovat
i v Kostelci, jsme pak vděční za to, že
pro Večerník
ve Vrahovicích je opravené koupaliště.
Kluci si tam byli zaplavat a nabrat konTomáš KALÁB
dičku. Moc pak děkuji Kostelci i Vrahoa Michal SOBECKÝ
vicím, že nám umožnily využívat jejich
Letní příprava je v plném proudu. Už hřiště,“ vzkazuje lodivod 1.SK Prostějov.
se dá říct, že vám něco ukázala? „Teď je Další drobnou komplikací je fakt, že
to spíše kondiční část, byli jsme ve Sla- kádr stále netrénuje v plném složení.

PŮVODNÍ
zpravodajství

Chybí Polák a další předpokládaná
posila do zálohy. „Jeho jméno bych
ale nechtěl prozrazovat, ještě má
smlouvu v klubu,“ podotkl Machala. Přitom v nadcházejícím týdnu už
čekají Machalovy svěřence už první
dva přípravné zápasy - ve středu s Jihlavou a v sobotu se Třincem.„Jinak
ale trénují všichni. Mám radost, že
nikdo není zraněný,“ nepropadá kouč
panice.
Jak si zatím vedou nové posily?
„Paška s Kotoučem příliš zkoušet
nemusíme, oba dostatečně známe
a oba potvrzují to, co od nich očekáváme,“ hodnotil trenér a pokračoval:
„Otázkou jsou spíše srbští hráči, které
dostatečně prověří teprve přípravné

zápasy. Oba jsou u nás na testování
a o svých kvalitách musí přesvědčit.“
Hlavní událostí uplynulého týdne
bylo zcela jistě rozlosování nového
ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY 2019/2020. Eskáčko čekají
na úvod dva domácí zápasy, první
s pražským Vyšehradem, nováčkem
soutěže, druhý s Vlašimí. Teprve ve
třetím kole vyjedou na dlouhou cestu do severních Čech.
„Na první pohled k nám byl los velmi
příznivý. Kdyby se nám podařilo zvládnout oba domácí zápasy za šest bodů,
může nás to ‚nakopnout‘ do dobré
sezóny a věřím, že bychom nějaký ten
bod urvali i v Ústí,“ přemítal nad losem
kapitán týmu Karel Kroupa.
V zásadě s ním souhlasil i trenér Machala. „O Vyšehradu toho zatím mnoho nevíme, ale jako nováček nedá

*/26$9(Ġ(51Ì.8
druhém domácím zápase. To může být paradoxně
o něco snazší, protože Vlašim prochází přes léto
tradičně větší obměnou kádru a v úvodních kolech
ještě nemusí být tým natolik sehraný. Na druhou
stranu čerstvá zkušenost s Vlašimí v úvodním kole
je ještě v hlavách většiny hráčů.
První výjezd až do Ústí nad Labem sice není nijak
komfortní, na druhou stranu Arma čerstvě změnila majitele, když se ji město rozhodlo prodat, takže se vše bude muset teprve usadit. Každé změny
rezonují od vrcholu po celém klubu, takže bude-li
mít eskáčko psychickou výhodu ze dvou domácích
utkání, nemusí být Kroupova slova o nějakém bodovém zisku jen tak do větru.
I další soupeři až po desáté kolo jsou vysloveně
hratelní a bodovat doma s Pardubicemi, Třincem,
Varnsdorfem a Chrudimí by měla být pro kvalitní
kádr povinnost. Pikantní bude deváté kolo, v němž

dojmy z losu úvodních kol Machala.
Druholigová soutěž startuje o víkendu
20.-21. července, poslední šestnácté
podzimní kolo je naplánováno na 23.
listopadu, kdy eskáčko zajíždí do Vlašimi.

jízdní øád eskáèka ve F:NL 2019/2020

Tomáš KALÁB
Los není důležitý, důležitý je výkon na hřišti. Je to
sice stará pravda, stejně se ale v případě rozlosování jakékoli soutěže vyrojí spousta spekulací a analýz, rozebírající los takřka do posledního šroubku.
Zkusme tedy také přinést trochu teorie, než nám
hráči ukáží praxi po úvodním hvizdu.
Samozřejmě dva domácí zápasy na úvod zavání
lehkou euforií z příznivého losu, vzpomeňme ovšem
na žižkovskou Viktorii v minulém ročníku, byť měla
soupeře jistě těžší. Jenže on je nováček v úvodním kole
hodně nevyzpytatelný. Za prvé o něm mnoho nevíte,
přípravné zápasy nemají zásadní vypovídací hodnotu, za druhé bývá v postupové euforii a na úvod
se mu obvykle daří. Proto první zápas s Vyšehradem
může být zatraceně těžká dřina, v níž mohou domácí nechat na úvod mnoho sil.
Pokud uspějí, únava zajisté rychle zmizí, pokud
ne, objeví se první tlak sezóny vyhrát aspoň v tom
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určitě kůži zadarmo. Vlašim bude mít
obměněný tým, ale o její síle také netřeba pochybovat. Přesto nám los dává
dobrou příležitost vykročit do nové sezóny pozitivně, což je samozřejmě pro
její další průběh velice důležité,“ shrnul

eskáčko zavítá na hřiště Líšně. S tou ani v poháru,
ani třetí lize nemělo nejlepší bilanci, takže o oboustrannou motivaci v tomto špílu jistě nebude nouze.
Ovzvlášť když na druhé straně budou čekat nažhavení Prostějované.
Opravdu těžké zápasy s adepty na postup jsou
koncentrovány na samý závěr podzimní sezóny.
V říjnu čeká Prostějov vždy na venkovních hřištích pražská Dukla a Hradec Králové, počátkem
listopadu pak doma Jihlava a venku Zbrojovka.
Vydaří-li se eskáčku začátek sezóny a bude mít
v té době „nahráno“, můžeme se těšit na zajímavé vyrovnané souboje. Lze jen doufat, že tým
nepostihne podobný výpadek jako v minulém
ročníku, pak by měl závěr podzimu smutně jednoznačný průběh.
Dost ale spekulací, za necelé čtyři týdny nám to
vypukne.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13
14
15
16

20. 7.
27. 7.
3. 8.
10. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.
14. 9.
21. 9.
28. 9.
5. 10.

26. 10.
2. 11.
9. 11.
23. 11.

Prostìjov – Vyšehrad
Prostìjov – Vlašim
Ústí n.L. – Prostìjov
Prostìjov – Pardubice
Vítkovice – Prostìjov
Prostìjov – Tøinec
Sokolov – Prostìjov
Prostìjov – Varnsdorf
Líšeò – Prostìjov
Prostìjov – Chrudim
Dukla Praha – Prostìjov
3URVWÈMRYslLzNRY
Hradec Králové – Prostìjov
Prostìjov – Jihlava
Zbrojovka Brno – Prostìjov
Vlašim – Prostìjov

Poznámka: data jsou úřední, přesná termínová listina
se bude teprve tvořit

„Konkurence
je
vždy
„Pořád jsme věřili, že to můžeme
7UHQÇU2OGĆLFK0DFKDODVHRKOËæË]DXSO\QXORXVH]ÑQRX

zvládnout“
PROSTĚJOV Těžká ale nakonec
zvládnutá. Fotbalová sezóna
v podání mužů 1.SK Prostějov
byla jako na houpačce. Zatímco
vstup byl skvělý, podzim celkově přímo hororový. Tým trenéra
Oldřicha Machaly (na snímku)
totiž ve druhé fázi prohrával, co
mohl, kupil ztráty bodů a pomalu
se blížil k nepopulární poslední
příčce soutěže. Jarní část už se ale
opět divákům na prostějovském
stadionu musela líbit. Mužstvo
ožilo, dokázalo vytvářet šňůry
zápasů alespoň s bodem. A tým
nakonec i díky tomu nezopakoval
scénář ze sezóny 2016/2017, kdy
po roce působení ve druhé nejvyšší tuzemské soutěži spadl opět
o ligu níže. Lodivod eskáčka se tak
netajil spokojeností. Už nyní má
ale opět plné ruce práce. Za měsíc
totiž opět jeho svěřenci vykročí
k ostrému ligovému utkání.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
ƔƔ Jak s odstupem času hodnotíte soutěžní ročník 2018-2019?
„Pozitivně. Získali jsme deváté místo, které
není špatné A nakonec jsme tak sezónu zvládli
dle představ. Střed ročníku jsme neměli dobrý,
prohráli jsme několik zápasů a reálně hrozil sestup. Nakonec jsme se ale z problémů dostali,
odehráli velmi dobrou jarní část.“
ƔƔZmínil jste hrozbu sestupu. Byly chvíle,
kdy jste se ho obával?

„Ne, neměl jsem obavy, že spadneme. Měli
jsme takové horší zápasy, ale věděl jsem zároveň, že kvalita je na naší straně. Že to zvládneme. To se stalo a konec sezóny byl opravdu
velmi dobrý.“
ƔƔ Kdy se špatný vývoj sezóny podle vás
zlomil? Byl to zápas se Znojmem a vítězství 5:1?
„Jednoznačně. Byli jsme na tom před tímto
utkáním špatně. Kdybychom tento duel nezvládli, propadli bychom se ještě více. Dobře
jsme se ale nachystali a hra tomu pak v zápase
odpovídala. Další utkání už z naší strany byla
lepší a lepší.“
ƔƔ Jaká další utkání rozhodovala o celkovém vyznění sezóny? A čím si vysvětlujete
konečnou záchranu, co pomohlo?
„Tak například série tří zápasů s Vítkovicemi,
Jihlavou a Varnsdorfem. S Vítkovicemi jsme
hráli doma, měli jsme vyhrát, soupeř neměl
prakticky šance, dokonce se snad nedostal za
půlku. Dali jsme dvě břevna, dvě obrovské
šance. A utkání skončilo bez branek. Následně
jsme odehráli náš snad nejlepší zápas ve druhé lize v Jihlavě. Přesto jsme prohráli gólem
z pětadevadesáté minuty. A následovalo utkání s Varnsdorfem, které bylo celkem o ničem,
měli jsme ho vyhrát. Celkově to byla tři utkání,
ze kterých jsme měli mít, dovolím si tvrdit,
nejméně sedm bodů. A získali jsme pouze
jeden. Následovala navíc střetnutí s Hradcem
Králové a Zbrojovkou Brno, ve kterých jsme
nebodovali. Pořád jsme ale věřili, že i přesto
máme na to sezónu zvládnout.“
ƔƔ Během sezóny posílil trenérský štáb
Ladislav Onofrej. Ten i dále bude součástí
týmu. Jak dosavadní spolupráci hodnotíte?
„Kvitoval jsem, že zůstává. Laca znám dobře,
když měl přijít, uvítal jsem to. Je to člověk, co
má něco odehráno, a to nejen v Sigmě. Navíc
měl za sebou trenérské zkušenosti v1.HFK
Olomouc a opět v Sigmě. Hodně nám pomohl a pomáhá.“
ƔƔ Čas letí a vy už se chystáte na novou
sezónu. Máte v plánu i pobyt mimo Prostějov?

dobrá věc,“ ví stoper Jan Kotouč
PROSTĚJOV Kolo, útočník, stoper. Tak se dá
v krátkosti shrnout nejen celá sportovní kariéra Jana Kotouče, který by se měl stát posilou
zadních řad eskáčka, ale někdy i komplikovanější cesta k činnosti, jež obecně člověku pasuje
nejlépe. Většina dosavadní kariéry tohoto dvaadvacetiletého hráče je spojena se Sigmou Olomouc, v jejímž prvoligovém kádru se ale moc
neprosazoval.

Tomáš KALÁB
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Foto: Michal Sobecký

„Soustředění neplánujeme. Ve středu už hrajeme přípravný zápas s Jihlavou, pak s Třincem.
Kluci to budou mít takto proložené. Je to pro
ně i trochu vysvobozující. Faktem je, že do začátku soutěže nám zbývá měsíc. A to je málo
času.“
ƔƔ Zapojili se do přípravy také nějací dorostenci Prostějova?
„Ano, například Ježek nebo Sedláček. Celkem
jsou to tři čtyři hráči. Chceme je zapojovat do
tréninkového procesu. Je obrovský skok nastoupit ze druhé juniorské ligy do druhé ligy
mužů. Musí tak cítit fotbal trochu jinak. Není
to už takový ten dětský fotbálek, hra je zde
mnohem kontaktnější. Je to pro ně tedy možnost, jak načuchnout jiný styl hry.“
ƔƔSpíše ale počítáte, že půjdou do nižších
soutěží na hostování?
„Je pravda, že zatím nepočítáme s tím, že by
pravidelně nastupovali. Výkonost u nich ještě
není taková, aby mohli. Někteří ti kluci jsou ale
šikovní a chceme, aby si zvykli na úroveň hry
a posunuli se dál.“

ƔƔJaká byla vaše cesta k fotbalu?
„Vyrůstal jsem v Kojetíně, zpočátku jsem ani netušil, že budu hrát fotbal. Jezdil jsem totiž na kole a tatínek říkal, ať zkusím fotbal. S tréninky jsem začínal
v Polkovicích a u tohoto sportu jsem už zůstal.“
ƔƔBrzy jste se ale dostal do velkého moravského klubu?
„Do Sigmy Olomouc jsem se dostal někdy v jedenácti dvanácti letech. Měl jsem trochu obavy, protože prostředí velkého města bylo úplně jiné než
Kojetín. Brzy jsem tam začal chodit i do školy, takže
jsem v Sigmě zůstal.“
ƔƔVyzkoušel jste během své kariéry i jiné kluby?
„V režimu hostování ano. Rok jsem byl v Holici, půl
roku ve Vítkovicích, teď přicházím do Prostějova.“
ƔƔJaký je váš domovský post?
„Přestože hraji na stoperu, začínal jsem na pozici
útočníka. V obraně jsem se ale už zabydlel.“
ƔƔKde jste strávil minulou sezónu?
„Na podzim jsem byl v širším kádru ‚A‘-týmu Sigmy, hrál jsem asi tři zápasy. Pak přišlo zranění a už
bylo těžké se vrátit zpátky. Byl jsem rád, že jsem hrál
za juniorku Sigmy, s níž jsme vyhráli titul.“
ƔƔJak jste se dostal do Prostějova?
„Pro mě už bylo načase ze Sigmy odejít, protože
jsem chtěl zkusit něco jiného. V Prostějově znám
oba trenéry, pod nimiž jsem už hrával. Oldřich Machala mě trénoval v Holici, Laco Onofrej v Sigmě.
Byl to pro mě jeden z faktorů, proč jsem se rozhodl
pro Prostějov.“
ƔƔ Sledoval jste Prostějov v minulé sezóně,
máte o klubu nějakou povědomost?
„Ano, dokonce jsem chodil na jaře na domácí zápasy, byl jsem u těch vydařených, kdy se vyhrálo
nebo nejhůř remizovalo. (úsměv) Vždycky je sa-
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mozřejmě co zlepšovat, takže doufám, že v tomto
ročníku na tom budeme ještě o něco lépe.“
ƔƔ Na pozici stopera působili poslední dobou
zkušení fotbalisté, jak vnímáte takovou konkurenci?
„Konkurence je vždycky dobrá věc, bez ní by se
sportovec neposunul dál. Dává to motivaci ke zlepšení, lépe se i trénuje, když není předem nic jistého.“
ƔƔ Pro fotbalové začátky jsou typické velké
vzory, jak to bylo ve vašem případě?
„Rád se dívám na hru takového Virgila van Dijka
v Liverpoolu, ten odvádí na postu stopera super
práci jak v klubu, tak v reprezentaci. Také díky němu
vyhrál Liverpool Ligu mistrů, vždyť dostal ocenění
za nejlepšího hráče. V mladším věku byla spousta
výborných hráčů v obraně i útoku, žádného konkrétního bych nejmenoval.“
ƔƔJak trávíte svůj volný čas, co vás baví?
„Rád chodím do jednoho centra sportu a zdraví v Olomouci, kde cvičím, hraji tenis nebo jen
regeneruji. Snažím se dělat vše pro to, abych
předešel zraněním, už jsem toho prožil se zdravím docela dost. Měl jsem dvakrát úraz hlavy, respektive krční páteře, což samozřejmě částečně
souvisí s postem, na němž hraji. Jinak sport beru
zároveň jako největšího koníčka, jinak mi samozřejmě hodně záleží na rodině.“

Pondělí 24. června 2019
www.vecernikpv.cz
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„Musíme zlepšit všechno,“
burcuje střelec Kalandřík

SMRŽICE, PROSTĚJOV Těsně, ale přesto. Smržice se o zachování I.B třídy Olomoiuckého KFS musely strachovat až do posledního zápasu. V sobotu 15. června na svém hřišti nastoupily
za úmorného vedra k důležitému zápasu s Doloplazy. Karty
byly rozdány jasně: pokud vyhrají za tři body, udržení mají
v kapse. Pokud ne, musí se ohlížet na Zvoli, kterou sestup také
ohrožoval. Nakonec si právě fotbalisté ze Šumperska vytáhli
zlomenou sirku a jdou dolů. Smržice díky lepšímu vzájemnému utkání, tedy takříkajíc o prsa, uhájily svůj hrad 2:1 i ligovou
příslušnost. Večerník se tímto omlouvá za mystifikaci v minulém vydání, kdy jsme čerpali z konečné tabulky, která nezohledňovala právě rozhodující kritérium, ale celkové skóre. Za
tuto chybu se čtenářům i Smržickým omlouváme.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Hráči a fanoušci Smržic musí tuto
skutečnost vnímat jako déjà vu. Také
loni totiž proběhl stejný scénář se záchranou v posledním kole. „Máme
mladý tým, takže považuji za úspěch
udržení soutěže,“ uvedl k tomu hrající trenér Ivo Zbožínek. Čtyřicátník,

EXKLUZIVNĚ

který byl v minulosti fotbalovou
ikonou Prostějova, se podílel na
úspěších týmu šesti brankami. Lépe
na tom byl jen Martin Luža, který
se dvanácti zásahy skončil v listině
střelců na konečném 14. místě.
Po rozhodujícím vítězství nad Dolany se Ivo Zbožínek ani moc neradoval, horko to neumožňovalo. Spokojenost však s odstupem času přesto
je znát. U něj i u hráčů. „Konec
sezóny byl hodně dramatický, ale
jsme rádi, že jsme to zvládli a udrželi se v soutěži,“ poznamenal k tomu
další šestibrankový hráč Smržic Jiří
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Čtvrtek 27.
června mají ve svém
kalendáři zaškrtnutý
zástupci fotbalových
klubů z krajských soutěží. Právě v tento den
totiž proběhne losovací aktiv soutěží, který
rozvrhne plán tří krajských výkonnostních
grup, včetně jednotlivých skupin. Až
do té doby přitom bude účast některých týmů a tím i definitivní složení
tříd zahaleno tajemstvím...
Jak informujeme na straně 33 dnešního vydání, už nyní je jasné, že
&čNGåKVÚ\¾RCU\PCOGPCNRTQ5OTåKEGVąKDQF[CVCMÆWFTåGPÊUQWV÷åG4Q\JQF
sehnat zájemce o start v I.A třídě je
PQWVOWUGNQRQUNGFPÊXGNOKDQLQXPÆWVM¾PÊ
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
značně nesnadný úkol. Navíc se krajKalandřík. Společně s Martinem Čas na regeneraci však Smržicím pří- ský svaz musel potýkat s problémy
Lužou ke konci jarní části ročníku liš nezbývá. Už tento týden bude lozajistil Smržicím udržení, vstřelil na- sování dalšího ročníku, který by měl
příklad důležitý uklidňující gól Velké začít v srpnu. „Udržení jsme zvládli,
Bystřici. Smržice tehdy favorita po- brzy ale budeme bojovat znovu,“
razily 5:2, tato výhra byla navíc po- konstatoval předseda smržických
slední před rozhodující s Doloplazy. fotbalistů Jaroslav Joch. Problémem
Tedy takový stupínek k záchraně. Smržic je, že aktuálně nedisponují
„Do další sezóny potřebujeme zlep- dorostem. „Je pravda, že jsme kdysi
šit vše, protože dostáváme hodně měli spolupráci s Kostelcem na Hané.
gólů a naopak gólové šance, které si Teď ji ale s nikým neplánujeme,“ řekl
vypracujeme, neumíme proměnit,“ Joch s tím, že i zde platí smutná realita
poznamenal Kalandřík.
současného fotbalu: nejsou lidi...

vyplývajícími z divizního soukolí. „Bohužel
Hulín se odhlásil hodinu před zahájením aktivu... Jsou sice nastavená
nějaká pravidla, ale ne
každý je respektuje,“
poznamenal sekretář
Olomouckého Krajského fotbalového svazu
Pavel Peřina.
Nevylučuje tak, že na překvapení
dojde i v den konání losování soutěží O KFS. To proběhne od 17:00
hodin v olomouckém BEA centru.
Losování okresních soutěží je naplánované až na 9. července ve smržickém kulturním domě. Začátek
je taktéž stanoven na 17:00 hodin.
(sob)
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Konice hlásí první letní posil a zná „přáteláky“

KONICE, PROSTĚJOV Fotbalová sezóna je minulostí, další
se však rychle blíží. A s ní také
škatulata v sestavách. První
novinky už jsou přitom známé.
Konice se totiž rozhodla posílit, první dvě jména jsou známa
již nyní.

„Ve středu jsme podepsali Tomáše
Pěrušku. Je to ofenzivní záložník, technicky velmi vyspělý. Dosud hrál za
Haňovice, kde byl kapitánem,“ uvedl
trenér konických fotbalistů Petr Ullmann. Jednadvacetiletý hráč dosud
působil například v Litovli, Medlově
a Haňovicích. Konici tak zná dobře ze

vzájemných soubojů v lize. „Je to podobný typ hráče, jako je náš Kořenovský,“ charakterizoval první úlovek Petr
Ullmann. Jak ukazují statistiky, Pěruška nemá problém hrát tvrději. V řadě
zápasů si totiž během uplynulé sezóny
připsal žlutou kartu. Mladý záložník
však není jedinou posilou. Tým do

svých řad získal Davida Holuba a Radka Vyroubala, mladé odchovance 1.SK
Prostějov. „Právě skončili v U18 1.SK
Prostějov, chtějí do Konice. Budeme
se bavit o tom, na jak dlouho by u nás
byli,“ prozradil Ullmann. Jeho tým
skončil v I.A třídě na druhém místě
a pokukuje po postupu do krajského

přeboru. Nejbližší dva týdny mají koničtí fotbalisté volno. K letní přípravě
se sejdou 8. července, první utkání
odehrají 17. července s „osmnáctkou“
Prostějova, o týden později změří síly
s Plumlovem a generálku absolvují
24. července proti Zábřehu. Všechny
duely budou hrát na domácí půdě

od 18:00 hodin. Příprava slibuje poměrně náročné tréninky, o té zimní
opakovaně kouč Konice prohlásil, že
jim zařídila skvělou jarní část sezóny.
„Jsem také moc rád, že máme k dispozici hřiště na zápasy, za kterými tak
nemusíme nikam jezdit,“ kvituje Petr
Ullmann.
(sob)

.WM¾w-TQDQVd#TG¾NWäGNÊ\GMLGwMQFCq „Obnovit stadion? Chybí zde místa k parkování,“
<CåKNUN¾XWKR¾FRTQUV÷LQXUMÆJQHQVDCNW vidí hlavní zádrhel první náměstek Jiří Pospíšil

P[PÊFQWH¾XG\OTVXÚEJXUV¾PÊUVCFKQPW
PROSTĚJOV Chátrající stadion.
A jen občas trénující fotbalová
drobotina. Jinak pusto a prázdno.
Realita prostějovského stadionu ve
Sportovní ulici není dobrá. Přitom
to není zase tak dlouho, kdy se po
hřišti proháněli druholigoví fotbalisté. Na jaře 2003 Prostějov zažil
na dlouhých třináct let poslední
druholigovou sezónu LeRKu, než
tradici ve druhé nejvyšší soutěži obnovil nynější 1.SK. I po letech si na
tehdejší dění a atmosféru dobře pamatuje Lukáš Krobot (na snímku),
tehdejší teeneger druholigového
týmu. Dnes stoper a hrající trenér
Kralic na Hané v krajském přeboru
zavzpomínal na slavné časy sportovního stánku.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak vzpomínáte na své tehdejší

angažmá v Prostějově?
„Začínal jsem tam v šesti letech s fotbalem a byl jsem v klubu až do mužů.
Hrával jsem ještě za Železárny, pak se
klub přejmenoval na LeRK.“
yy Máte na tu dobu příjemné vzpomínky?
„Určitě. Byli jsme super banda. Vzpomínám na to strašně rád, na trenéry
kolem od žáků až do ‚áčka‘. Celou tu
dobu jsem vyrůstal mezi skoro stejnými lidmi. Bylo to parádní, podobné
party by měl zažít každý kluk. Podmín-
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ze strany 9

ky sice tehdy nebyly takové, jak
by si asi někteří v ligovém
týmu představovali, my
jsme ale byli za tehdejší fotbal rádi.“
yy Jakou jste měl
tehdy, v sezóně
2002/2003 roli
v týmu?
„Přišel jsem z dorostu,
takže se mi dostalo role
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
toho nejmladšího. Chlapi kolem ale byli moc fajn. Byli to hráči jako
Ivo Zbožínek, Petr Tichý, oba mi předali hodně zkušeností. Taky nemůžu
zapomenout na Zdeňka Opravila a oba
Kopecké, působil tam tehdy i Krátký,
který později hrál 1. ligu, či Liška. Bylo
&QVÆVQDT¾P[RCFCNQJQFP÷UNCXPÚEJIÐNč\MQRCéGM-WéGTÿ¾MC<GO¾PMC4Q\MQNC8GNGD[CFCNwÊEJDÚXCNÚEJJCTEQXPÊMč
to super, je škoda, že to tak dopadlo.“
däGNÊ\GMq
Foto: Michal Kadlec
yy Pamatujete si na svůj poslední
zápas? A na tehdejší dění kolem ad- ním nádražím. Bralo se to tehdy tak, PROSTĚJOV Už v minulých „S panem Pořízkou jednal jak pan
ministrativního sestupu?
aby po skončení mohli lidé přes koleje dvou letech vedl jednání s maji- primátor, tak já. Myslím si, že další
„Vybavuji si, že jsme vyhráli, snad 4:1, na hokej. Byla to tedy taková zastávka. telem stadionu ve Sportovní ulici jednání budou pokračovat.“
a ligu udrželi. Nevzpomenu si ale už na Občas někdo v ochozech zařval, ale Markem Pořízkou současný první yy Vloni zkrachovala jednání ve
to, s kým jsme tehdy hráli. Odjel jsem vnímal jsem jen pozitivní fanoušky, ne náměstek primátora Prostějova smyslu výměny hřiště za dům
Jiří Pospíšil (na snímku). Výměna Jiřího Wolkera na náměstí T. G.
poté na dovolenou a tam mě zastihla ty, co nadávali.“
zpráva, že pan Kresta prodal druhou yy V posledních komunálních vol- za městskou nemovitost se stále Masaryka. Proč?
ligu a budeme hrát třetí. Po návratu bách zazněl slib znovu stadion ve nezdařila, ovšem další jednání prý „Uvedenou nemovitost vedení
jsem si tedy vyzkoušel i tuto soutěž, ale Sportovní ulici opravit. Jak ho vní- budou pokračovat. Pospíšil není města nechtělo směnit za hřišneměl jsem už motivaci. A tak jsem po máte? Byl byste pro rekonstrukci? proti rekonstrukci zašlého fot- tě vzhledem k tomu, že se jedná
„Doufám, že to primátor Jura nevzdá- balového stánku, ovšem sám vidí o rodný dům Jiřího Wolkera. A jen
šesti nebo sedmi kolech skončil.“
yy Jaká byla tehdy atmosféra na Že- vá a vyjde to. Pokud by se hřiště dalo i pár překážek v tomto úmyslu.
na okraj. Je úplně jedno, jestli dům
lízkách?
do původního nebo ještě lepšího stavlastní město, nebo soukromá oso„Moc diváků už tehdy nechodilo, při vu... Je to krásný areál a je ho škoda. Michal KADLEC
ba, protože dům je v památkové
přechodu LeRKu z Brna byla zprvu Vznikl tam nevyužitý prostor. Tribu- yy Má město Prostějov stále zá- zóně a kterýkoli majitel musí jakévětší euforie, plnila se i z předešlých ny tam sice zchátraly a je to tedy na jem získat bývalé fotbalové hřiš- koli zásahy konzultovat a nechat si
časů pověstná skála. Na nás chodilo opravu za mnoho milionů. Byl bych tě ve Sportovní ulici do svého schválit od památkové péče. Takže
zhruba kolem pěti až osmi set pří- ale přesto strašně rád, kdyby se rekon- majetku?
vzhled domu bude navěky stejný.“
znivců. Jednou jsem zažil skoro dvě strukce podařila a zase se tam mohlo „Ano, to můžu potvrdit, zájem trvá.“ yy Jsou ve hře další možnosti výtisícovky. (úsměv) Bylo to zhruba posadit pět tisíc lidí. Myslím, že lidi by yy V jakém stádiu jsou jednání měny majetkového charakteru?
s majitelem Markem Pořízkou?
„Ano, o těch se bude jednat, ale
takové, jako nyní na stadionu Za Míst- se opět naučili chodit na fotbal.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

konkrétně bych ještě nic neuváděl.“
yy Pokud se podaří areál směnit,
co potom? Má město již plán jaké
hřiště a pro jaké účely?
„Máme určité představy. Jedna
z nich je, že by zde mohlo vyrůst
sportovní centrum pro fotbal a jiné
sportovní aktivity, tedy že by se nejednalo jen o fotbalový stadion.“
yy Jaký vy osobně máte názor na
to, aby se znovuoživila stará sláva stadionu ve Sportovní ulici?
„Myšlenka pěkná, ale jsme omezeni prostorem, především chybí
prostor pro parkování, který je
u takového stadionu nutný. Pokud
se město stane vlastníkem hřiště,
tak já osobně se přikláním k variantě multifunkčního areálu pro
kopanou, další rekreační sporty
a třeba i pro cvičiště našich hasičů.“

fotbal extra - 2. díl

FK Jeseník
FK Mohelnice
6XONR=iEĜHK
Velké Losiny
Tatran Litovel
Sokol Opatovice
)&äHODWRYLFH
FC Kralice na Hané
7-6ORYDQýHUQRYtU
FC Dolany
+).2ORPRXF´%´Ż

FC Kostelec na Hané
SK Protivanov
Sokol Plumlov
7-6RNRO8UÿLFH
FK Slavonín
2ORPRXF&KRPRXWRY
'XEQDG0RUDYRXŻ

/WåUVXQ
.OHQRYLFHQD+DQpŹ
6RNROY3LYtQč
FK Troubky
Sokol Ústí“B“
6RNRO-H]HUQLFH
Sokol Kovalovice
Sokol Mostkovice
6RNROÒMH]GHF
Sokol Otaslavice
7-+DQi3URVWčMRY
6RNRO7RYDþRY
)&äHODWRYLFHÄ%³
SK Radslavice
1čPÿLFHQDG+DQRXŻ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Z
28
28
28
28

17
14
15
14
13
12
10
12
9
6
8

V
21
20
20
19

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R
0
0
0
0

11
14
13
14
15
16
18
16
19
22
20

P
7
8
8
9

67:61
55:52
41:39
68:47
32:47
51:52
32:51
41:65
31:67
33:66
30:71

S
70:34
72:36
52:23
57:21

49
44
42
42
39
38
33
33
28
23
22

B
61
61
59
56

3
1
4
2
4
2
4
6
3
0
3

+
5
1
6
3

1
3
1
2
4
4
7
3
4
5
1

3
2
5
2

11
10
12
11
9
8
7

0
0
0
0
0
0
0

15
16
14
15
17
18
19

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
19
17
16
17
13
13
12
14
12
11
11
11
9
7

0
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
7
9
10
9
13
13
14
12
14
15
15
15
17
19

6PRRV
,%WÔÉGDVNXSLQD$

26
26
26
26
26
26
26

S
64:39
66:56
66:56
67:43
57:48
55:53
50:58
43:46
44:53
53:58
52:53
48:61
43:47
40:77

57:56
46:41
47:66
47:63
44:80
41:70
34:54

B
55
49
48
48
39
39
38
38
36
36
34
34
31
21

34
34
34
34
28
26
23

+
5
5
3
4
4
3
2
7
2
1
2
2
1
2

4
1
4
1
1
1
1

3
3
3
1
4
3
4
3
2
4
3
3
5
2

5
5
2
2
2
3
3

á
milujeme vecerník

Dvoustranu připravil: Petr Kozák, texty a foto: Michal Sobecký.
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Krajský
Přebor

PROSTĚJOV Teprve před několika dny napsal fotbalový ročník
2018/2019 své poslední příběhy.
I pro oddíly z Prostějovska tak
nadchází proto čas bilancování.. Ty
mají za sebou různorodé účinkování. Zatímco někde by na uplynulou
sezónu nejraději co nejdříve zapomněli, jinde slaví. A v některých
případech ne pouze bednu, ale dokonce postup. Jinde se pyšní titulem šampionů, avšak větší krajíc si
ukousnout chtít nebudou. Urodilo
se také několik překvapení, ne vždy
ovšem příjemných. Jak si ve skutečnosti mužstva z Prostějovska vedla?

I.A třída sk B:
Lipová slaví postup,
Čechovice úspěšnou
sezónu
V „B“ skupině I.A třídy se osmička
regionálních zástupců rozprostřela
zejména ve středu tabulky. Kvarteto
Plumlov, Kostelec na Hané, Určice
a Protivanov mělo dokonce stejný
počet čtyřiatřiceti bodů a zůstalo
na rozhraní horší a lepší poloviny
tabulky. Naopak Lipová celou soutěž s významným náskokem vyhrála
a postupuje. Čechovice pak i přes
matné výsledky v závěru sezóny končí druhé.
Perfektní sezónu mají za sebou v Lipové. Tým skončil o šestnáct bodů
první, měl nejlepší útok, a dokonce
výrazně nejlepší obranu. Zejména
podzim měl tým v čele s trenérem
Pavlem Růžičkou skvělý. Jednoduše
řečeno neprohrál v základní hrací
době. Drtivou většinu zápasů naopak
ovládl jasným rozdílem. Příklad? 4:0
nad Čechovicemi, 5:0 nad Beňovem
i Slavonínem. Rozdíl byl mnohdy
nad soupeři příliš veliký. A Lipová tak
z jasného důvodu neodmítla možnost postupu, který se posléze stal
realitou. „Musím hráče pochválit za
práci, kterou celou sezónu odváděli. Nyní se budeme snažit tým spíše
doplnit než přeskládat,“ uvedl trenér
týmu Pavel Růžička. Jediné, co příznivce Lipové i samy hráče může trá-

pakoval tak fakticky loňské úspěchy
ovšem s tím, že jeho tým dosáhl ještě
většího množství bodů.
Bohužel pro konické byly Bohuňovice
ještě suverénnější. „Boj o vyšší soutěž
jsme prohráli na podzim. Nezachytili
jsme začátek soutěže a uteklo nám to
tak,“ podělil se o svůj názor trenér Konice s tím, že ho naopak potěšila zimní
příprava. Nyní už je ale na řadě opět
ta letní, do začátku další sezóny totiž
zbývá pouhý měsíc. Cíl je pak jasný:
zase se posunout o něco výše.
Zajímavost: Konice na jaře neprohrála, bodovala ve dvanácti zápasech v řadě. Podruhé za sebou skončila v tabulce druhá, přičemž oproti
minulé sezóně si ještě zlepšila počet
bodů. Snad i proto, že v kabině platí
přísný „ceník“ za žluté karty, absence
i hattricky.

.KRQX¾ JTCLÊEÊXOQFTÆO UKFQOCWåKNC\¾X÷TUG\ÐP[,GFPCMUNCXKNCRQUVWRFTWJCMRQTC\KNCXFGTD[2TQVKXCPQX
Foto: Michal Sobecký

O „spanilé jízdě“ Konice psal přesně
před rokem Večerník. Nejinak je tomu
po této sezóně. Konice opět ukázala
svou sílu a má za sebou působivou
cestu za konečným druhým místem.
Perfektní bylo především jaro, během
kterého Konice neprohrála a ztratila pouze dva body! „Celkově jsem
s vyzněním sezóny hodně spokojený
a hodnotím ji kladně. Získali jsme
dvaašedesát bodů a skončili druzí.
To je velký úspěch,“ kvitoval vítěznou
vlnu trenér Konice Petr Ullmann. Zo-

I.A třída skupina A:
Konice předvedla
perfektní jaro

Tehdy už ovšem hráči kopali pod jiným trenérem. Na poslední tři zápasy
od hrajícího trenéra Lukáše Krobota
převzal tým Petr Gottwald. „Z mého
pohledu jsme odehráli závěr dobře.
Pozitivní je, že nám zůstává dobrá osa
týmu, často složená z mladých kluků,
kteří chtějí trénovat. Negativní věcí
pak je úzký hráčský kádr,“ uvedl trenér
pro Večerník. U týmu zůstává i v další
sezóně.
Kralice po většinu sezóny ve velkém
trápila zranění. Vidět to bylo hodně
v květnu a červnu. Naštěstí pro klub
mají Kralice kde brát, k dispozici byli
trenérovi hráči dorostu i „B“ týmu.
I tak ale byla sestava látaná, jak to jen
šlo. „Měli jsme ke konci ročníku problém, abychom vyráželi na zápasy
ve dvanácti třinácti lidech,“ podotkl
předseda oddíku. To se pochopitelně
odrazilo i na výsledcích. Ty zejména
ke konci jarní části ligy nebyly zrovna přesvědčivé. Vidět to bylo také na
produktivitě týmu. Ta po celý ročník
nebyla kdovíjaká, ale utrpěla zejména
v koncové části ročníku. V posledních
osmi zápasech daly Kralice pouze
sedm branek, což zrovna nesvědčilo
o klidu v zakončení a střelecké kvalitě. Nicméně krajský přebor nakonec
mužstvo udrželo, cíl byl splněn a hráči společně s vedením a trenérem tak
mohou vyhlížet do nové sezóny.
Zajímavost: Utkání Kralic musely
hned devětkrát rozhodovat penalty.
Kralickým se v penaltovém rozstřelu podařilo zvítězit hned šestkrát.
V obou případech patří ke špičkám
soutěže.

pit, je ztráta derby. Protivanov totiž
zůstává v A třídě. Těžko tedy říct, zda
mohou v Lipové nadále čas od času
čekat 150 a více diváků v ochozech.
Druhé místo v soutěži pak s odstupem
a vlastně v posledním zápase připadlo
Čechovicím. Ty střídaly v sezóně lepší výsledky i výkony s horšími. I přes
nepříliš podařené jaro pak ale mohou
být spokojené. A pozitivním hodnocením sezóny se vůbec netajil trenér
Lukáš Koláček. „Jsem rád, že jsme
vybojovali druhé místo. Je to odměna
za poctivou práci, kterou jsme předváděli,“ poznamenal a připomněl, že Čechovice díky druhému místu vyrovnaly svůj novodobý rekord v umístění.
„V posledních pětadvaceti letech jsme
se nejlépe umístili právě na druhém
místě, nyní jsme tuto metu vyrovnali,“
radoval se Koláček.
S velkým odstupem se na záda tohoto dua díval Kostelec na Hané.
Svěřenci trenéra Petra Merty skončili na osmém místě, a jak už to tak
u týmů z průměru tabulky bývá, také
Kostelec v bohaté míře střídal dobré
výsledky s mizernými. Máloco může
být výmluvnější než konečné skóre
57:56. A fakt, že výhry a prohry na
jaře střídal se železnou pravidelností. Na druhou stranu je Kostelec na
Hané jedním ze dvou týmů, které
vyhrály v sezóně osmibrankovým
rozdílem. Ještě důležitější však je, že
disponuje velmi mladým, perspektivním týmem.
V závěsu za Kostelcem skončil Protivanov. Ten měl vcelku slabou produktivitu, ale naopak velmi solidně
fungující obranu. Díky tomu se protivanovským dařilo vyhrávat i na nízký
počet branek. Závěr sezóny však Protivanovu mírně řečeno nevyšel. Prohrál
osm z deseti zápasů, navíc v posledních čtyřech nebodoval. „Vzhledem
k výkonům a výsledkům máme nyní
v tabulce zhruba odpovídající umístění,“ poznamenal trenér Protivanova
těsně před koncem sezóny. Ten Protivanovu okořenilo derby s Lipovou,
ovšem značně nepovedené.
Velký ústup ze slávy pak zaznamenal
Plumlov. Z loňského třetího místa se
nyní krčí na desátém. Tým trápila trvale zranění, a tudíž ne zcela stabilní
sestava. A zatímco v minulé sezóně se
svěřenci trenéra Pavla Voráče mlsně
dívali na postupovou příčku, v této se
jim nedařilo. Po konci léta a podzimu
překvapivé. Vždyť Plumlov prvních
sedm utkání v sezóně 2018/2019
vyhrál. Byť v mnoha případech až na
penalty.
Nejhůře z Prostějovska v lize dopadly Určice. Konečné jedenácté místo
může být sotva úspěchem. Uklidňovat nicméně Určické může skutečnost, že řadu zápasů prohráli pouze
jednobrankovým rozdílem. A nebýt
posledního kola, na jaře by se jim zcela
vyhnuly debakly. Určice tak zopakovaly loňský, a sice nepříliš povedený
ročník po sestupu. Druhému během
tří sezón se ale úspěšně vyhnuly. Těšit
je může alespoň návštěva na druhém
derby s Čechovicemi, která s 212 diváky patří mezi největší v uplynulém
ročníku I.A třídy.
Zajímavosti: Protivanov, Kostelec
na Hané, Určice a Plumlov získaly shodně 34 bodů. V půlce dubna
se Kostelec na Hané blýskl nejvyšší
výhrou v ročníku ze všech týmů souVe skupině A nejnižší krajské soutěže jednoznačně panuje spokojenost
v Klenovicích na Hané. Ty si první
místo zajistily dokonce na svém hřišti
ve šlágru kola s tehdy prvním Ústím.
Klenovice mohly pomýšlet na postup
– rozhodnutí bylo na nich. Nicméně
nakonec se ke kroku vpřed neodhodlaly. „Teď je nás v šatně a na trénincích
hodně. Stačí ale pár porážek a sejde
se nás polovina,“ odhadl trenér týmu
Vladimír Horák s poukazem na kvalitu vyšší třídy. „Moc tomu nedávám,“
zněla zase odpověď předsedy klubu
Stanislava Cetkovského na dotaz, zda
Klenovice půjdou o patro výš. Ani to
však nezabránilo jeho svěřencům zařvat si už po zápase s Ústím: „Tak jsme
první, no a cooo...“. Faktem zůstává,
že tento tým vyhrál ligu s náskokem
šesti bodů a tím vylepšil své umístění
z předchozí sezóny, kdy obsadil třetí
místo.
Velmi slušně se vedlo i Pivínu, který
nakonec skončil druhý. Příliš se mu
ale nepodařila jarní část a trenér Svozil
byl zejména po derby s Klenovicemi
značně rozladěný. „Rozhodčí hrubě
ovlivnil zápas a za tím si stojím,“ zněla jedna z posledních slov tradičně
otevřeného kouče k průběhu sezóny.
Také jeho mančaft trápila častá zranění, vidět to bylo třeba ve druhém
duelu s Otaslavicemi, kdy tento fakt

I.B třída sk A:
Nejlepší Klenovice
s Pivínem, Němčice
propadly a sestupují

těže, Slavonín porazil 8:0. Tentýž
Kostelec 5. května padl s Protivanovem, přestože jeho hráči do rána slavili na svatbě. Lipová ovládla tabulku o 16 bodů, postup si zajistila už
koncem května. Ladislav Bílý coby
levý bek Konice se dokázal prosadit
pětkrát během tří zápasů a stal se hrdinou ofenzivy. Konice v jarní části
soutěže neprohrála.

by hráče mohlo uspokojit. Nicméně
ještě nedlouho před koncem sezóny
byl tým ohrožený sestupem. Až obrovské vzepětí a góly zejména dvojice
Gábor–Cibulec pomohly Prostějovu
vyhrabat se do klidnějších vod.
Takové štěstí naopak neměly Němčice nad Hanou, které pokračují
v propadu. Za soupeři v tabulce
zaostaly o jedenáct bodů, zejména obrana příliš nefungovala, a to
dlouhodobě. „K přístupu hráčům na
hřišti nemám moc co vytknout. Bohužel soupeři jsou kvalitou jinde,“
zněl častý komentář trenéra týmu
Radovana Novotného. Nakonec se
rozhodl v týmu skončit a načas přestat i s trénováním jako takovým.
„Vést tým, kde na trénink přijde jeden den pět a druhý den šest lidí?
To nejde. Člověk musí mít prostor
s hráči pracovat,“ vysvětlil mimo jiné
své rozhodnutí.
Zajímavosti: Pivín může slavit
jednu z největších návštěv ročníku
v soutěži, na derby s Klenovicemi
dorazilo 500 diváků. Haná Prostějov zaznamenala na podzim desetizápasovou šňůru bez výhry – získala během té doby pouze jeden bod.
Patrik Gábor hrající za TJ Haná
Prostějov zaznamenal tři hattricky
a jeden pětigólový zápas.

+$VąÊFCPGRąKLFGQLGFPQ\VTCFKéPÊEJFGTD[1VCUNCXKEGVQVKåUMQPéKN[XRčNEGVCD
WNM[CFTWJÚ2KXÊPUVGLP÷LCMQNÊFT\-NGPQXKRQUVWRQFOÊVN Foto: Michal Sobecký

podtrhlo odchytání penalt hráčem
do pole. Nicméně Pivín celkově může
být spokojený, měl například lepší
produktivitu útoku než první Klenovice. Také Pivín se ale nakonec rozhodl postup odmítnout.
Ostatní týmy Prostějovska sledovaly vedoucí duo z uctivého odstupu.
Mostkovice zakončily sezónu rozpačitě, tedy nepříliš přesvědčivými výsledky. Zato ale na sedmém místě, což se
optikou posledních zápasů dá hodnotit jako relativní úspěch. Dokonce ani
trenér Ivo Kroupa se příliš po výhře
nad Tovačovem v závěru soutěže neradoval. Zejména obrana patřila k nejhorším v soutěži. A v některých případech tak trenérovi Mostkovic nebylo
příliš do řeči. Přesto s týmem skončil
v lepší části tabulky.
Nováček z Otaslavic pak střídaly dobré výkony se špatnými, což jim přiřklo
solidní devátou pozici a uspokojení
z poklidné záchrany, což bylo předsezónnímcílem. Z vývoje sezóny vyplývá, že „Metle“ neměly šňůry výher, ale
ani proher. Skutečný debakl si připsaly
jediný, a sice devítigólovou nálož od
Troubek. Celkově mohl být trenér Jiří
Hon spokojený.
Tentýž pocit mohl zavládnout
i v Hané Prostějov. Desáté místo se
na první pohled nezdá být něčím, co

Skupina B nabídla pro příznivce fotbalu na Prostějovsku velké drama.
Jesenci-Dzbelu se vzdor obrovským
problémům se sestavou podařilo
ligu uhájit. Nicméně nad budoucností klubu jako celku se vznáší nemalý otazník. V kuloárech se hlasitě
mluví o tom, že do budoucna se Jesenec spojí s Konicí. Důvod je nasnadě: nedostatek hráčů. Tým často
nastupoval v sestavě, jejíž věkový
průměr výrazně přesahoval třicet
let. Navíc tato generace nemá zatím
za sebe náhradu a hrát věčně nebude. „Takhle to dál nejde,“ glosoval
po jednom z protrpěných zápasů situaci asistent trenéra Petr Ullmann.
Konice by podle dosavadních informací měla pro příští sezónu Jesenec-Dzbel posílit čtyřmi dorostenci.
Těžkou sezónu mají za sebou také
Smržice, které se taktak zachránily.
Veledůležitý pro ně byl poslední domácí zápas. Nervózní utkání skončilo 2:1 pro svěřence hrajícího trenéra
Ivo Zbožínka. A díky lepšímu skóre
ze zápasu se Zvolí to byla právě obec
ze Šumperska, kdo musel z kola ven.
Smržičtí se pak většinou sezóny
protrápily. Nedařilo se jim udělat
vítěznou šňůru a zejména ke konci
sezóny až příliš často dostávaly pět
branek za zápas.
Zajímavosti: Jesenec měl často během sezóny věkový průměr hráčů
přes třicet let. Střídačku Jesence
často řídil Petr Ullmann, který je
zároveň také koučem o ligu výše
hrající Konice. Smržice ve třech
ze šesti posledních zápasů ligy dostaly alespoň pět branek. Naopak
výsledek 5:2 ze začátku sezóny
nad Zvolí jim nakonec zajistil záchranu.

I.B třída sk B:
Problémy, problémy
a zase problémy...
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dobně se činily také Klenovice na Hané.
Ty se mohly spolehnout i na početné
fanoušky, kteří je dotlačili na první místo. Z okresních lig byly nejsuverénnější
Vrchoslavice. Ukázaly, že se chtějí vrátit
zpátky o ligu výš a zejména vysokou produktivitou srážely soupeře.

Pro jiné týmy naopak dopadla sezóna
2018/2019 mizerně. Daleko od sestupu, i když s pachutí řady porážek,
zakončily sezónu Kralice, 10. místo
není zrovna důvod k oslavě. Až do po-

sledního kola se zachraňovaly Smržice,
kterým nakonec pomohl lepší vzájemný zápas. To Němčice nad Hanou jdou
ompatro níž a u Nezamyslic pak platí
nepovedená sezóna dokonce třikrát...
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Právě tyto týmy se ve svých soutěžích
z prostějovských zástupců uvedly zdaleka nejlépe. Konice s obrovským náskokem skončila druhá, především na jaře
své soky přímo ničila. Lipové se podařilo dlouho před koncem sezóny svou ligu
opanovat a získat pro sebe postup. Po-

ŠAMPIONI

KONICE, LIPOVÁ, KLENOVICE NA HANÉ,
VRCHOSLAVICE
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JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH

Kralice do poslední chvíle válčily o žití
Nejvyšší krajská soutěž měla opět jen
jednoho zástupce prostějovského
regionu, kterýám jsou již několik sezón v řadě Kralice. Cíle mohly mít po
předchozí sezóně, kdy skončily páté,
smělé, nicméně bylo z toho nakonec
jen dvanácté místo. „Hlavní je, že jsme
6÷NQXÚEJQXP¾LGFPQVC(QVDCNQXÚENWD*P÷XQVÊPPC\¾MNCF÷RQTWwGPÊUQWV÷åPÊJQą¾FWQF
se zachránili. Byli jsme nad propastí.
JN¾wGPÊ FTWåUVXC \G UQWV÷åG RQFNG &Ą (#è4   UG MNWD VTGUV¾ X[NQWéGPÊ FTWåUVXC
\-TCLUMÆJQRąGDQTW1N-(5XRąÊRCF÷RQF¾PÊRąKJN¾wM[FQPQXÆJQ54LGFTWåUVXQQRT¾X Velkou zásluhu na úspěšné záchraně
P÷PQUVCTVQXCVX$VąÊF÷UQWV÷åÊ1N-(5&Ą,GRTXPÊOUGUVWRWLÊEÊO
má trenér Lukáš Krobot, který nahradil předchůdce Davida Kobylíka,“
)*3VWXGLR
oddechl si předseda kralického klubu
,$WÔÉGDVNXSLQDc$p
Ondřej Novotný. První zápasy sezóny
už nasvědčovaly tomu, že to nebude
+
/WåUVXQ
Z
V
R
P
S
B
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utkání brali Kraličtí pouze tři body.
2 Sokol Konice
26
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69:30
62
2
1
3 SK Chválkovice
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8
73:33
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2
3
Následovala série zápasů, kdy tým
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2
střídal prohry a výhry. Až ke konci
5 Jiskra Rapotín
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46:38
45
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2
října se Kralice dočkaly a poprvé daly
6 FK Bohdíkov
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2
více než dvě branky ze hry. Podzimní
7 %ČONRYLFH/DãĢDQ\
26
14
0
12
50:50
40
3
1
část ale zakončily vysokou porážkou
8 Maletín
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s Mohelnicí.
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Jarní polovinu se naopak svěřencům
10 SK Paseka
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2
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trenéra Krobota vcelku vyvedla.
V prvních čtyřech zápasech bodovali,
12 6.+DĖRYLFH
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2
i když často až po penaltách. „Na jaře
13 Sokol Troubelice
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jsme šli do zápasů s tím, že chceme
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vyhrávat všechny. A vcelku se dařilo
uhrávat zápasy v penaltových rozstřeVSRUWVZHDU
lech,“ poznamenal Novotný. Kraličtí
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se do závěrečného rozuzlení dostávali
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vůbec nejčastěji ze všech mužstev pře1 6./LSRYiŹ
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boru.
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Nicméně ještě dlouho neměly Kralice
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na Hané jistotu záchrany. Definitivně
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přišla až tři kola před koncem v zápase
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1
se Zábřehem. Ten ovládly na venkov6 6RNRO%ČORWtQ
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ní půdě poměrem 1:0 a mohly slavit.
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TJ Sigma Lutín
FK Medlov
FK Šternberk
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Clean4you
NUDMVNÙSÔHERUPXzL

PROSTĚJOVSKO Tribuny ztichly, údery kopaček do balónu
jsou minulostí. Jarní část sezóny a celý ročník 2018/2019 jsou
u konce. Na hřištích přinesly často až divoké výsledky a nejedno překvapení. V jednom případě pak také úctyhodnou šňůru
zápasů bez porážky. A právě s posledním hvizdem přichází čas
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a jeho seriálu FOTBAL EXTRA,
který odstartoval již před dvěma týdny svým prvním dílem,
na který dnes navazuje druhé pokračování. A dít se tak bude
pravidelně po celou letní přestávku, a dost i po ní.
Víkend 15. a 16. června uzavřel martýrium plné zápasů.
Tabulky jsou hotové a uzavřené, fotbalová veřejnost už ví, které kluby s definitivou čeká postup a které se naopak právem
obávaly sestupu.
Na jaro budou rádi vzpomínat v Prostějově. Eskáčko po mizerném závěru podzimu dokázalo ubojovat nejen záchranu, ale
také solidní deváté místo ve druhé nejvyšší soutěži. Spokojení
jsou v Konici, tamní tým z dvanácti zápasů neprohrál ani jeden a s velkým náskokem skončil druhý. Lipová slaví postup
do krajského přeboru, Klenovice mohly taky, řada týmů jako
Plumlov, Kostelec na Hané či Protivanov skončila v poklidném
středu. Mizernou sezónu však mají za sebou Němčice nad
Hanou, které sestoupily. V rámci soutěží OFS Prostějov zářil
nový přeborník z Vrchoslavic, které tak slaví opětovný postup
do krajské soutěže.
Je toho dost, co vám chceme celé léto přinášet. Takže s chutí
do čtení!
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MALÁ KOPANÁ: DOBROCHOV MÁ DOUBLE!
Po ligovém titulu
získal i pohárovou trofej
DŘEVNOVICE, PROSTĚJOV
Stejně jako v minulých letech se
na úplný konec regionální ligové
sezóny v malé kopané uskutečnilo
finále Poháru předsedy Okresního sdružení České unie sportu
Prostějovska, tentokrát za rok
2019.
V rozhodujícím utkání se střetli
vítězové 1. okresní ligy SK Tomek
Dobrochov a 2. okresní ligy SK

Dřevnovice. Na výborně upraveném
travnatém hřišti v Dřevnovicích měl
zápas vysokou úroveň i bezproblémový průběh, favorizovaný přeborník regionu z Dobrochova přitom
zvítězil jednoznačně 7:1 (4:0).
A oslavil tak zisk double!
Pohárovou trofej i další ceny předali předseda OS ČUS PV Bohuslav
Krátký a starostka obce Dřevnovice
Bohumila Charvátová. (kopa, son)

UPOZORNĚNÍ PRO KLUBY: Zpráva oddílům našeho regionu
se týká přihlášek do příští sezóny okresních soutěží v malé kopané
České unie sportu Prostějovska 2019/20. Jsou chystány nové jednodušší formuláře spojené se soupiskou, a teprve až budou hotovy,
poputuje k oddílům opětovná výzva oficiálně se přihlašovat!
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Na trávník! Krumsínský

pøivítá úèastníky ze všech koutù Èeska
KRUMSÍN Už 22. ročník
letos zaknihuje Haná Cup,
jeden z nejdéle existujících turnajů v malé kopané.
V Krumsíně se již příští víkend 5. a 6. července utká
řada mužstev z celé Moravy
i Slovenska. Dvoudenní turnaj se bude tradičně konat na
čtyřech hřištích. A účastníci
mohou počítat s kvalitním
občerstvením i zajímavými
cenami pro vítěze. Prozatím
je však přihlášeno pouze
třináct týmů, což je oproti
zvyklostem relativně silný
pokles.
Organizátoři jsou však dva
týdny před turnajem relativně
v klidu, nápor účastníků teprve
čekají. „Řada celků se nám
hlásí až poslední týden. Měli
jsme tady třicet, pak čtyřiadvacet týmů, věřím ale, že třicítku
znovu dáme,“ svěřil se Martin
Ošťádal, hlavní organizátor

klání. Společně s kolegy může
počítat i se zahraniční účastí.
I když o fotbalovou exotiku se
zrovna nejedná. „Letos by nám
měly přijet nejméně dva týmy
ze Slovenska. Jeden od Čadci,
který už se účastní dlouhodobě, a poprvé by měli dorazit
borci z Nitry,“ uvedl muž, který
na Haná Cupu přivítal i tým
z Anglie.
Těší jej také, že pořekadlo
„Dobří holubi se vracejí“ může
Aktuálně přihlášené týmy
k 23. červnu:
Peliny Choceň, SK FOSP
Řešetova Lhota, FC 2 LITRE (Slovensko), FC Litrpool, AC Vyprahlo Konice,
FC PIVO, FC ORANGE,
FC Chachaři Hlučín, AC
ROMA, Red Brno, ULAČANI (Slovensko), AC
ROMA „B“, FC Radegast
u Zacha

vztáhnout i na Haná Cup.
„V pátek se nám ozvali z Blanenska. Tam jsou týmy, které
přestaly jezdit. Z té oblasti se
nám ale zase vrací zpátky,“ neskrývá radost Martin Ošťádal.
Přesto je znát, že organizátoři musí vyvinout zprvu velké
úsilí, aby týmy přilákali. Oslovili přes dvě stě týmů po celém Česku. A dorazí například
i celek z Prahy, Chocně nebo
Náchoda. Chybět nebudou ani
fotbalisté z Hlučína.
Turnaj Krumsín Haná Cup se
bude konat začátkem července.
Záštitu nad turnajem převzala
Božena Sekaninová, donedávna senátorka, nyní zastupitelka
Statutárního města Prostějova.
Akce má také nového generálního partnera, kterým se stal
Pivovar Černá Hora. Naopak
tradičním mediálním partnerem je i letos PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
(sob)

KONEC. Oresvo Veteran Cup
PLUMLOV O turnaj v malé kopané letos přijde Prostějovsko. Oresvo Veteran Cup už další ročník nepřidá. Alespoň ne letos. Klání určené pro hráče nad 34 let mělo již v minulých ročnících také namále
– pravidelně totiž jezdilo málo týmů. Rok 2019 už pak pořadatelé neposkládali vůbec. „Jsem na pětadevadesát procent rozhodnutý, že turnaj odpískám. Že to prostě dělat nebudu,“ svěřil se v pátek odpoledne
Večerníku hlavní organizátor František Kocourek. Večer potvrdil, že
plumlovský turnaj skutečně koncem června neproběhne.
Necelé dva týdny František Kocourek mluvil o čtyřech týmech. A doufal,
že je doplní ještě páté mužstvo, aby se alespoň vyrovnal počet z předešlého
roku. Marně. „Mám s bídou tři a půl mužstva,“ posteskl si k účasti na turnaji,
na který dostal i dotaci od Olomouckého kraje. Tu teď bude muset vrátit.
Daleko více ale Františka Kocourka mrzí sám zánik turnaje, přinejmenším
dočasný. A nezájem hráčů o něj. „Oresvo Cup skončil kvůli problémům
s vůlí hráčů. Ubývá jich, navíc je těsně po sezóně. Někteří jsou zranění, další
si chtějí odpočinout, jiní jsou zase přesycení fotbalem a volný čas raději věnují rodině,“ vypočítal některé důvody, proč se kapacitu turnaje nepodařilo
ani přes snahu naplnit.
Nakonec účast přislíbily jen čtyři celky: Relax, domácí Plumlov, Skalka
a Bučovice.
Turnaj se měl původně konat na plumlovském hřišti, a to 29. června. Neuskuteční se přesto, že pořadatelé připravili pro účastníky, zejména pak pro
vítěze, nemálo věcí. „Výherce pohár a k tomu také nějaké věcné ceny. Chybět na akci nebude maso ani alkohol,“ lákal František Kocourek. Poukázal
však zároveň na to, že s podobnými problémy se dříve nebo později budou
potýkat i další sportovní podniky. „Například i Haná Cup má méně týmů
než v dobách největší slávy. Bohužel tyhle příběhy se skládají dohromady,“
uzavřel František Kocourek. (sob)
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OTASLAVICE Jih Prostějovska se
opět stane centrem malé kopané.
Už 13. července propukne 4. ročník Metle Cupu, turnaje určeného
pro všechny nadšence do fotbalu.
A organizátoři ujišťují, že se účastníci mají na co těšit. Skvělé sportovní zážitky, dobré jídlo i ceny
nejen pro vítěze, to už je klasika
turnaje. Tentokrát však také přijede host poněkud neočekávaný,
další zůstává ještě s otazníkem. Jeden z hlavních organizátorů akce
Jiří Hon, jenž dělá rovněž trenéra
místního fotbalového „áčka“, tak
může být spokojený. Ani o účastníky totiž nouzi nemá. „Přihlášená mužstva přibývají rychleji než
kdy předtím,“ hlásí. Už tři týdny
před turnajem měli pořadatelé
potvrzených 11 týmů.
EXKLUZIVNÍ
reporáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

yy Jaké jste letos pro účastníky
i diváky připravili novinky?
„Máme letos zajímavější doprovodný program, také jsme nachystali
více zábavy, hru o ceny. Týmů by
naopak mělo být stejně jako v minulém ročníku, tedy patnáct. Možná bychom šli ještě do osmnácti,
uvidíme – týmy se stále mohou
přihlašovat, a to až do třicátého
června. Jinak žádné další změny neplánujeme.“
yy Jak vlastně celý turnaj před
čtyřmi lety vznikl?
„Bavili jsme se ve výboru, vedli jsme
debaty, a nakonec si řekli, že by bylo
škoda nevyužít krásný fotbalový areál, co tu máme. Kluky fotbal baví,
chtějí si trochu zahrát. Tak jsme se
dohodli, že do toho půjdeme.“
yy Hráli jste předtím někde jinde
na turnajích malé kopané?
„Jezdili jsme do Krumsína. Potom
se nám ale nedařilo dát dohromady na ten termín, pak to tam načas
skončilo. A nakonec jsme začali
s turnajem tady. První ročník byl
trochu slabší, další už ale fungova-

ly. Snažíme se vždy vymyslet něco yy Máte i nějakou perličku, která
navíc. Například tentokrát bude- se váže k Metle Cupu 2019?
me na akci mít revival Michala „Snažili jsme se oslovit i hejtmaDavida.“
na Olomouckého kraje Ladislava
yy Jsou nějaké týmy, které se účast- Oklešťka. Ještě ale nevíme, jestli
ní každý rok? A i letos se zapojí?
přijede. Pokud ano, mohla by z toho
„Tak samozřejmě domácí ‚A’ a ‚B’ vzniknout dlouhodobá spolupráce.“
tým Otaslavic. (smích) Jinak mě
takhle z hlavy nenapadají, to je spíše
otázka na kolegy.“
yy Co čeká vítěze turnaje?
„Podařilo se nám sehnat poměrně dost
sponzorů, nouzi o ně nemáme. I díky
tomu na úspěšné týmy čekají i větší
dary, různé dárkové poukazy a koše.
Budeme vyhlašovat nejlepší klub, nejlepšího hráče, střelce. Top hráči získají
také trička k letošnímu ročníku. Do
čtvrtého místa ale s nějakou
cenou mohou počítat
všichni.“
yy To je fajn, že
oceníte i bramborové umístění...
„Je to potřeba.“ (směje
,GFGP \ JNCXPÊEJ RQąCFCVGNč VWTPCLG /GVNG
se)
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Dìkujeme všem partnerùm
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PROSTĚJOV Přesun ano, divácká
podpora ne. Takto zpětně hodnotili
organizátoři Hořava Cupu přesun
z Kostelce na Hané do Prostějova
a co se na letošním ročníku podařilo, i co vyšlo už méně. Charitativní
turnaj v malé kopané hraný v areálu
u prostějovského Sportcentra nabídl klání dětských mužstev a zejména
boje osmi týmů z celé Moravy. Turnaj nakonec ovládl Jura tým, a to podruhé za sebou. Hodně pozornosti
přitáhly také osobnosti jako hokejis-

ta Martin Erat či fotbalové legendy
Karol Dobiáš a Antonín Panenka.

Michal SOBECKÝ
Hořava Cup pronásledovaly od začátku
dvě nepříjemnosti: horko a také relativně malý zájem diváků. Například jeden
z hlavních organizátorů Petr Kudláček
označil návštěvnost za zklamání. Jiné
věci ale vyzdvihl. „Lidé nám chválili
úroveň občerstvení. A hlavní priorita
byla taky splněná – tedy pomoc těm, co
to potřebují,“ upozornil na charitativní

rozměr akce. Na potřeby dětských domovů v Plumlově a Přerově účastníci
vybrali dohromady deset tisíc korun.
Spokojený byl i Dušan Žovinec. Ten
přijel s mladými fotbalistkami Sparty,
jež zanechaly velmi pozitivní dojem.
Jak hrou, tak krásou. „Je to takové
zpestření. Holky mají možnost se zase
podívat trochu někam jinam. Díky
nim lidé vidí špičku ženského fotbalu
v Česku a naopak - naše hráčky zase
mají možnost vidět prvoligové i extraligové hokejisty,“ poznamenal k tomu
Žovinec, který je generálním sekretářem fotbalové Sparty.
Turnaj, který poznamenalo zejména
horké počasí, nakonec ovládl Jura tým.
Zatímco v semifinále měl co dělat, aby
porazil houževnatý, mladý tým hokejistů z Přerova, finále bylo jednoznačné: tým v čele se současným prostějov-

ským primátorem vyhrál 7:0. Po třech
gólech si připsali asistent trenéra 1.SK
Prostějov Ladislav Onofrej a také hráč
téhož týmu Jan Koudelka.
Kromě fotbalistů a hokejistů, včetně
například vítkovického Josefa Hrabala,
se na turnaji objevil i tým sponzorů.
Jeho členem byl i Luděk Janeček, jednatele společnosti 2MAX. „Myslím
si, že myšlenka turnaje je dobrá. Líbí
se mi ten mix hokejistů, fotbalistek,
lidí, co rádi sportují. Je ale škoda, že
se nepodařilo oslovit širší veřejnost,“
poznamenal k turnaji, na němž si sám
také zahrál. „Bavil jsem se i s organizátory a zmínil jsem, že by bylo dobré zaměřit se více na dopolední turnaj dětí
a dospělé dát jen jako doplněk. Přeci
jen i pro ty děti jsou často sportovní
osobnosti většími ikonami než pro nás
dospělé,“ dodal Janeček.
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Organizátora těšily výkony na Hořava Cupu,
méně už absence týmů i diváků

PROSTĚJOV Deset týmů, řada známých osobností a mnoho diváků. Taková byla
původní představa organizátorů Hořava Cupu, charitativní klání v malé kopané, které
zdaleka není jen pro fotbalisty. Počasí však tentokrát přálo snad až moc. Horko tak
pravděpodobně některé z diváků odradilo, do hlediště jich dorazila necelá
stovka. Nicméně druhý ročník po přesunu z Kostelce na Hané nabídl zajímavou podívanou, skvělé sportovní výkony. A na závěr také radost
v podobě peněz pro dětské domovy a také dárky pro vylosované
fanoušky. To, zda se letošní ročník vyvedl, pak hodnotil jeden ze
zakladatelů a organizátorů Zdeněk Hořava.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
ƔƔ Jak hodnotíte průběh Hořava
Cupu?
„Musím se na to podívat ze dvou pohledů. Ranní část byla povedená a nad
očekávání. Odpolední naopak byla
zklamáním, zejména co se týká návštěvnosti. Pokud jde o sportovní stránku, ta
byla na stejné úrovni jako loni.“
ƔƔ Stejně jako vy i další pořadatel
Petr Kudláček neskrýval zklamání
z malého počtu návštěvníků. Čím
si ho vysvětlujete?
„To je otázka, na kterou jen těžko
hledám odpověď. Přitom jsme lidem

dali hodně volňásků, také vstupné
jsme nabídli relativně nízké. Bohužel
to tentokrát nevyšlo...“
ƔƔ Hořava Cup se loni konal
v Kostelci na Hané, pro letošní rok
byl přesunut do Prostějova. Byla to
dobrá volba?
„Areál a celková vizáž turnaje byly
dobré, na to si rozhodně nestěžujeme. Určitě to nebyl krok špatným
směrem.“
ƔƔ Co dalšího pak hodnotíte kladně?
„Například občerstvení. Musím hodně poděkovat Národnímu domu.
A taktéž celkově partnerům. Z minulého roku jsme jich měli asi devadesát procent. Nouzi o ně nemáme.“
(úsměv)
ƔƔ Chystáte pro příští, tedy třetí,
ročník akce nějaké změny?

Aneta Pochmanová:

„Přemýšlíme o úplné změně koncepce akce. Podle nás dostává pomalu
správný ráz, ale je vidět, že lidi mají
v Prostějově spoustu možností, jak
vidět sportovní celebrity. Napadlo nás
tak, že bychom do budoucna akci zaměřili mnohem více na děti. Turnaj by
tak sice dále měl osm týmů, ale s tím,
že by se ranní program posunul a odpolední protáhl naopak do večera.“
ƔƔ Jaké celebrity se nakonec ukázaly na akci?
„Dorazili třeba Antonín Panenka, Karol Dobiaš, Roman Skamene a také
Martin Erat. Problém byl, že těsně
před Hořava Cupem ještě dobíhalo
mistrovství. Bavil jsem se i s Josefem

Hrabalem, který měl seznam asi čtyřiceti lidí, které k nám mohl pozvat. Ale
byl problém je sem dostat. Měli jsme
jinou představu o příjezdu hráčů, než
jaká byla realita...“
ƔƔ Je někdo, kdo vás na Hořava
Cupu překvapil, nejlépe příjemně?
„Svým přístupem určitě Tonda Panenka, to je chováním zkrátka profesionál. Fotbalově se pak ukázali třeba
i František Jura a Ladislav Hynek.
Také mladíci z Přerova se ukázali ve
velmi dobrém světle. A v perfektní
formě přijely hráčky Sparty, před
nimi smekám. Statečně se postavily
fotbalistům–mužům a bojovaly jako
lvice.“

ƔƔ V turnaji nejlépe obstál Jura
tým. Překvapilo vás jeho vítězství?
„Bylo vidět, že i když to byli vesměs
starší hráči, že to pořád mají v nohách. Hokejisté byli sice zdatným
soupeřem, ale zkušenost se nakonec
projevila. Takže ani ne. Nejlepší pak
bylo semifinále Prostějova s Přerovem, které skončilo 5:3 pro domácí.“
ƔƔ V průběhu turnaje jste počasí
(jasná obloha, teploty kolem 30
stupňů - pozn. red.) hodnotil jako
dobré. Nezměnil jste názor vzhledem k horku a slabé návštěvě?
„No, zatím jsme takový turnaj extrémů. Během prvního ročníku byla
skoro nula, teď teploty pomalu ata-

kovaly čtyřicítku.... Musíme doufat,
že při třetím ročníku to bude někde
mezi.“(úsměv)
ƔƔ Akce má také charitativní rozměr. Komu konkrétně letos prospěla?
„Předali jsme šeky dvěma dětským
domovům. A to konkrétně jednomu
z Plumlova a jednomu z Přerova.“
ƔƔ Sám jste se nakonec zúčastnil
turnaje i jako hráč. Bylo to plánované?
„Kromě mě a pana Žovince (generální sekretář Sparty - pozn. red.) to
nikdo dopředu nevěděl. Byl to ale
můj nejlepší sportovní zážitek, hrát za
Spartu!“
ƔƔ Turnaj vyvrcholil mimo jiné
předáváním cen z tomboly. Co říkáte na nepříliš příjemný výraz od
fanouška, který vyhrál dres hokejového Přerova?
(pousměje se) „Shodou okolností
toho pána znám. A jeho reakce byla
rozumná, dres prý přežije.“

„Můj cíl? Ženská reprezentace!“ RçLPD

0C*QąCXC%WRW
UGRąGFUVCXKNCPCF÷LG
éGUMÆJQåGPUMÆJQ
HQVDCNW

Foto: Michal Sobecký

<FGP÷M*QąCXCUGFQVWTPCLGU¾OCMVKXP÷\CRQLKNMF[åUGUVCNPC
EJXÊNKUQWé¾UVÊVÚOWURCTċCPUMÚEJåGP
Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Je jí
devatenáct a ve fotbale válí. Ukazuje to na klubové ale také reprezentační
úrovni. Juniorská reprezentantka Aneta Pochmanová (na snímku) pak svůj
um mohla předvést i na Hořava Cupu.
V týmu Sparty se rozhodně neztratila
a se spoluhráčkami pořádně zatopila
nejednomu soupeři. Důraz, nadšení

do hry i dobré čtení situací, to je deviza,
s níž se už dá něco dělat. Aneta si toho je
vědomá a rozhodně nemá skromné cíle,
spíše naopak.

Michal SOBECKÝ
ƔƔ Jak jste se dostala k fotbalu? Máte ho
v rodině?
„Bylo to zhruba před osmi lety, tehdy jsem
s ním začala. Prostě jsem si ráda hrála s míčem
a táta mě pak přivedl k fotbalu samému. Začalo mě to tehdy bavit a bylo to. Rozhodně
nešlo o rodinnou tradici.“
ƔƔ Kdy jste zjistila, že ve fotbale můžete
sbírat úspěchy?
„Nejspíš ve chvíli, kdy u mě trenéři začali vidět potenciál. Dokázala jsem se pak uchytit
na Spartě, kde jsem začala hrát asi ve dvanácti letech.“
ƔƔ Na jaké pozici tam hrajete?
„Střed zálohy, případně taky útok, když je
třeba.“

ƔƔJste ryzí střelkyní s instinktem zabijáka?
„Spíše ne. Daleko raději nahrávám. Sem tam
si ale taky nějaký ten gól dám.“ (úsměv)
ƔƔ Jak moc času vám zabírají tréninky?
„Opravdu hodně. Když někde trávím čas, tak
na hřišti. Na nějaké další aktivity skoro nezbývá prostor.“
ƔƔ V dresu Sparty i reprezentace jste toho
musela hodně najezdit…
„To je pravda, nacestovala jsem toho opravdu
dost. Uvidí se, jak to bude dál. Teď je mi devatenáct, jsem posledním rokem v juniorce, pak
už hraju za ženy.“
ƔƔJeště se vrátím k cestám. Kde vás to nejvíce zaujalo? Ať už země, nebo fotbalové
zázemí.
„Asi v Portugalsku. Hlavně se mi tam líbila
krajina. Ale ani zázemí neměli špatné, vše měli
spravené, opravdu pěkné.“
ƔƔ Jaké jsou vaše cíle do budoucna?
„Určitě reprezentace žen. A nejlépe se dostat
do zahraničí.“

YÈWõ]H

„Myslím si, že
Hořava cup
je organizačně velmi dobře
připravená
akce. Nepřišlo ale
tolik lidí, jaká byla
představa. Těžko
říct, čím to bylo,
asi šli diváci spíše
k vodě. I přesto, že
tam byly k vidění
hodně zajímavé osobnosti.
Já si zahrál celkově dobře.
A jsem naprosto spokojený,
protože jsme celý turnaj nakonec vyhráli.“
František JURA, primátor
Statutárního města Prostějov
a předseda 1.SK Prostějov
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Prostějovský tenista Jiří Veselý vypadl z první stovky,
v soukromí se stal pyšným otcem a čerstvým ženáčem

PROSTĚJOV Dvě tváře současně
ukazuje v posledních měsících život
Jiřího Veselého (na snímku). Tenista prostějovského TK Agrofert, který je při opakovaných zdravotních
potížích Tomáše Berdycha dle žebříčku ATP Tour paradoxně českou
jedničkou, prožívá různorodé období. Zatímco doma se po narození
dcery těší nejkrásnějšímu období v
životě, na kurtech se trápí a pohybuje se na rozhraní světové stovky, aktuálně až za ní na 106. příčce. „Motám se na hranici turnajů ATP, je to
frustrující. Ale pořád věřím, že se
můžu vrátit na bývalé pozice,“ říká
odhodlaně bývalý pětatřicátý hráč
světa, který nám poskytl rozhovor
během nedávného challengeru
MONETA Czech Open. Na domácích dvorcích se mu vždy dařilo,
bohužel letos tomu bylo naopak a
z turnaje, který třikrát vyhrál, vypadl hned ve svém provním zápase.
Chuť si spravil alespoň finálovou
účastí ve čtyřhře.

řít o falešnou formu. To někdy platí před sebou Wimbledon. Po něm si
v týmových sportech. První zápas po sedneme a řekneme co dál. Nejsem
návratu vyjde, fotbalista dá
jediný, koho pan Navrátil s Michalem
třeba tři góly. V tenise
Navrátilem trénuje. Má Jirku
vám euforie z náLehečku a Dalibora Svrvratu nevydrží ani
činu, tím je vše trošku
set. Člověk prostě
komplikovanější. Němusí mít za sebou
jakým způsobem se
velký objem tréninků, úderů, dril
tam být musí. Pochopitelně když se
tenista zraní jednou
na dva týdny, není to
tak hrozné. Rychle
se do toho vrátí.
Pokud je to delší dobu, má

Vytvářím si na sebe až příliš velký tlak.
Nedokázal jsem se s propadem smířit,
pořád na sebe tlačil, že to musím dohnat,
něco uhrát. Když člověk musí, často to
prostě nejde. Všechno se to sesypalo.
Je to vážně nepříjemné a frustrující...
hraje výborně a za poslední rok udělal
obrovský kus práce. Dalibor Svrčina
měl hodně kvalitní loňský rok. Teď se
trošku trápí, protože ten přechod mezi
muže opravdu není jednoduchý. Slušně hraje Vít Kopřiva, máme ještě Jonáše Forejtka. Naděje tam je a věřím, že
kluci jdou správným směrem.“
yy Kam v této společnosti patří Jiří
Veselý? V pětadvaceti by už měl být
téměř mentorem?
„To ne, ale přece jen s mladšími hráči
můžu komunikovat i z pohledu mých
zkušeností. Něco jsem už odehrál,
v některých situacích můžu poradit.“

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
yyVzpomenete si často na loňský
červenec, kdy jste postoupil do 4.
kola Wimbledonu a vaše tenisová
obloha byla bez mráčku?
„Cítil jsem euforii. Věřil jsem, že mě výsledek nakopne a vrátím se do světové
čtyřicítky. Byl jsem si jistý, že tentokrát
nabídnutou šanci nepustím a na Wimbledon navážu. Ale pak přišel další turnaj v Umagu, zranění třísla a všechno
se začalo sypat...“
yy Léčení zabralo měsíc, forma
odešla, přesto jste se snažil rychle
vrátit na kurty. Bylo to dobré rozhodnutí?
„Zpětně musím přiznat, že asi ne. Byl
jsem rozlámaný. Nešlo to. Dopředu to
ale nikdo neodhadne. Každý se chce
vrátit co nejdříve, protože čas běží,
body se přičítají a odečítají. Posuny
v žebříčku jsou velké a pro mě bylo
důležité uhrát postup do hlavní soutěže v Austrálii, což se nakonec povedlo.
I díky tomu jsem hrál v sezóně dál.
Možná ale bylo lepší sezónu ukončit
a vrátit se naprosto zdravý.“
yy Přesto jste pokračoval a na kurtu
jste měl minimum důvodů k radosti...
„Všechno mě to dohnalo. Neměl jsem
natrénováno, hrál jsem přes bolest.
Porážky mě připravily o sebevědomí.
Tomu odpovídaly i výsledky na začátku nové sezóny. V Davis Cupu přišlo
další zranění. Vykloubený prst na noze
mě zase na pět nebo šest týdnů zastavil. Pak už byl ten vlak úplně někde
jinde. Byl rozjetý, chtěl jsem do něj nastoupit, ale už nešel dohnat.“
yy O tenise jste vždy hodně přemýšlel. Nevytvářel jste sám na sebe
příliš velký tlak?
„Asi ano. Nedokázal jsem se s propadem smířit, pořád na sebe tlačil, že to
musím dohnat, něco uhrát. Když člověk musí, často to prostě nejde. Všechno se to sesypalo. Je to vážně nepříjemné a frustrující.“
yy Jsme národem trenérů a odborníků na cokoli, velkými kritiky.
Zkuste vysvětlit, co se s tenistou
děje, když vypadne z tréninku a má
herní absenci. Jak se to projeví na
jeho výkonech?
„Ani v jednom zápase se nemůže op-

Foto: www.czech-open.cz

už problém. Ten objem tisíců a tisíců
úderů prostě chybí. Přestává trefovat
míče přesně a čistě, k čárám. Balony
lítají do autu, do toho hlava dělá taky
své.“
yy Co když k tomu všemu chybí
pohyb?
„To už je pak katastrofa... Já jsem měl
natržené tříslo a pak vykloubený palec.
Vůbec jsem neběhal, jen jezdil na kole,
abych zraněná místa nenamáhal. Chybělo pak úplně všechno, svaly ochably.
Teď už jsem ale na cestě zpět. Měsíc
a půl je to bez bolestí a zranění, což je
nejdůležitější.“
yy Po rozchodu s trenérem Theodorem Devotym jste se během
prostějovského challengeru připravoval pod dohledem Jaroslava
Navrátila. Půjde o delší spolupráci?
„Dohodli jsme se, že na nějaký čas po
rozchodu z Theodorem mi bude pan
Navrátil pomáhat. Známe se, nemusíme si toho moc vysvětlovat. Trénoval
mě tři roky v mládí, kdy jsem se dostal
do stovky poprvé.“
yy Věříte, že vám toto spojení pomůže?
„Je to trenér, který má strašně moc
zkušeností, ví, co potřebuji. Má výborné oko pro to na čem zapracovat
a věřím, že cestu ven z toho současného nepříjemného období společně
najdeme.“
yy Máte termín, kdy si sednete
a řeknete si, co bude dál?
„Teď jdeme krok za krokem, mám

to pokusíme všechno skloubit. Teď si
dáme čas na to, kdyby se třeba někdo
vyskytl a roli kouče zvládl i s cestováním. To přece jen není u pana Navrátila
možné v takové míře jako dřív. Uvidíme, co čas přinese.“
yy Zmínil jste Wimbledon. Loni to
byla pohádka, dnes se může rychle
turnaj změnit ve strašáka. Myslíte často na to, že obhajujete čtvrté
kolo?
„Pochopitelně vím, kam jsem se loni
dostal. (pousměje se) Ale snažím se na
to nemyslet. Pořád si opakovat, kolik
bodů obhajuji, by mi vůbec nepomohlo. Jsem připravený bojovat o návrat na
bývalé pozice bez ohledu na letošní
Wimbledon. Třeba přes challengery,
utné. Dokázali to jin
když to bude nutné.
jiní,
Foto: Josef
vládnout.
“ Popelka
musím to taky zvládnout.
yy Jistou účast na třetím grandslamu sezóny nemáte. Byla by případná kvalifikace velkým problémem?
„To byla a hned ze dvou důvodů. Propásl bych turnaj v Antalyi, kde jsem byl
loni v semifinále. A za druhé je kvalifikace na Wimbledon hodně náročná.
Každý její účastník tenis umí, tráva je
navíc specifický povrch. Když dostanete za soupeře nějakého servismana,
může vás přes podání klidně vyřadit.“
yy Existuje možnost získat volnou
kartu?
„Určitě ano, žádost o udělení podáme.
Šance existuje, tomu věřím. Ve Wimbledonu jsem byl dvakrát ve čtvrtém
kole, soupeři, kteří také čekají, jak to

s jejich startem
v hlavní soutěži dopadne, takovou bilanci
často nemají. Záleží ovšem
na pořadatelích, jak se rozhodnou.“
yy Na okruhu ATP jste desátým
rokem. Jak vnímáte svoji dosavadní
kariéru?
„Ani pod dojmem posledních měsíců
nemůžu říct, že všechno bylo špatné.
Mám za sebou několik dobrých sezón.
Jednou jsem končil rok čtyřicátý, pak
padesátý. Ve velké konkurenci to není
špatné, přestože očekávání z mé strany
i mého okolí bylo ještě o něco větší...“
yy Co zatím chybělo k průlomu
řekněme do první světové třicítky?
„Pár vyhraných zápasů. Na konci každé sezóny si vzpomenete na několik
vyrovnaných koncovek, těsných porážek. Pak ti to přepočítáte a zjistíte, kde
se ztratilo pár bodů a ty udělaly v konečném součtu velký rozdíl.“
yy Může se to otočit?
„Nejsem starý. Vzhledem k mému
věku stále věřím, že nejlepší sezóny
mám před sebou. Budu bojovat, postupem času se herní kvalita vrátí a s ní
se vrátím na místa, kam patřím.“
yy Český mužský tenis neprožívá
nejlepší období. Co říkáte na momentální ústup z nedávné slávy?
„Situace pochopitelně není lehká. Je
tam vidět mezera několika let. Podobná jako byla mezi Tomášem Berdychem a mnou. Jenže to jsme měli
Radka Štěpánka a Lukáše Rosola,
takže to nebylo vidět. Mladou krev
potřebujeme.“
yy Dá se současná doba nazvat krizí?
„Potkalo to i jiné státy s mnohem větší
základnou hráčů. Spojené státy, Rusko, státy které měly v desítce dva hráče.
Španělé také nějakou dobu stagnovali.
Teď to dopadlo na nás. Musíme se dívat dopředu.“
yy Může vyrůst nová silná generace
z mladíků, kteří začínají sbírat zkušenosti v mužském tenise?
„Jirka Lehečka má dobře našlápnuto,

rivalita je potřebná. I tímto způsobem
se můžeme vzájemně tahat v žebříčku
nahoru.“
yy Vaším životem už není pouze
tenis. Narodila se vám dcera, máte
po svatbě. Pomáhá zázemí zapomenout na tenisové starosti?
„I doma přemýšlím o tenise, dumám,
proč to zrovna nejde. Ale díky rodině
umím hlavu vypnout. Máme krásnou
dceru. Vím, že se na rodinu můžu spolehnout. Ať se na kurtu děje, co se děje,
pořád je to jen tenis. Důležitější je, že
jsme všichni zdraví a šťastní. Můžu si libovat, že je to skvělé. A když se k tomu
časem přidá i ten tenis, bude to úplně
ideální.“ (úsměv)

yy Co třeba tahoun
smečky mladých vlčáků?
„To by bylo lepší. Táhnout spolu
stejným směrem, soutěžit mezi sebou, vzájemně si konkurovat. Zdravá

vizitka

JIŘÍ VESELÝ

✓ narodil se 10. července 1993 v Příbrami
✓ profesionální tenista, dlouholetý hráč
TK Agrofert Prostějov
✓ na prvních Letních olympijských hrách
mládeže 2010 v Singapuru získal zlatou medaili ve čtyřhře
✓ v roce 2011 se stal prvním Čechem, který vyhrál juniorku
Australian Open ve dvouhře a spolu se Slovákem Filipem
Horanským také ve čtyřhře
✓ ve stejné sezóně získal se svými juniorskými kolegy z prostějovského tenisového klubu Adamem Pavláskem a Markem Jaloviecem
prvenství v juniorské soutěži Galeův pohár, a to pod vedením nehrajícího kapitána Jaroslava Machovského, současně byl Mezinárodní
tenisovou federací vyhlášení juniorským mistre světa
✓ v roce 2013 jej ATP vyhlásila Hvězdou zítřka, do roku 2012
kategorie známé jako „nováček roku“
✓ na světovém okruhu ATP se pohybuje od roku 2009,
vyhrál jeden titul ve dvouhře a dva ve čtyřhře
✓ na challengerech ATP a okruhu Futures vybojoval
patnáct titulů ve dvouhře a šest ve čtyřhře.
✓ ve světovém žebříčku ATP byl nejvýše klasifikován
v dubnu 2015 na 35. místě, momentálně je na 106. příčce
✓ podruhé ho trénuje Jaroslav Navrátil, dříve tuto roli plnili
Jaroslav Machovský, Jozef Ivanko, Ladislav Simon, Michal
Navrátil či Theodor Devoty
✓ v českém daviscupovém týmu debutoval v roce 2013 únorovým
utkáním 1. kola Světové skupiny proti Švýcarsku, v němž prohrál
s Laaksonenem, do roku 2019 v soutěži nastoupil k jedenácti
mezistátním utkání s bilancí 7:9 ve dvouhře a 2:1 ve čtyřhře
✓ Českou republiku reprezentoval také na Hopmanově poháru,
a to v 2016 po boku Karolíny Plíškové, s níž obsadil druhé
místo základní skupiny
✓ na grandslamu nejdále postoupil ve Wimbledonu, kde si
dvakrát zahrál osmifinále
✓ na prize money si během kariéry vydlělal 3 676 231
amerických dolarů
✓ v březnu se jeho snoubence Denise narodila dcera Sofie
a v sobotu 15. června vstoupil do stavu manželského
zajímavost: nedávno se přestěhoval, za své současné bydliště
uvádí Rás al-Chajma ve Spojených arabských emirátech
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V PROSTĚJOVĚ POKRAČUJÍ LUŇÁK I MEIDL
PROSTĚJOV Další dvě jména
hráčů na soupisku Jestřábů
pro sezónu 2019/20 si mohou připsat fanoušci prostějovského hokeje. V mužstvu
LHK totiž budou nadále působit zkušení útočníci Lukáš
Luňák i Václav Meidl, kteří
s vedením hanáckého klubu
podepsali nové smlouvy!

Marek SONNEVEND
Třicetiletý, 178 centimetrů vysoký
a 82 kilogramů vážící Luňák je služebně nejstarším členem ptačí letky.
O tento primát se dlouho dělil s ka-

pitánem Matoušem Venkrbcem,
který však před nedávnem odešel do
Českých Budějovic. Luňák se naopak
rozhodl po určitém zvažování v Prostějově zůstat, čímž zahájí svůj už sedmý ročník v elhákáčku! Univerzální
křídelník sice již nepatří do prvních
dvou týmových formací, ale je hodně
platný v oslabeních i komplexní prací
pro mančaft. A bude tudíž rozhojňovat svou dosavadní oddílovou bilanci
323 utkání – 206 kanadských bodů
(70 gólů + 136 asistencí).
O tři roky starší, 193 centimetrů
vysoký a 104 kilogramů vážící Meidl je rodilým Prostějovákem, který
s ledním hokejem začínal na místním zimáku. Díky velkému talentu

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Můžete přiblížit tréninkovou náplň od konce Chance ligy 2018/19
až dosud?
„Někteří hráči skoro plynule navázali na
minulou sezónu jen s krátkou pauzou

na odpočinek, například Vašek Meidl,
Peťa Krejčí, Adam Popelka nebo Kryštof Rochla. A další kluci se do přípravy
zapojovali postupně. Někteří tedy trénují už deset jedenáct týdnů, další o několik týdnů kratší dobu.“
yy Jak se dá s průběžně rostoucí skupinou pracovat?
„Snažil jsem se vytvořit takový program, aby se každý ve své úvodní fázi
zaměřoval na jednostranné cviky s vyrovnáním svalových disbalancí, zvětšením rozsahu pohybu a podobně. To

Jestøábi mají poslední
WÙGHQVXFKÅSÔÉSUDY\

i poctivé píli byl dokonce draftován
Nashvillem Predators do zámořské
NHL, kam se však nikdy neprosadil.
V ČR absolvoval 150 extraligových
duelů, víc mu nedovolily především
časté zdravotní problémy. Mezi Jestřáby se vrátil koncem předminulé

sezóny, načež v první polovině té
uplynulé laboroval s meningitidou.
Nepříjemnou nemoc ale překonal
a od podzimu tudíž může přidávat
další zápasy i body k zatímnímu
osobnímu součtu v LHK: 118 – 52
(19 + 33).

PROSTĚJOV Hokejisté LHK
Jestřábi Prostějov dnes otevírají
závěrečný týden své suché přípravy. Trénovat budou do pátku 28.
června, poté následuje třítýdenní
dovolená.
Jak už Večerník informoval v předchozích vydáních, přímo na prostějovském zimním stadiónu a v okolí
maká přibližně polovina současného
kádru elhákáčka. Jmenovitě jde o tyto
hráče: Václav Meidl, Petr Krejčí,
Kryštof Rochla, Adam Popelka, Marek Račuk, Roman Chlouba, Jakub
Muška, Petr Chlán, Kryštof Ouřada,
David Chujac a Daniel Dvořák.
Ostatní prostějovští plejeři podstupu-

znamená, že jakmile se někdo připojil
do suché přípravy později, nemusel
takzvaně skákat do rozjetého vlaku, ale
absolvoval nejprve tenhle prvotní program. A až potom pokračoval do druhé
fáze, později do třetí. Je důležité nejprve
vybudovat základ, teprve následně jít
do specifičnosti.“
yy Momentálně už všichni dělají
stejné cviky?
„Vždycky se snažím náplň přizpůsobit zdravotnímu stavu a případným
limitacím daného jedince. Například
Marek Račuk byl nedávno na operaci
ramene, tím pádem zátěž horní poloviny těla zvyšujeme jen pomalu podle
toho, co aktuálně snese. A zatím se u něj
zaměřujeme spíš na spodní polovinu
těla, základy síly. Nebo když kluci třeba
mají napsaný ve svém programu nějaký
cvik a po jednom dvou opakováních mi

řeknou, že je něco pobolívá či se necítí
u toho cviku dobře, tak se snažím operativně najít vhodnou alternativu. Aby
všechno nevedlo ke zbytečným zraněním.“
yy Se svěřenci, kteří trénují v současné fázi individuálně, jste v nějakém
kontaktu?
„Asi před měsícem jsem koupil tréninkový software, takový speciální program,
kam nahrávám náplň přípravy. Je to i s videem včetně podrobných instrukcí, jak
který cvik provádět, počet opakování
a podobně. Neboť tohle funguje online
a oboustranně, tak hned po uložení vidím, jak daný hráč během konkrétního
tréninku pracoval, k tomu může každý
připisovat své poznámky. Například
který cvik mu vyhovoval, že se u jiného
moc necítil a tak dále. Důležitá je okamžitá vzájemná komunikace a zpětná

vazba, o všech členech našeho kádru
tak mám průběžně přesné informace.
A můžu je i vzájemně porovnávat, jak
jsou na tom silově, kdo v čem vyniká či
naopak ztrácí, na čem jednotliví hráči
potřebují zapracovat. Tenhle software

!<QD?0FüDQµI@F
PROSTĚJOV Velké důvěře se v organizaci prostějovských
hokejistů těší kondiční trenér David Skřivánek. Celoročně má
pod palcem fyzickou přípravu A-mužstva LHK a jeho důležitost ještě roste v období suché přípravy, kdy Jestřáby vede
v podstatě sám bez dohledu hlavního kouče Jiřího Vykoukala.
O tom, jak současná dřina ptačí letky vypadá, jsme si s mladým
specialistou povídali v následujícím interview.
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lední hokej/parašutismus

jí fyzickou dřinu v této přípravné fázi
individuálně, leč aspoň na dálku také
pod dohledem kondičního trenéra
jestřábí letky Davida Skřivánka (viz.
rozhovor na jiném místě této strany).
Po páteční rozlučce se suchým drilem
si ptačí dravci užijí plných třiadvacet
dnů dovolené, ovšem ani během ní
by rozhodně neměli úplně zahálet.
Následně už všichni společně zahájí
od pondělka 22. července přípravu
na ledě. Ta bude zpočátku zaměřená
hodně na bruslení, teprve postupně
se přidá víc a víc herních prvků. Seriál přátelských zápasů pak muži LHK
odstartují ve čtvrtek 8. srpna na ledě
polského GKS Tychy.
(son)
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Foto: Marek Sonnevend

jsem v minulé sezóně ještě nepoužíval,
teď jsem ho nově zavedl. A musím říct,
že je to skvělá pomoc, kterou jednoznačně vítám.“
DOKONČENÍ V PŘÍŠTÍM
VYDÁNÍ VEČERNÍKU

SDUDñXWLVW÷'XNO\3URVWĨMRYY63
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RIJEKA, PROSTĚJOV Na kvalitní vystoupení z Argentiny navázali parašutisté Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov
reprezentující Českou republiku při úvodním závodě Světového
poháru 2019 na přesnost přistání. Konal se v Chorvatsku a Hanáci
přivezli z Balkánu jedno zlato i bronz!

Marek SONNEVEND
O prvenství se postaral „A“-tým
Dukly v sestavě Jiří Gečnuk, Hynek
Tábor, Oldřich Šorf, Miloslav Kříž
a Bonifác Hájek, když s výrazným
náskokem čtrnácti trestných centimetrů kraloval soutěži družstev.
Prostějovské béčko ve složení Libor
Jiroušek, Petr Směšný, Ondřej Žák,
Jakub Rataj a Petr Chládek navíc obsadilo velice slušnou šestou příčku.
Z jednotlivců si mezi muži nejlépe
vedli rovněž šestý Šorf a devátý Geč-

nuk, ve druhé desítce se umístili Jiroušek, Hájek, Kříž i Směšný. Věkem ještě
junior Chládek navíc vybojoval ve své
věkové kategorii bronz za třetí pozici.
„Já jsem tentokrát s klukama necestoval, jako trenér s nimi v Rijece byl
Honza Wantula a mám tedy jen zprostředkované informace. Každopádně
na to, že se teď v přípravě hodně věnujeme individuální akrobacii, si chlapi
nevedli vůbec špatně. I tak dokázali
být nejlepší mezi třicítkou zúčastněných družstev a skoro všichni zaskákali solidně bez výrazných chyb. Na

SVÌTOVÝ POHÁR 2019 – 1. ZÁVOD
(CHORVATSKO, RIJEKA)

Muži – jednotlivci
Přesnost přistání: 1. Fomin (Bělorusko) 3 cm, 2. Wiesner (Německo)
a Guarinelli (Itálie) 5 cm, … 6. Šorf 9 cm, 9. Gečnuk 10 cm, 13. Jiroušek
a Hájek 11 cm, 17. Kříž a Směšný 12 cm, 24. Tábor a Chládek 13 cm,
39. Žák 18 cm, 87. Rataj (všichni Česko – Dukla Prostějov) 33 cm.
Muži – družstva
Přesnost přistání: 1. Česko – Dukla Prostějov A 55 cm, 2. Itálie 69 cm, 3.
Maďarsko 70 cm, 4. Bělorusko 76 cm, 5. Polsko 86 cm, 6. Česko – Dukla
Prostějov B 87 cm.
Junioři – jednotlivci
Přesnost přistání: 1. Griesheimer (Německo) 10 cm, 2. Graser (Rakousko)
12 cm, 3. Chládek (Česko – Dukla Prostějov) 13 cm.
placku v jednotlivcích to kromě juniora Peti Chládka sice nestačilo, ale
celkově šlo vzhledem k současné tréninkové náplni o dobré vystoupení,“
zhodnotil reprezentační trenér ČR
Ivan Hovorka.

Přelom června a července budou mít
nyní parašutisté Dukly Prostějov dost
nabitý. Už 27. až 30. 6. je čeká druhý
díl SP ve slovinském Bledu a hned
vzápětí absolvují 2. až 7. 7. armádní
závod Regional CISM ve Švýcarsku.

2CTCwWVKUVÆ&WMN[2TQUV÷LQXPCX¾\CNKKX%JQTXCVUMWPC×UR÷wPÆX[UVQWRGPÊ\#TIGPVKP[
Foto: Ivan Hovorka
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drobnohled Večerníku

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
PROSTĚJOV Zástupce sedmadvaceti států ze všech kontinentů přivítali v prostějovské areálu pořadatelé tenisového turnaje MONETA Czech Open 2019. Díky hráčům ze
Zimbabwe a Egypta byla zastoupena Afrika, Asii reprezentoval Ind Vishnu Vardhan. Tradičně silné zastoupení měli
antukáři z Jižní Ameriky, severní část prezentoval Nicholas
Monroe ze Spojených států. O Prostějovu se zkrátka opět
vědělo na celé planetě. Večerník, jakožto mediální partner podniku, se za největším tuzemským mužským kláním ohlíží v rámci svého drobnohledu a to hned ve dvou
dílech. Ten první jste mohli najít v minulém čísle, dnes přidáváme druhou část.
Bez podpory prostějovské radnice
by se podobná akce ve městě konat
nemohla. Dlouhodobá je rovněž
podpora vedení Olomouckého kraje.
Tato instituce patří mezi klíčové partLadislav
nery pořadatelů a rovněž hejtmanství
VALNÝ
se netajilo skutečností, že s průběhem
„Turnaj je obrovskou reprezentací a kvalitou bylo spokojené.
našeho města. Tenis je globálním
sportem, z těch individuálnějších
je nejpopulárnější. Můžeme být
hrdí, že největší mužský podnik
v zemi probíhá zrovna u nás. Tako- PROSTĚJOV Bankovní dům
vou událost rádi podporujeme. Je MONETA Money Bank již někoto skvělá reklama pro město, která lik let podporuje díky partnerství
významně přesahuje hranice stá- s Českým tenisovým svazem celý
tu,“ nechal se slyšet po finálovém český tenis. Od roku 2018 je spoutkání primátor Prostějova Fran- jený také s největším tuzemským
tišek Jura, podle něhož se turnaj mužským turnajem z pozice titupořádá na tom nejlepším místě. lárního partnera. Podpora tenisu
„Místní klub je nejlepší v České re- bude pokračovat, což v závěru
publice a Evropě a patří mezi nej- letošního ročnímu MONETA
lepší na celém světě. Je to logická Czech Open potvrdilo vedení finanční společnosti.
volba,“ přidal Jura.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Prostějovský challenger potvrdil, že je v dobré kondici
„Přeji organizátorům, aby se jim
v dalších letech dařilo stejně jako
při pořádání předešlých ročníků.
Je to skvělý turnaj a jeho úroveň je
pokaždé opravdu špičková. Letošní
ročník nebyl výjimkou,“ konstatoval hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk. „Všem fanouškům přeji, aby tady i v dalších letech měli tenisty, které si zaslouží,
protože jsou skvělí. Za rok se uvidíme,“ loučil se s tenisovými příznivci
hejtman.

13
5

zastoupení v turnaji moneta czech open 2019

43 3
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Dlouhodobé plány MONETY s tenisem Dětský den na náměstí se povedl
„Spojit naše jméno s úspěšným sportem na rok nebo dva by nedávalo
žádný smysl. Počítáme s dlouhodobou podporou a pochopitelně všichni věříme, že bude hodně úspěšná,“
nastínil strategii bankovního domu
Jan Müller, ředitel marketingové
komunikace v MONETA Money
Bank, který si uvědomuje, že mužský tenis bude potřebovat čas, aby
se vrátil na své nedávné pozice. „Počítáme s tím, že to bude chtít trošku

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Tucet motivù
Tomáše Bíma

Exhibièní
setkání po letech
Prostějov (lv) - Také v tenise platí
pravidlo o jízdě na kole. Kdo se hru
jednou naučí, už ji nezapomene.
Ukázali to také účastnící tradiční exhibice na konci MONETA
Czech Open. „S Pavlem jsme nehráli snad patnáct let,“ komentoval
atraktivní utkání Petr Pála, který
společně s Pavlem Víznerem nastoupil proti páru Ctislav Doseděl,
Radek Štěpánek. „Slávu jsem neviděl ani nepamatuji,“ dodal Pála. Po
konci střetnutí si zavzpomínal také
Vízner, který podle svých slov během kariéry nevyhrál v Prostějově
ani jedno utkání. „Nikdy. Tradičně
se tady dařilo domácím klukům.
Přivandrovalci měli smůlu,“ ohlédl
se v čase se smíchem Vízner. Během exhibice ovšem všichni ukázali, že stále mají zlaté ruce a nabídli
fandům skvělou podívanou.

Foto: www.czech-open.cz

Foto: www.czech-open.cz

PROSTĚJOV Úspěchem skončila hned první akce doprovodného
programu prostějovského challengeru MONETA Czech Open, která
byla na programu v průběhu druhého hracího dne.
„Na náměstí T. G. Masaryka si Dětský den s MONETOU Money Bank
užili také nejmladší tenisoví fanoušci. Připravili jsme pro něřadu soutěži,
nechybělo ani oblíbené malování na obličej,“ prozradil Tomáš Cibulec,
manažer challengeru i marketingové společnosti TK PLUS.
Mezi mládež přišel také Jiří Veselý s Adamem Pavláskem. Daviscupoví reprezentanti si s dětmi zatrénovali na improvizovaném dvorci, vyzkoušeli si
plážový tenis na písku a společně se vyfotili s mladými tenisty i maskotem
MONATA Money Bank. „Zatrénovala jsem si s Jirkou i Adamem, některé výměny jsem dokonce vyhrála,“ radovala se osmiletá Kristýna, jedna
z účastnic dětského dne.

Čekání na novou českou tenisovou vlnu
PROSTĚJOV Podruhé v řadě se český
tenista nedostal do čtvrtfinále největšího
tuzemského turnaje, přestože v hlavní soutěži startovali ti nejlepší. Jiří Veselý, Lukáš
Rosol i Adam Pavlásek vypadli už na začátku, další především sbírali zkušenosti.
„Děláme maximum, aby se tato situace co
nejrychleji zlepšila,“ tvrdí šéfka MONETA
Czech Open Petra Černošková.
Pořadatelé téměř všechny karty rozdali nadějným tenistům. Celkově do hlavní části turnaje
zasáhlo jedenáct českých hráčů. Jiří Lehečka
vyhrál kolo, byl ve finále v deblu, dařilo se Vítovi Kopřivovi. „V kvalifikaci si navíc zahrál ju-

nior Ondra Válek, tomu je patnáct, stejně jako
šestnáctiletý Dan Siniakov. Věřím, že u nás
získali zkušenosti, které využijí v příštích sezónách,“ přeje si Černošková.
Trojnásobný vítěz Veselý se Švýcarem Ehratem
potvrdil, že prožívá hodně nepovedenou sezónu, Adam Pavlásek nestačil na průměrného
Maamouna z Egypta a Lukáš Rosol naznačil, že
jeho tenis je za zenitem. „Nechci se k vystoupení našich hráčů příliš vracet, ale byl to opravdu
smutný pohled. Na druhé straně jsme byli spokojeni s výkony mladých, ti dostali volné karty
a chci být optimistický a věřit, že se brzy prosadí.
Musíme být trpěliví,“ poznamenal k vystoupení

domácích zástupců šéf spoluprořádající agentury TK PLUS Miroslav Černošek.
Výsledky svých nástupců bedlivě sleduje
Radek Štěpánek, bývalý osmý hráč světa ve
dvouhře, dvojnásobný daviscupový vítěz
a medailista z olympiády v Riu. Také on doufá, že vyrostou noví úspěšní tenisté. „Díra,
která vznikla, mě mrzí, protože jsme se snažili
hodně dlouhou dobu hrát co nejlíp, ale také jít
příkladem mladším, které to teprve čeká. Těm
malinko chybí snaha přiučit se něco od zkušenějších,“ míní Štěpánek a dává nastupujícím
vlastní radu. „Žijte pro vítězství, nevítězte pro
to, abyste žili!“

„Mám
na
co
navázat,“
míní osmifinalista Vít Kopřiva

PROSTĚJOV Nejblíže k postupu mezi
nejlepších osm byl na challengeru
v Prostějově nečekaně Vít Kopřiva (na
snímku), který divokou kartu využil
až k postupu do 3. kola. V něm prohrál
až ve třech setech s pozdějším semifinalistou Peterem Torebkem z Německa. „Je to škoda, postup byl blízko. Ale
postupem do třetího kola jsem volnou
kartu využil,“ hodnotil své vystoupení
jednadvacetiletý tenista reprezentující
Prostějov.
yy Převládá tedy spokojenost, nebo
zklamání?
„Zklamání bylo bezprostředně po posledním
utkání. Chybělo pár míčků a mohl jsem hrát
čtvrtfinále. Na druhou stranu se podařilo vyrovnat mé maximum na challengerech. Beru
to jako povzbuzení do další části sezony.“

yy Dokázal jste porazit i bývalého 38.
hráče světa Steva Darcise. Je to cenný
skalp?
„Rozhodně. Je to hodně zkušený tenista. Navíc se mi podařilo zápas po
prohraném prvním setu otočit, což
je hodně pozitivní. A navrch jsem byl
v závěru lepší fyzicky. To je také hodně
dobrá zpráva.“
yy V žebříčku jste poskočil o 108 míst.
Je to pro vás hodně důležité?
„Po všech změnách, kdy máme dva žebříčky, postavení až tak neřeším. Obzvlášť,
když se navíc bude od srpna zase hodně
věcí měnit. Osobně se pro mě nic nemění. Důležité je, že se mi snad začíná dařit
a doufám, že to bude pokračovat.“
yy Podobný progres v dalších týdnech
byste ale přivítal, že?

Foto: www.czech-open.cz

„To by asi nikdo neodmítl. Určitě by to
bylo příjemné. Podobné výsledky bych potřeboval, abych na challengerech hrál pravidelně. V nich se body získávají rychleji
než na turnajích kategorie Future.“
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Prostějov (lv) – Litografie Tomáše Bíma již neodmyslitelně patří
k prostějovskému tenisovému turnaji. Uznávaný umělec letos vytvořil svůj dvanáctý motiv, který doprovázel MONETA Czech Open.
„Při našich prvních setkáních jsem
nebyl schopen posoudit, kam Prostějov tenisově patří, mně totiž přirostla k srdci Štvanice. Ale rychle
se ukázalo, že na Hané jsou velcí
nadšenci. Našel jsem zde výborné
kamarády a milovníky umění,“ uvedl Bím, který v Prostějově také několikrát vystavoval. „Asi nejprestižnější byla výstava Svět kolem nás,
která přibližovala Skupinu 42. Byli
v ní zastoupeni mj. Kamil Lhoták,
František Gross, Jan Kotík, František Hudeček, Bohumír Matal,“ poznamenal umělec, jehož litografie
jsou součástí turnaje.

trpělivosti, jsme na to připraveni,“
uvedl Müller.
Strategii MONETA Money bank
se projevila také v souvislosti s mužským challengerem, který se hraje
v Prostějově. „S vedením MONETA
Money Bank jsme domluveni pro
další dva roky na podpoře našeho
turnaje v roli titulárního partnera.
Myslím, že společně nám to jde a těšíme se na další ročníky Czech Open
spojené s tímto bankovním domem,“
prozradil šéf spolupořádající společnosti TK PLUS Miroslav Černošek.
Zájem MONETY o tenis potvrdila také účast hráčů na VIP turnaji
v průběhu doprovodného programu. „Byla nejvyšší za posledních
několik let a zápasy měly skvělou
úroveň. Aktéři byli hodně soutěživí,
chtěli vyhrát. Podobně banka přistupuje i k profesionálnímu tenisu, což
je rozhodně dobrá zpráva,” dodal
Černošek.

