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Lupièi konèí trest 9,5 roku,
v prosinci bude doma...
Michal KADLEC
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PROSTĚJOV Byl obviněn ze dvou loupežných přepadení se zbraní v ruce
a loupeže několika milionů korun, které společně s kumpány získal po
přepadení vozidel. V roce 2008 jej tak odsoudili k deseti
letům vězení, jenže bývalý prostějovský hokejista Robert
Kovařík utekl do USA. O pět let později ho Američané vy?H;
dali do České republiky, kde mu soud původní trest zkrátil ßNíN
MNL;Hí
o půl roku. A podle exkluzivních informací Večerníku se
16
Kovařík již za mřížemi připravuje na brzký návrat domů!

EXKLUZIVNĚ
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Lesy plné borùvek
Prostějovsko (mik) – Lesy v okolí
Prostějova jsou v těchto dnech nejen
plné hub, jak se přesvědčil znovu i Večerník, ale na své si přijdou i milovníci
jiných lesních plodů. „Tady okolo
Ptenského Dvorku je už plno borůvek
a také lesních jahod. Jak vidíte, moje
vnučky si dnes pochutnaly,“ prozradila
minulé pondělí Večerníku žena, jejíž
dvě malé vnučky vystupovaly z vlaku
na místním nádraží, přičemž jejich
ústa byla zmodralá, až běda!
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Michal KADLEC

Dovolená?
Policie varuje
Prostějov (mik) – Policisté na začátku dovolených varují občany a apelují
na jejich obezřetnost. „Pokud opouštíte domácnost na několik dní, nezmiňujte se o přesném datu odjezdu
a příjezdu na sociálních sítích. Domluvte se s někým z rodiny anebo se
sousedem, aby za vás vybíral poštovní
schránku. Všechna okna řádně uzavřete. Nenechávejte pootevřené žádné okno, tedy ani sklepní, nebo na toaletě, či v koupelně. Je dobré přes noc
nastavit automatické rozsvícení některého ze světel v domě, popřípadě
rádia, televize a podobně. Nezatahujte
žaluzie. Snažte se udržet dojem, že jste
doma. V den odjezdu se raději opakovaně ujistěte, že jste zavřeli všechna
okna a řádně uzamkli vstupní dveře,“
poskytl základní rady Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.

$TXDSDUNSURGORXzLO
Prostějov (mik) – Úmorná vedra během minulého týdne přinutila provozovatele prostějovského aquaparku
k prodloužení provozní doby. „Kvůli
teplému počasí a vysoké návštěvnosti
jsme uzavírací dobu prodloužili o hodinu, koupaliště tedy zavíráme až ve
dvacet hodin,“ prozradil Večerníku
Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy Prostějov.
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rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Zlatá žeň tenisových talentů.
Nejúspěšnějším sportem Olomouckého kraje na Olympiádě
dětí a mádeže byl tenis, který získal téměř polovinu všech zlatých
medailí výběru. Výpravu tvořili
z větší části členové TK Agrofert
Prostějov, kteří vybojovali cenné
kovy dokonce v obou disciplínách
ve dvouhře i čtyřhře.
CO NÁS UDIVILO…
Nezákonná volba? Zastupitelstvo
statutárního města Prostějov na
posledním zasedání zvolilo do dozorčí rady společnosti Vodovody
a kanalizace komunistu Václava
Šmída. Opoziční hnutí Na rovinu!
však tvrdí, že hlasování bylo nezákonné, což si údajně ověřilo na
Ministerstvu vnitra. Konšelé se teď
radí, co s tím...
ZACHYTILI JSME

Agentura /HWQtSUi]GQLQ\EXGRXY3URVWĚMRYĚ]NUiFHQ\ 120
Dva měsíce volno pro školní drobotinu? Zbytečně moc! Sotva se žáci
prostějovských základních škol
odebrali na prázdniny, dostihla je
a jejich rodiče hodně tvrdá zpráva. Prostějov se totiž už letos stává
pilotním městem, které zavedlo
pouhý měsíc volna pro školní děti
i jejich učitele! Agentuře Hóser to
potvrdil náměstek primátora pro
školství Jan Frfňavý.
„Už několik let se nám zdá, že dva
měsíce volna pro děti jsou zbytečným luxusem, naopak je potřeba

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

•• Pondělí ••
Velký obtížný hmyz. Parné léto se hodilo zloději v Čehovicích. Když jeden
z jeho sousedů nechal otevřené okno chráněné pouze sítí proti hmyzu, tak
ji vysadil, vnikl do ložnice a starší paní ukradl peněženku s jedenácti tisíci
korunami. Ideální by bylo, kdyby se zloděj přes noc proměnil v brouka.
Pak už by síť proti jeho rejdům stačila.
•• Úterý ••
Bez otisků. Sehnat otisky prstů Marka Trávníčka a Daniela Jaroše není
snadné. Na co ti dva sáhnou, to ukradnou. Dva notoričtí zloději se zálibou
v pervitinu se sešli u prostějovského soudu.
•• Středa ••
Střílí celá rodina. „Luk se láme, když je napjatý, ale duše ztrácí své síly nečinností,“ pravil starověký řecký historik Plútarchos. Odpočinek je ovšem určitě čas od času třeba. Strávit ho aktivním způsobem mohli všichni, kteří dorazili na akci Sportuje celá rodina uspořádanou prostějovskými lukostřelci.
•• Čtvrtek ••
Tamaryšek v parku. „Naše láska v moři dál se kymácí, miluješ tu bouři raněn
v oblacích. Tamaryšek spojí tělo s moruší tak pevně, až láska bolest přehluší,“
zpívá Anna K. ve svém hitu. Tento keř možná najdete i v krásném zámeckém
parku v Čechách pod Kosířem, kde známá zpěvačka vystoupila.
•• Pátek ••
Rok naruby. „Stupně na teploměru jsou jen čísla,“ řekli si očividně Nezamysličtí mažoreti, kteří se s plnou vervou pustili do organizace již devátého nultého
ročníku Zimní olymppijády. Tuto tradiční předprázdninovou akci v kulichu
pak vhodně doplnili o vodní hrátky v místním bazénu, jež pořádají na Silvestra.
•• Sobota ••
Milion chvilek pro poezii. „Jen poezie má výsadu, že cokoliv vidí, vidí to
poprvé a cokoliv vyslovuje, říká to prvně - co svět světem stojí,“ vystihl Karel Čapek. Čistou poezii zachycenou do fotografických obrazů představil
na zámku v Plumlově fotograf Vladimír Brunton.
•• Neděle ••
Bavoráci pod zámkem. Lidé si kupují drahá auta proto, aby se jim v dopravních zácpách pohodlně sedělo... Německá značka BMW byla vždy známkou kvality i rychlé jízdy. S víkendem skončil i třídenní sraz majitelů těchto
německých vozů v plumlovském kempu Žralok.

prodloužit dobu školní výuky. Vždyť
se podívejte na ty dnešní haranty,
neumějí vůbec nic a jen se flákají po
ulicích, hospodách nebo po pěstírnách marihuany. Přitom ani nevědí,
jaké je hlavní město České republiky nebo jaký je rozdíl mezi psem
a kočkou! Nic. Nadarmo se budou
někde v létě flákat u moře, od prvního srpna pošupajdí znovu do lavic,“
vyhrožuje náměstek Frfňavý.
Prostějov je skutečně jedním z mála
měst, kde výuka školáků značně
zaostává. I tento fakt byl zřejmě
důvodem, proč žákům základních
škol zkrátit letní prázdniny o polovinu. „Máme tak měsíc k dobru,
abychom ty nezdárníky něco naučili. Navíc stejně během července

KRIMI

i srpna musíme platit za energie,
tak ty prachy aspoň nevyhodíme
z okna,“ je přesvědčen Jan Frfňavý.
Nové nařízení města o zkrácení letních prázdnin se samozřejmě nelíbí
pedagogům ani rodičům dětí. „Můj
desetiletý syn je inteligentní a naprosto ovládá veškerou školní výuku. To, že bere drogy, neznamená,
že musí o měsíc dřív do školy,“ míní
Jaromír Fetka, otec žáka páté třídy.
„Deset měsíců se otravujeme s těma
parchantama a teď nám přibude
jedenáctý? Co si to konšelé o sobě
myslí? Pokud tomu tak skutečně je,
budeme chtít sedmnáctý a osmnáctý
plat,“ ozval se Agentuře Hóser Antonín Přeučil, učitel základní školy
poblíž centra Prostějova.

Okolo třaskavého tématu kratších
prázdnin bude určitě ještě hodně
živo na všech úrovních, ale vyhláška města platí. A tak budeme prvního srpna u škol čekat, zda se vůbec někdo dostaví. Ignorace tohoto
nařízení se trestá až pětiletým vězením pro rodiče a pětiletým pobytem
v pasťáku pro děti.
Za Agenturu Hóser Majkl

6 000
Mladík si totiž přes internet
objednal notebook s tím, že ho
zaplatí až při doručení. Problém byl v tom, že pošťák, který mu zásilku osobně předal,
žádné peníze nepožadoval!
Příjemce byl ovšem potom několikrát poštou kontaktován
a vyzván k dodatečnému zaplacení. K tomu se ale nyní již
obviněný muž neměl a teď mu
hrozí až dva roky vězení.

ZAUJALA NÁS...

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

PÁTRÁNÍ

Ü½NGJ po dvojici hledaných

Třiadvacetiletý
mladík
z Prostějova má průšvih.
Policisté z hospodářské kriminálky jej viní z podvodu,
protože České poště nezaplatil za dobírku šest tisíc korun. Jak je to možné? Sama
policie přiznává, že chyboval
také poštovní doručovatel...

Stodvacáté výročí založení v sobotu oslavili členové Sboru dobrovolných hasičů Čechovice.
A sláva to byla ohromná, vždyť
nejen tamní obyvatelé si zároveň
připomněli výročí 710 let od založení obce, která je dnes součástí Prostějova.

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.

ANNA K.

Foto: Michal Kadlec

Fenomenální česká zpěvačka,
skladatelka a rovněž herečka se
minulý čtvrtek představila svým
fanouškům při koncertě v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Sklidila obrovský úspěch.
ZASLECHLI JSME…

„TO JE TAKOVÝ
VEDRO, ŽE SE MI
NECHCE DOJÍT
ANI NA KOUPALIŠTĚ!
Jeden z vrahovických občanů
byl úmorným horkem tak znaven, že raději ležel doma
u televize, než aby se vydal
k blízkému koupáku...

VLASTIMIL FORGÁČ
se narodil 29. prosince 2002 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 1. června
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
16 do 17 let, měří mezi 155 až 160 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlasy.

POÈASÍ v regionu

PATRIK HORVÁT

Ètvrtek 23/10 °C

Pondìlí 31/20 °C

Jaroslava

¶WHUÙ

26/17 °C
Patricie

Støeda 22/14 °C
Radomír
Prokop

se narodil 22. ledna 2003 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 13. dubna
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
16 do 17 let, měří mezi 163 až 168 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a černé vlnité vlasy.

Pátek

24/10 °C
Cyril a Metoděj

Sobota 24/12 °C

Upálení mistra Jana Husa

Nedìle 25/12 °C
Bohuslava
Zdroj: meteocentrum.cz
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DRAHANY Vzpomínáte si ještě
na sochařské sympozium v Prostějově? Něco podobného, nicméně
v mnohem menším rozsahu a za
výrazně méně peněz si uspořádali
v Drahanech. Pro nově vytvořené
dřevěné sochy tam již mají využití!
Na hody přišli v Drahanech se zajímavým nápadem. Od pátku 21.

(QVQ2GVT/KMKVC

června tam po tři dny lidé mohli
obdivovat práci třech dřevořezbářů,
kteří na zahradě místní fary pomocí
motorových pil a dalších nástrojů
vyráběli sochy ze surových kmenů.
Jako surovina jim posloužily smrk,
jedle a modřín.
„V sousední Otinovsi žije sochař
Marian Maršálek, který při této pří-

ležitosti pozval další dva své přátele.
Vytvořili celkem tři sochy. Jedna
z nich představuje rodinu, kterou
umístíme v naší obřadní síni. Dále
vznikla lavička a obří hlava, obě zřejmě skončí v našem parku,“ osvětlil
Večerníku starosta Drahan Milan
Marek s tím, že obec celá akce přišla
na 25 tisíc korun.
(mls)

zpravodajství
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Byla volba komunisty
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PROSTĚJOV Zastupitel KSČM
Václav Šmíd byl na posledním
jednání zastupitelstva zvolen
do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace. Napodruhé, ale přece. Při první volbě

„HVÌZDY NAD PROSTÌJOVEM

JSOU STÁLE KRÁSNÉ,“
øíká Rudolf Novák

-QOWPKUVC8¾ENCXiOÊFLGRQFNGP¾\QTW#NGwG/CV[¾wMCXFQ\QTéÊTCF÷URQNGé
PQUVK8QFQXQF[CMCPCNK\CEGPG\¾MQPP÷
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Večerník zajímalo, jak to bude
s provozem hvězdárny po odchodu
Karla Trutnovského

PROSTĚJOV O odchodu
Karla Trutnovského již bylo napsáno dost. Od začátku června nastoupil na
prostějovskou hvězdárnu
Rudolf Novák, kterýpak
doplnil Martina Tylšara.
Zajímalo nás, s čím přichází
i to, zda budou dva lidé na
provoz jediné hvězdárny
v Olomouckém kraji stačit...
PŮVODNÍ
zpravodajství

pro Večerník
Martin
ZAORAL
Pro Rudolfa Nováka není prostředí
prostějovské hvězdárny ničím neznámým. „Karla Trutnovského znám od
dětství. Od roku 2015 jsem do Prostějova jezdil příležitostně pomáhat
s dalekohledem v pozorovatelně, in-

17. května mu chyběl jediný hlas,
o necelý měsíc později už ale koaliční zastupitelé prosadili svoji
většinu a Šmída poslali jako svého vyslance do „VaKu“. Problém
je v tom, že jako svého člena si jej
v mezičase zvolila sama dozorčí
rada této společnosti, což opozice v prostějovském zastupitelstvu bere jako podraz.

Michal KADLEC
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stalací webkamery na počasí či se jen
tak kochat relativně pěknou oblohou.
Tím mi nejen hvězdárna, ale i její okolí
a lidé v ní přirostli k srdci. Když se Karel rozhodl odejít, přihlásil jsem se do
výběrového řízení. Včerejší temná noc
mě utvrdila v tom, že díky kvalitnímu
osvětlení v parku dokáží být hvězdy
v Prostějově stále krásné,“ zdůvodnil
Rudolf Novák, proč se rozhodl právě
pro tuto práci.
Dle jeho slov by se od podzimu měly
provést změny v termínech večerních
pozorování. „Chceme, aby lidé z města i okolí měli možnost navštívit v noci
hvězdárnu raději v sobotu než v pon-

dělí. Také před svátky a během nich.
To si totiž může dovolit trochu ponocovat každý, nejen hvězdáři,“ vysvětlil
Novák, který všechny co nejsrdečněji
na hvězdárnu do Kolářových sadů
pozval. „Vyberou si u nás i ti nejmladší. Přes léto budeme večer pozorovat
hlavně Jupiter a Měsíc. S kolegou
Tylšarem jsme se také domluvili na
častější aktualizaci našeho profilu na
Facebooku tak, aby v případě zajímavých událostí lidé co nejdřív věděli, že
se vyplatí podívat na oblohu. Například teď kolem slunovratu bývají vidět
stále trochu tajemná noční svítící oblaka,“ dodal Novák.

V současné době na hvězdárně působí dva zaměstnanci. Je to dostatečné? „V minulosti jich sice bylo více,
ale funkci údržbáře, účetní a uklízečky
zajišťuje prostějovské muzeum, pod
nějž hvězdárna od roku 2013 spadá.
Jinak na hvězdárně i dříve byli pouze
dva odborní pracovníci stejně jako teď.
Přesto bychom rádi rozvinuli spolupráci s jednou aktivní paní, která pravidelně
dochází do jednoho z našich kroužků.
Záležet ovšem bude na případném rozšíření nabídky, za stávajících podmínek
dva zaměstnanci stačí,“ zareagovala na
tuto otázku Soňa Provazová, ředitelka
Muzea a galerie v Prostějově.

Na ZŠ Dr. Horáka v Prostìjovì

VYSVÌDÈENÍ
S ARNOŠTEM

Jak jej mohli sami zvolit, když ještě neměl mandát od zastupitelů?
Hlášení na Ministerstvo vnitra tak
na sebe nenechalo dlouho čekat!
„Magistrát má ve společnosti majoritní podíl a pro Šmída tak musel na
valné hromadě zvednout ruku delegát města Prostějova náměstek primátora Jan Krchňavý. Bez jeho hlasu
by totiž Šmíd zvolen být nemohl.
Obrátil jsem se na Ministerstvo vnitra ČR s dotazem, zda byl zástupce
města oprávněn hlasovat pro zvolení
osoby, která nebyla schválena zastupitelstvem, kterému jedinému náleží
oprávnění navrhovat členy orgánů
obchodních společností s majetkovou účastí města,“ sdělil Aleš Matyášek z opozičního zastupitelského
klubu Na rovinu!.

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

19062810742
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PROSTĚJOV Páteční ráno minulého týden bylo sváteční pro ty, kteří si šli do škol pro své celoroční hodnocení. Na všech prostějovských základních školách, s výjimkou ZŠ v Palackého
ulici, kde se těšili z předčasných prázdnin, se rozdávalo vysvědčení, což bylo
vidět těsně před osmou hodinou ranní i v ulicích. Děti mířily za svými třídními
ßNíN?
učiteli s kyticemi, bonboniérami či vlastnoručně vyrobenými dárečky. To vše
na
jako výraz vděčnosti. Večerník se byl na samý závěr školního roku podívat na
MNL;Hí
6
Základní škole v ulici Dr. Horáka v Prostějově.
(mik)

Ministerstvo podle něj dospělo k závěru, že zástupce města nebyl oprávněn podpořit kandidaturu Václava
Šmída na členství v dozorčí radě,
protože zastupitelstvo neschválilo
návrh na jeho delegaci. „Šmíd sice
byl na jednání zastupitelstva jedenáctého června dodatečně schválen
jako delegát města Prostějova do
funkce člena Dozorčí rady společnosti VaK, sama volba na valné hromadě této společnosti téměř měsíc
před jeho schválením zastupitelstvem tak proběhla v rozporu se zákonem,“ míní lídr hnutí Na rovinu!
Aleš Matyášek.
Večerníku se Václava Šmída zatím
nepodařilo během uplynulého víkendu kontaktovat, ovšem první
náměstek primátora Jiří Pospíšil má
na volbu jasný názor. „Necháváme si
zpracovávat odborné právní stanovisko od advokátní kanceláře Ritter
– Šťastný. Jsme ale přesvědčení, že
jsme při volbě pana Šmída zákon
neporušili,“ uvedl pro Večerník Jiří
Pospíšil.
Přesto se dá očekávat, že hned na
prvním zasedání prostějovského
zastupitelstva po letních prázdninách bude toto téma hodně
žhavé...

POČŮRANÝ
OPILEC USNUL
NA „PRACÁKU“!
PROSTĚJOV Šel žádat o práci...
A usnul! Ve čtvrtek 27. června dopoledne řešili strážníci případ opilého muže, jenž „vytuhl“ na Úřadu
práce - kontaktním pracovišti Prostějov. Proč a co se mu stalo?
„Hlídka na místě od oznamovatele
zjistila, že ve druhém patře budovy
se nachází opilý, spící, navíc pomočený muž. U dotyčného byla provedena dechová zkouška s pozitivním
výsledkem 2,90 promile alkoholu.
Jelikož nekontroloval své chování
a nebyl schopen samostatné chůze,
následoval převoz na protialkoholní
záchytnou stanici do Olomouce,“
prozradil Petr Zapletal, strážník
Městské policie Prostějov.
Na vybavení úřadu nebyla způsobena žádná škoda. „Pětapadesátiletý
muž je pro své jednání podezřelý
z přestupku proti občanskému soužití. Za takové chování mu u správního
orgánu může byt uložena pokuta do
výše deseti tisíc korun,“ poznamenal
ještě Zapletal.
(mik)
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STARÉHO
PŘÍPADU

PO STOPÁCH
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PROSTĚJOV Tohle bylo překvapení. Téměř tři dekády spolu žili
první a stále nejslavnější česká
modelka Pavlína Pořízková (54)
a americký hudebník Ric Ocasek
(75). Jejich manželství zhruba
před rokem skončilo. Prostějovská rodačka však již má náhradu.
Tou se oficiálně stal hollywoodský
scénárista Ed Solomon (58) podepsaný například pod filmy Muži
v černém či Charlieho andílci.
Prostějovská rodačka, kterou časopis Harper’s Bazaar zařadil mezi
deset nejkrásnějších žen světa, má
se svým manželem syny Jonathana
(25) a Olivera (20). Ve svém životě
se kromě slávy musela porvat i s řa-

Napsáno
pred
à
29. 6. 2009
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pohled zpátky

dou problémů.
Kolem čtyřicítky například
užívala antidepresiva, která
jí na dlouhou dobu vzala veškerou
chuť na sex. Všechny tyto problémy
dokázala i díky podpoře svého manžela zvládnout. Loni toto dlouholeté
partnerství skončilo rozvodem.
Už tehdy se představila ve společnosti šedovlasého elegána. Ten ji
ruku v ruce letos doprovodil na
večírek u příležitosti letošního plavkového speciálu Sports Illustrated,
ve kterém nechybí ani fotky prostějovské rodačky. Jejím vyvoleným
se stal hollywoodský scenárista Ed
Solomon (58) podepsaný pod fil-

STÍNY MINULOSTI
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PROSTĚJOV Mnozí z Prostějovanů mají ještě v živé paměti ničivý
požár sběrny starého papíru na
místním nádraží ze soboty 1. prosince loňského roku. Oheň zničil
nejenom výkupnu, ale ohrožoval
i sousední prodejny v dřevěné
přístavbě výpravní budovy. Jak
Večerník zjistil, případ ještě dosud
není uzavřen! Policejní vyšetřování je dokonce formálně odloženo,
přestože se po možném žháři
stále pátrá...
Bezprostředně po požáru se vyrojily spekulace, že jej způsobili
bezdomovci, které do sběrny často
pouštěla i k přespání tehdejší provozovatelka Jiřina Grulichová. Podnikatelka ale něco takového v rozhovoru
pro Večerník vyloučila. „Žádný bezdomovec tady nepřespával. Já mám na
ten požár svůj názor. Někdo mě chtěl
2CXNÊPC2QąÊ\MQX¾C'F5QNQOQPVXQąÊ
R¾T
2 xFoto: internet odsud vyhnat, týden předtím mi domovými hity Muži v černém (1997)
nebo Charlieho andílci (2000).
Pavlína Pořízková dětství prožila v jednom z domů v Rejskově
ulici. Své rodné město navštívila
naposledy před čtyřmi lety. Jako
modelka získala první kontrakt v Paříži. V roce 1983 se odstěhovala do
USA, kde zažila éru své největší slávy,
jež na rozdíl od jiných modelek stále
neskončila.
(mls)

konce kdosi otrávil psa, který to tady
hlídal,“ šokovala v lednu tohoto roku
svým tvrzením Jiřina Grulichová.
Ta se už do obnovy sběrny starého
papíru nepouštěla a objekt vrátila zpět majiteli Domovní správě
v Prostějově. „Uvidíme, jak dopadne
vyšetřování Policie ČR a také jak se
rozhodne Správa železniční dopravní
cesty ohledně rekonstrukce celého
objektu místního nádraží. Zatím jsme
vyhořelou provozovnu zajistili proti
vstupu neoprávněných osob i po statické stránce,“ uvedl v únoru tohoto
roku Vladimír Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově.
Začátkem března pak přišli s novinkou hasiči. „Při požáru na prostějovském místním nádraží dne 1. prosince
2018 vznikla škoda ve výši šest set tisíc
korun. Příčina vzniku nebyla zatím
jednoznačně stanovena, vyšetřovatelé
se zabývají dvěma verzemi. Každo-

pádně šlo o jednání zatím neznámé
osoby, buď nedbalostní nebo úmyslné,“ sdělila tehdy exkluzivně Večerníku Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Od ničivého požáru dnes uběhlo již
sedm měsíců, takže se Večerník znovu
obrátil na prostějovskou policii s dotazem, zde vyšetřování je již ukončeno
a s jakým výsledkem. „Věc byla šetřena pro podezření z přestupku podle
zákona o požární ochraně. Protože
nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že přestupek spáchala určitá osoba, byla věc v zákonné
lhůtě formálně odložena. Pátrání po
možném neznámém pachateli však
nadále pokračuje,“ řekl exkluzivně
Večerníku František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Úúzemní odbor Prostějov.
(mik)
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Cesta v biokoridoru? TANKODROM!
Chráněná a městem tolik opěvovaná zóna klidu a zeleně. Tak se většinou charakterizuje biokoridor
Hloučela, ovšem neplatí to zdaleka
na všech místech. Soukromá stavební firma, která tam prováděla
přeložku plynu, jaksi v uvedené lokalitě nechala pozůstatky své práce. Totálně zdevastovanou cestu,
na které se v současném deštivém
počasí lidé brodí v blátě. Město ale
hodlá zasáhnout a věc napravit.
Z důvodu přeložky plynu tam musely být vykáceny i mnohé stromy. Cestu rozjezdila auta se stavebním mate-

riálem a nikoho z kompetentních lidí
zřejmě nenapadlo zajistit následnou
opravu cesty. „Jedná se o velmi exponovanou lokalitu, kudy projdou
denně snad stovky lidí. A proto
i město tento problém chápe, bude
se jej snažit urychleně řešit,“ řekl
Vlastimil Uchytil, místostarosta
Prostějova.
„Stavební firma tam zajišťovala přeložení plynového vysokotlakého potrubí, město navíc tento plyn chtělo
z hlediska dlouhodobého vývoje
přeložit až do Mostkovic. V nedávné
době byla provedena první etapa ve-

doucí k nové nemocnici. Nyní byla
přeložena další část plynového vedení k místu, kde soukromý investor
počítal s výstavbou sportovně-relaxačního zařízení v místě za nemocnicí. Tuto přeložku tedy realizovala
soukromá firma a vím, že na její práci existovaly stížnosti občanů. Část
komunikace je již opravena navozením štěrku, ale musíme teď s firmou
začít jednat dál, aby dala do pořádku
i zbytek komunikace. Je to ale bohužel investiční akce a jako taková nese
podobné dopady. Určitě ale dojde
k nápravě,“ uzavřel Vlastimil Uchytil.

$.78/1«
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Je vůbec s podivem, že tenkrát muselo město vůbec zasahovat, aby soukromá firma dala rozkopanou cestu do pořádku a uvedla do původního stavu. Nakonec se vše ale podařilo, samozřejmě ke spokojenosti stovek lidí, kteří na rozbahněnou cestu upozorňovali. Postupem dalších
let ovšem v biokoridoru Hloučela vznikl další problém. Přírodní komunikace už dávno přestaly stačit náporu nejen pěších, kteří se k řece
přišli rekreovat, ale i cyklistů. Těch neustále přibývalo, a tudíž nebylo
od věci vymyslet i něco pro ně. Jak z hlediska kapacity, tak hlavně bezpečnosti. Proto zřejmě každého z nás dneska těší pohled na celý biokoridor, který je protkán jak cestami pro chodce, tak hlavně asfaltovou
cyklostezkou. Za posledních deset let se v rámci lesoparku Hloučela
skutečně „máklo“!
(mik)
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jak šel čas Prostějovem ...

Kollárova ulice
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Příště: ulice Na Hrázi
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Pomočil zámek!
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V pondělí 24. června po šestnácté
hodině na sebe upozornil neznámý
muž, a to tím způsobem, že vykonal potřebu na fasádu prostějovského zámku a z místa odešel. Jeho
počínání si všimla svědkyně, která
celou událost oznámila na linku
156. Hlídce po příjezdu na místo
oznamovatelka sdělila, k jaké situaci došlo a kterým směrem se
vydal pachatel. Toho strážníci dostihli v ulici Kostelecká a vyzvali
ho k podání vysvětlení daného
stavu věci. Ke svému nevhodnému
chování se na místě sedmačtyřicetiletý muž přiznal a uvedl, že na
fasádu městského zámku skutečně
močil. Svým činem je podezřelý
ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, a proto bude celá
záležitost oznámena příslušnému
správnímu orgánu. Tam mu za
takové jednání může být udělena
pokuta do výše 20 000 korun.

Hlučeli na zahrádce

Předminulý pátek 21. června po
třiadvacáté hodině vyjížděli strážníci prověřit oznámení o rušení
nočního klidu, které se mělo odehrávat na předzahrádce nedaleko
centra města. Hlídkou byla na
místě zjištěna čtveřice mužů, která
se přemístila na zahrádku před barem. Tito muži ignorovali upozornění servírky na uzavření předzahrádky vzhledem k době nočního
klidu. Přestupkového jednání se
dopouštěla pouze dvojice mužů ve
věku osmadvacet a sedmadvacet
let. Celá událost byla vyřešena udělením pokuty příkazem na místě.

Zadrželi muže
v pátrání
V dopoledních hodinách minulého pondělí 24. června prováděli
strážníci kontrolu vnitrobloku nad
podzemními garážemi v ulici Holandská. Tam si povšimli spícího
mladíka. Po přistoupení k muži
zjistili z osobní znalosti, že se jedná o osobu, po které je vyhlášeno
celostátní pátrání. Devatenáctiletého mladíka hlídka předvedla na
Polici ČR. Dotyčný s hlídkou spolupracoval, proto nebylo zapotřebí
použití donucovacích prostředků,
nedošlo k žádnému zranění a nikomu nevznikla žádná škoda na majetku. Hledaný mladík byl předán
policistům k dalším úkonům.

Při razii mu „sklidili“ 100 rostlin, našli i marihuanu

PROSTĚJOVSKO V souhrnu šestnáct měsíců trvalo vyšetřování případu odhalené pěstírny konopí na Prostějovsku. V únoru
loňského roku vtrhla policie do domu v nejmenované obci a zadržela jednačtyřicetiletého majitele. Nebylo divu, razie odhalila
pěstírnu, ve které si muž„hýčkal“ stovku rostlin konopí, a vzápětí
u něj doma našli policisté i pěknou hromádku usušené marihuany. Teprve minulý týden však padlo obvinění a pěstiteli teď
hrozí až pětiletý kriminál.

MICHAL KADLEC
„Z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy viní prostějovští kriminalisté jednačtyřicetiletého
muže z Prostějovska. Tohoto skutku se
měl muž dopustit tím, že v indoorové
pěstírně v rozestavěném domě v obci

na Prostějovsku vypěstoval nezjištěné množství rostlin konopí a z toho
připravil toxikomansky využitelnou
hmotu. Při zákroku v domě, v únoru
minulého roku, policisté s vybavením
pěstírny zajistili i sto rostlin konopí
a bezmála čtyřiadevadesát gramů již
připravené využitelné hmoty,“ informoval František Kořínek, tiskový
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mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Jak vzápětí mluvčí prostějovských
strážců zákona potvrdil, obvinění
pěstitele konopí padlo teprve až nyní.
„V těchto dnech si muž od kriminalistů
převzal usnesení o zahájení trestního

stíhání pro přečin nedovolená výroba
a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za ten
mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest,“
sdělil Kořínek.

ûµ?DGQNPK@MH<MF@OP I<?µQ<G<KJUQM<>@GN@
PROSTĚJOV Tak to se jen tak nevidí! Slušné chování zřejmě zapomněl doma a svůj zřejmě nešťastný
život si kompenzoval na okolí. Opilý a agresivní muž se totiž choval
velmi nevhodně těsně před polednem v pátek 21. června v jednom
z prostějovských supermarketů. Co
se přesně událo?
„Strážníci na místě od ochranky obchodního domu zjistili, že nakupující

neznámý muž pod vlivem alkoholu
křičel na ostatní zákazníky a vulgárně
urážel prodavačku. Dále rozbil jednomu zákazníkovi u pokladny skleněnou
láhev s pivem, navíc se ještě k tomu pozvracel,“ šokoval Petr Zapletal, strážník
Městské policie Prostějov.
To ale zdaleka nebylo vše, přídavkem
bylo odcizené zboží. „Jednalo se o potraviny v celkové hodnotě sto devadesát
korun,“ upřesnil Zapletal.. „Při příjez-

du hlídky na místo se muž zdržoval
před vchodem supermarketu. I tam se
choval velice nevybíravým způsobem
vůči procházejícím lidem. Zasahujícím
strážníkům vyhrožoval fyzickým napadením a vůči nim se vyjadřoval značně
hrubými výrazy. Na zákonné výzvy
absolutně nereagoval a jeho agresivní
chování se stupňovalo. Za použití donucovacích prostředků mu hlídka nasadila pouta. Dechovou zkouškou byla

u přítomného naměřena hodnota s výsledkem 2,75 promile alkoholu.“
Následně byl tento agresor převezen
na protialkoholní záchytnou stanici
do Olomouce. „Veškeré jednání osmadvacetiletého muže bude oznámeno
správnímu orgánu pro podezření ze
spáchání přestupků proti veřejnému
pořádku, občanskému soužití a také
proti majetku,“ dodal městský strážník.
(mik)
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Nezaplatil za dobírku!
PROSTĚJOV Za objednané zboží na dobírku se při převzetí platí
doručovateli, to je nezpochybnitelný fakt. Jenže mladý muž z
Prostějova využil chyby pošty a k
nápravě se neměl. Doručovatel totiž po předání balíčku zapomněl
mladíkovi předat účet a uhrazení
dobírky nepožadoval. I tak je ale
příjemce přístroje nyní obviněn

policií kvůli podvodu...
„Z přečinu podvodu podezírají prostějovští policisté třiadvacetiletého
muže z Prostějova. Tohoto skutku se
měl podezřelý dopustit tím, že nezaplatil dohodnutou kupní cenu za notebook, který zakoupil na aukčním
portálu. Dohodnutá cena ve výši
bezmála šesti tisíc korun měla být
zaplacena třicátého srpna loňského

roku při převzetí balíku formou dobírky. Chybou doručovatele však při
doručení nebyla dobírka požadována. Při opakovaném několikerém
kontaktování ze strany pracovníků
doručovatele podezřelý tvrdil, že
kupní cenu již zaplatil bezhotovostní
platbou. To se však nestalo, a proto
byla celá věc oznámena policii,“ konstatoval František Kořínek, tiskový

mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
podvodu. „Za ten podezřelému v
případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky,“ vyjádřil se k možnosti trestu
František Kořínek.
(mik)
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POHÁDAL SE DOMA, DAL SI PERVITIN A ŠEL KRÁST
Marek Trávníček a Daniel Jaroš loupili v Tištíně i širokém okolí

PROSTĚJOV„Manželka dělala
takové ksichty, že na intimnosti
jsem přestal mít chuť a šel raději do hospody. Tak jsem se stal
notorikem....,“ četl svého času
ze soudního spisu Ivo Jahelka.
U Marka Trávníčka to bylo podobné. Notorický zloděj a feťák
vysvětloval své chování hádkami s přítelkyní, s níž má malé
dítě. Po domácích neshodách
vždy vyrazil za kamarádem, se
kterým si dal pervitin, a společně odjeli vykrást cokoliv, co se
namanulo.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Třicetiletý Marek Trávníček byl
s o osm roků starším Danielem Jarošem v úterý u prostějovského soudu
obžalován z celé řady zlodějen. Což
u těchto dvou není zdaleka vše. Oba
pánové totiž nejsou žádní troškaři.
Kromě toho prostějovského řeší žalo-

by na tyto osoby také trestní soudy ve
Vyškově, Přerově či Frýdku-Místku.
Na Prostějovsku kradli ať už společně, či každý sám například v autoservisu v Tištíně, v rodinných domech
v Hradčanech-Kobeřicích či v Prostějově, auta měli krást v Prostějově,
Dětkovicích či ve Vrahovicích. Daniel Jaroš byl kromě toho obviněn
také z toho, že v domě ve Vřesovicích,
kde v té době bydlel, vyráběl pervitin,
Marek Trávníček, že pod jeho vlivem
opakovaně řídil, přestože už dávno
neměl řidičák.
Ani jeden z nich navíc nebyl u soudu žádný nováček. Marek Trávníček stihl již deset odsouzení. „Za
tím vším stojí pervitin, který beru
třináct let. Člověk je po něm aktivnější a nepřemýšlí o důsledcích svého
chování,“ prohlásil obžalovaný, který
údajně má díky spolupráci se svým
otcem našetřeno půl milion korun.
Navzdory tomu a faktu, že se mu před
14 měsíci narodil syn, nedokázal s pervitinem ani s loupeživými nájezdy přestat. „O syna jsem se staral, ale s přítelkyní jsme se hodně hádali. Když jsem to
s ní už nemohl vydržet, tak jsem se sbalil
a jel k Jarošovi. U něj jsme si dali pervitin

a jeli jsme krást,“ popsal Trávníček, který
na přímý dotaz soudce jmenoval i svého prostějovského dealera. Tím měl být
jistý Robert z Vodní ulice.
Přestože se obžalovaní ke krádežím
vesměs přiznali, házeli odpovědnost
za ně jeden na druhého. Nemohli
se mimo jiné shodnout na tom, kdo
v autoservisu v Tištíně skutečně kradl
a kdo se celé záležitosti zúčastnil pouze
jako ten, kdo „čekal venku“. „Nechápu,
proč takhle lže. Myslím, že Daniela
ovlivnila jeho přítelkyně, která mu asi

doporučila, aby to na mě všechno naházel,“ uvažoval v této souvislosti Marek Trávníček. Jisté bylo, že mezi ním
a jeho někdejším kamarádem došlo
k dosti zásadním neshodám.
Rozsudek dosud nepadl. Důvodem bylo nejen velké množství
krádeží a různé výpovědi obžalovaných, ale zejména dosud neuzavřené procesy u jiných soudů.
Z těchto důvodů muselo být hlavní
líčení po celodenním dokazování
odročeno.

BYLI JSME
U TOHO
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Z terasy ukradl boty

V blíže neurčeném čase ve
dnech od pondělí 24. do úterý
25. června vnikl dosud nezjištěný pachatel na pozemek u rodinného domu ve Wichterlově ulici.
Z terasy u domu měl poté odcizit
dva páry sportovních bot značky
Nike a jedny nazouváky značky
Victoria Secret. Majitelka obuvi
způsobenou škodu vyčíslila na 6
000 korun. V případě dopadení
a odsouzení pachateli tohoto
skutku za přečiny porušení domovní svobody a krádež hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Zranil se sám

Minulé pondělí 24. června po
šesté hodině ranní došlo v areálu firmy v Kralickém Háji
k pracovnímu úrazu devětačtyřicetiletého muže. S poraněným lýtkem od železné tyče byl
muž převezen do prostějovské
nemocnice. Okolnosti zranění jsou předmětem šetření, ale
zřejmě si jej muž přivodil svou
neopatrností. Alkohol u něj
policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou.

Simson je fuč

Ve středu 26. června v době od
6.45 do 7.30 hodin se dosud
nezjištěný pachatel neoprávněně zmocnil malého motocyklu
značky Simson. Ten jeho majitel zaparkoval a uzamkl v Říční
ulici. Tímto skutkem způsobenou škodu majitel motocyklu
vyčíslil na 8 000 korun. 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.

Varování
pøed dovolenou
S příchodem letních prázdnin spousta rodin opouští své
domovy a odjíždí na rekreaci.
Policisté nyní varují před nebezpečím. Pokud opouštíte domácnost na několik dní, nezmiňujte se o přesném datu odjezdu
a příjezdu na sociálních sítích.
Domluvte se s někým z rodiny anebo se sousedem, aby za
vás vybíral poštovní schránku.
Všechna okna řádně uzavřete.
Nenechávejte pootevřené žádné okno, ani sklepní nebo na
toaletě či v koupelně. Je dobré
přes noc nastavit automatické
rozsvícení některého ze světel
v domě, popřípadě rádia, televize a podobně. Nezatahujte
žaluzie. Snažte se udržet dojem,
že jste doma. Zjistíte-li po návratu z dovolené, že vám do bytu či
domu vnikl zloděj, nevstupujte
dovnitř a vytočte číslo 158. Policistovi nahlaste událost a řiďte
se jeho pokyny!

Klára KOLLARCZYKOVÁ
23. 6. 2019 51 cm 3,55kg
Prostějov

Pondělí 1. července 2019
www.vecernikpv.cz

dávala vysvědčení žákům plavecké
I. A třídy. „Dětičky byly hodné,
ale ne všechny mají na vysvědčení
samé jedničky,“ podotkla oblíbená
učitelka, která vysvědčení rozdávala
za přítomnosti třídního plyšového
maskota Arnošta! „Je to opravdu
maskot celé třídy, dokonce jsem ho
v průběhu školního roku půjčovala i dětem domů na víkendy, aby se
o něj staraly,“ smála se Jana Novotná.
Prvňáčci ovšem neskrývali radost
z vysvědčení, i když ne na všech
se blýskaly samé jedničky. Páteční
ráno totiž pro ně hlavně znamenalo
začátek letních prázdnin a rodiče na
ně už netrpělivě čekali před školou.
„Přeji všem dětem krásné prázdniny,
zaslouží si je. V mnohých případech
nám pedagogům udělaly radost, byli
jsme například druzí v krajském kole
německé olympiády, a co se týká počtu našich žáků přijatých na gymnázium, a to ať už z páté, nebo sedmé

třídy, byli jsme mezi prostějovskými
základními školami absolutně nejlepší,“ podotkla na závěr ředitelka Petra Rubáčová.
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Foto: Michal Kadlec
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a postupně se budeme dostávat do
prvního a druhého poschodí. Od
města jsme totiž získali dotaci ve
výši 800 tisíc korun na opravy veškerých podlah. Čekají nás tedy perné prázdniny a i dnešní rozdávání
vysvědčení bude takové netradiční.
Například prvňáčci ho budou přebírat v naší nové přírodní učebně
venku. Tu budeme slavnostně otevírat až v září,“ řekla Večerníku na
uvítanou Petra Rubáčová, ředitelka
Základní školy Dr. Horáka v Prostějově. Jak dodala, i některé další
třídy budou slavnostní předávání
vysvědčení přebírat venku nebo
v náhradních prostorách.
A právě do venkovní učebny následně zamířil i Večerník ve chvíli,
kdy paní učitelka Jana Novotná pře-
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XGNMÚRGUXOCNÆOV÷NGCMF[åUGOWP÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾V
T¾\P÷PCLGXQ8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW0CXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷PGPÊXJQFPÚMF÷VGO
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LG wGUVK Cå UGFOKNGVÚ MąÊåGPGE JWUM[ UVąGFP÷ XGNMÆJQ
X\TčUVW,GD¾\NKX÷LwÊ\G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGå\CéPG
P÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQXCV,GXJQFP¾RTQCMVKXPÊJQéNQX÷
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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FGPUGRTQDWFÊUFQDTQWP¾NCFQWC×UO÷XGOXGVX¾ąK2ąK
wGNMP¾OXGwRCVPÆMQPFKEKCNGP[PÊWåPCDÊT¾,GVQXGNMÚ
JTCéKéMCCX¾wPKXÚCRQTVÆT0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾
QUVCVPÊEJRGLUMčUKX÷VwKPQWPGXwÊO¾XJQFPÚMF÷VGO

PŮVODNÍ
reportáž

opravy ve škole. Jednak půjde o rekonstrukci bazénu, na které stavbaři budou pracovat už od pondělí
1. července. Ale jak vidíte, již dnes
pro Večerník
stavějí lešení, dokonce už rozebírají
Michal
starou střechu budovy s bazénem.
KADLEC
Další stavební úpravy proběhnou
„Určitě ne, protože přes letní prázd- na prvním i druhém stupni, takže
niny máme naplánované rozsáhlé už nyní máme vyklizené přízemí

PROSTĚJOV Školní rok definitivně skončil, letní prázdniny budiž pochváleny! V pátek se na prostějovských školách
rozdávalo vysvědčení a hned nato se děti rozjely s rodiči na
dovolenou nebo letní tábor. Žáci, studenti a učitelé si teď budou moci dva měsíce odpočinout, ovšem samotné školy jen
tak neosiří. Hlavně ty základní, ve kterých město či kraj financují nákladné investiční akce. Například na Základní škole Dr.
Horáka, kde si stavbaři začali roztahovat nádobíčko už v pátek
během rozdávání vysvědčení. A Večerník byl u toho!

ZE STRANY 3 ➢
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Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své
snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz. Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů
graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

Jakub VYSLOUŽIL
23. 6. 2019 50 cm 3,90 kg
Prostějov

Ester HURČÍKOVÁ
23. 6. 2019 52 cm 4,35 kg
Prostějov

Benedikt PUKL
23. 6. 2019 52 cm 3,75 kg
Lipová

Zuzana GRÉZLOVÁ
23. 6. 2019 47 cm 2,55 kg
Konice

Barbora ŽVÁTOROVÁ
25. 6. 2019 52 cm 3,50 kg
Plumlov

Sofie BRANDÝSOVÁ
19. 6. 2019 49 cm 3,35 kg
Hruška

Amálie PAVLŮ
25. 6. 2019 51 cm 3,60 kg
Protivanov

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!

Valerie PROCHÁZKOVÁ
24. 6. 2019 51 cm 3,30 kg
Drahlov

milujeme vecerník
á

Vítejte na svìtì

děti, pejsci, zdraví

BLAHOPØEJEME!!!
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galerie miminek na
www.vecernikpv.cz
Nyní už jsou vidět výsledky práce
dělníků. Jasně se rýsuje, kudy stavba umožní cyklistům a chodcům
překonávat Olomouckou ulici i bez
toho, aby měli při přebíhání smrt
v očích. „Jisté stavební práce mají
předepsanou technologickou dobu
zrání jako například základová betonová deska, tudíž by se laikovi mohlo zdát, že se na stavbě nic neděje,“
uvedla mediální referentka magistrátu Anna Kajlíková a doplnila, že
zdržení není v plánu. „Stavba plochy
pokračuje v souladu s harmonogramem, podařilo se dohnat i zpoždění
způsobené opakovaným několikadenním zvýšením hladiny řeky

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Obtížné přecházení, neustálý proud vozidel
i mimo ranní nebo odpolední
špičku. Chodci a cyklisté nemají
v Olomoucké ulici lehký život.
Usnadnit by jim ho ale mohl
podchod a podjezd pod mostem
překlenujícím Hloučelu. „V rozpočtu byly na stavbu schváleny
3,8 milionu korun a nevyčerpané
prostředky ve výši 1,9 milionu
korun byly zahrnuty do přebytku
hospodaření za rok 2018,“ uvedl
koncem ledna náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011),
který má na starost oblast investic.
Hloučely z důvodu odpouštění vody
z plumlovské přehrady,“ ozřejmila.
V budoucnu by díky stavbě mělo
dojít k propojení biokoridoru
Hloučela i stejnojmenného sídliště
cyklostezkou s Vrahovicemi. Zatím
však stavba bude ústit pouze do
Říční ulice a cyklisty odvede směr
„myší díra“. Komunikace kolem ní
však byly v průběhu posledních
dvou let rozšířené, a tak nadále
úzká silnice už není pro lidi využívající krajnici tak nebezpečná.
Doba, kdy navíc budou moci překonat Olomouckou ulici s větším
klidem, se navíc blíží. „Stavba bude
dokončena během měsíce srpna,“
upřesnila Anna Kajlíková.

0QXÚRQFEJQFRQFOQUVGOX1NQOQWE
MÆ WNKEK DWFG RTQ EJQFEG K E[MNKUV[ TQ\
JQFP÷ DG\RGéP÷LwÊ PGå RąGEJ¾\GV HTGM
XGPVQXCPQWUKNPKEK Foto: Michal Kadlec

cením kvality a rozsahu poskytovaných
služeb. „Pružně reagují na potřeby klientů
a od svého počátku prošlo toto zařízení
značným rozvojem. V současné době zahrnuje pět registrovaných sociálních služeb, které zabezpečují v Prostějově služby
sociální prevence formou terénní, ambulantní či pobytové služby ženám, mužům
a osamělým rodičům s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení. Sociální služby centra v širším
hledisku usilují o pomoc osobám, které se
ocitly ve složité sociální situaci. Z tohoto
hlediska je jim v první fázi poskytována
možnost ubytování či poskytnutí přístřeší
a základní životní potřeby, dále jim centrum nabízí formou sociální práce pomoc
při integraci do běžného života. Každý
den využívá služeb tohoto zařízení přes
osm desítek klientů, a to včetně matek
s dětmi,“ dodala náměstkyně.

PROSTĚJOV Srážka cyklistů na cyklostezce,
to je veskrze ojedinělá událost, ale stává se.
Předminulou sobotu do sebe čelně narazili dva muži na kolech na stezce v Okružní
ulici. Zranění seniora nebylo tím jediným
problémem. Policisté při šetření karambolu zjistili, že oba pánové byli při jízdě ovlivněni
alkoholem. A víc než dost!
„V sobotu dvaadvacátého června ve 21.45 hodin došlo na
cyklostezce v Okružní ulici k dopravní nehodě dvou cyklistů. Podle prvotního šetření se pětatřicetiletý muž jedoucí ve
směru ke Krasické ulici nevěnoval řízení a náhle přejel do protisměru. Tam se čelně střetl s třiasedmdesátiletým cyklistou
jedoucím v opačném směru. Starší z mužů po střetu upadl
na komunikaci a způsobil si zranění rukou a v obličeji,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckéh kraje pro Územní odbor Prostějov.
K problémům se zraněným seniorem však záhy přibyly další. Zjistilo se totiž, že oba byli opilí, jak zákon káže!

„Provedenými dechovými zkouškami policisté u mladšího muže změřili hodnoty 2,25 a 2,31 promile alkoholu
v dechu. S pozitivním výsledkem pak dopadla i dechová
zkouška staršího cyklisty. Ten nadýchal 1,12 a 1,21 promile. Oba cyklisté s výsledky svých zkoušek souhlasili
a přiznali požití alkoholu před jízdou. U staršího to měla
být jedna nebo dvě skleničky vína. Mladší se k vypitému
alkoholu nevyjádřil,“ podotkl Kořínek.
Oba muži jsou nyní podezřelí z přestupků podle zákona
o silničním provozu.
(mik)

3ÔLVU½zFHE\
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„pod parou“

Zranění na cyklostezce

„Obrátil se na nás ředitel centra Jan
Kalla se žádostí o možnost rozšíření
kapacity tohoto zařízení pořízením
obytných buněk, takzvaného kontejnerového bydlení. Jde o ideální možnost pružného řešení navýšení již nedostačující kapacity, a sice za relativně
optimální finanční prostředky ve výši
dvou milionů korun,“ vysvětlil aktuální situaci František Jura (ANO 2011),
primátor Statutárního města Prostějov.
Služby centra jsou podle radních již několik roků i přes velkou obměnu klientů

Michal KADLEC

plně obsazeny, zařízení navíc zajišťuje
i takzvané opatření poskytování ubytování v době velkých mrazů v zimním
období a současná kapacita služeb je již
reálně nedostačující pro potřeby našeho
města. „Musíme říci, že kapacita tohoto
zařízení nebyla již deset roků navýšena.
Jak ředitel centra garantuje, nové kontejnerové bydlení bude maximálně využito
a bude sloužit primárně pro obyvatele
města Prostějova. Toto řešení rozšíření
kapacity vychází ze zkušeností předcházející doby, kdy tento způsob bydlení,
tedy kontejnerové bydlení, již v současnosti slouží jako nocležna pro klienty
bez domova,“ přidala náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD).
Azylové centrum Prostějov poskytuje
sociální služby pro potřeby města Prostějova již od roku 2006 a nutno dodat, že
jde o zařízení s velmi pozitivním hodno-

Dva nové kontejnery
pro bezdomovce

PROSTĚJOV Několik let se tvrdilo,
že kapacita azylového domu v Určické ulici je dostačující, a to i v zimních
měsících, kdy prostějovský „azylák“
vždy praskal ve švech pod náporem
bezdomovců. Dnes je ale podle nového rozhodnutí rady města zřejmě
všechno jinak. Kapacita Azylového
centra se bude rozšiřovat o takzvané kontejnerové bydlení a sociální
zařízení.

PROSTĚJOV Prostějovští konšelé se rozhodli něco udělat s neutěšenou situací ohledně nedostatku
stojanů na jízdní kola před hlavním
nádražím v Janáčkově ulici. Cyklisté
tam odkládají kola, kde se dá, nejčastěji je uzamykají k zábradlí nebo jednoduše opírají o nádražní budovu.
Pomoci odstranit tento problém by
měla podle radních výstavba cyklověže, která už druhým rokem funguje u nádraží v Přerově.
Ne nadarmo se o Prostějovu říká, že je
městem cyklistů. Ti však při svých cestách
do práce či za nákupy musí mít prostor
k uložení kola. A to u hlavního nádraží
rozhodně nemají!
„S ohledem na tradici a další rozvoj cyklistické dopravy ve
městě a požadavek
rozšíření odpovídající infrastruktury, se
pustíme do pořízení
analytických podkladů pro cyklověž,
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která by měla vzniknout v ulici Janáčkova,“
uvedl problematiku na čtvrteční tiskové
konferenci po jednání rady města primátor
František Jura (ANO 2011).
Cílem je doplnit integrovaný systém
dopravy, bezpečné a levné ukládání kol
občanů i návštěvníků města v návaznosti na hlavní dopravní terminál – vlakové a autobusové nádraží, MHD, včetně odpovídajícího provozního zázemí.
„Jde o to v první fázi zajistit potřebná
data a podklady, které nám poskytnou
informace ohledně kapacity cyklověže,
možnosti jejího konkrétního umístění
v ulici v návaznosti na dopravní spojení
a docházkovou vzdálenost. Nedílnou
součástí, která nás patrně čeká, jsou
také případná majetkoprávní řešení,“
nastínil první kroky vedoucí ke stavbě
věže náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011). „Fungování cyklověže se osvědčilo v sousedním Přerově.
Prvním rokem o ni nebyl mezi cyklisty
valný zájem, ale zvykli si. A letos toto
zařízení už využívají stoprocentně,“ dodal Jura.
(mik)

Pondělí 1. července 2019
www.vecernikpv.cz

2. 7. 2019

16. 7. 2019

9.00 – 11.00 hodin
ČTENÍ POHÁDEK

z Knihovna pro děti a mládež

18. 7. 2019

10.00 – 16.00 hodin
DESKOHRANÍ

z Knihovna pro děti a mládež

17. 7. 2019

KOSÍŘ ZNÁMÝ
NEZNÁMÝ

z sraz v 8.35 hodin
na autobusovém
nádraží v Prostějově

21.30 hodin
Noc s filmem
– BOHEMIAN RHAPSODY

z náměstí T. G. Masaryka,
v případě nepříznivého počasí
v Kulturním klubu Duha

13.00 – 15.00 hodin
ČTENÍ POHÁDEK
A PŘÍBĚHŮ

z Knihovna pro děti a mládež

11. 7. 2019

10.00 – 16.00 hodin
DESKOHRANÍ

z Knihovna pro děti a mládež

10. 7. 2019

Noc s filmem
– ČERTÍ BRKO

LESNÍ STUDÁNKY

z Sraz v 7.45 hodin na hl. vlakovém nádraží
v Prostějově.

23. 7. 2019

18.00 hodin kapela MINAMI
– prostějovská kapela
20.00 hodin kapela MIRAI
18.00 hodin Netradiční sporty
- soutěže pro děti
(zajišťuje Ekocentrum Iris)

VEČER S KAPELOU
MIRAI

- určeno pro děti 2 - 5 let.
z náměstí T. G. Masaryka, A PŘÍBĚHŮ
v případě nepříznivého počasí pro nejmenší
v Kulturním klubu Duha
- určeno pro děti 2 - 5 let.
z náměstí T. G. Masaryka
21.30 hodin

9.00 – 11.00 hodin
ČTENÍ POHÁDEK
A PŘÍBĚHŮ
pro nejmenší

z Knihovna pro děti a mládež

4. 7. 2019

10.00 – 16.00 hodin
DESKOHRANÍ

z Knihovna pro děti a mládež

3. 7. 2019

9.00 – 11.20 hodin
KYTIČKOVÉ HRÁTKY

zBotanická zahrada v Prostějově

a mládež

DESKOHRANÍ

MIRAI

10.00 – 16.00 hodin

31.7. z Knihovna pro děti
a mládež

31. 7. 2019

OKOLÍM
PODHRADSKÉHO
RYBNÍKA

30.7. z sraz v 8.40 v Plumlově

30. 7. 2019

KOUZELNÉHO LEKTVARU
(animovaný, komedie, rodinný, Francie, 2018, 82 min)

21.30 hodin
Noc s filmem – ASTERIX
A TAJEMSTVÍ

- určeno všem od 5 do 99 let
z náměstí T. G. Masaryka,
v případě nepříznivého
počasí v Kulturním klubu Duha

13.00 – 15.00 hodin
ČTENÍ POHÁDEK
A PŘÍBĚHŮ

z Knihovna pro děti

25. 7. 2019

DESKOHRANÍ

10.00 – 16.00 hodin

z Knihovna pro děti a mládež

24. 7. 2019
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Problém s koly u nádraží
,O@Qü@IÁKJ?>CJ?PN@=GÁÜÁ má vyřešit CYKLOVĚŽ

-HOLERY2ORPRXFNÇXOLFLEH]SHêË"

Azylové centrum se rozroste:

Takřka všechny školy o prázdninách
opravují a vylepšují, a to ať základní, či
mateřské. „Opravy na školách kompletně konzultujeme. Hledáme možnosti
financování i pořadí podle důležitosti
a aktuálních potřeb tak, že tam, kde
jsme někde přidali více, v dalším období
ubereme ve prospěch subjektu, který to
v daném období potřebuje nejvíce. Musím ale hodně vyzvednout práci a aktivitu ředitelů škol. Řadu i velkých oprav
sami organizují a stoprocentně zaštiťují.
Takže řada z nich si o prázdninách jako
celku může nechat jen zdát. Patří jim velký dík,“ vzkázal Jan Krchňavý.

,CM RQVXTFKN P¾O÷UVGM RTKO¾VQTC ,CP
-TEJÿCXÚMPGLP¾TQéP÷LwÊTGMQPUVTWM
EKRQUVT¾PEGHKPCPéPÊKéCUQXÆFQLFG
X RąÊRCF÷ DC\ÆPW PC <¾MNCFPÊ wMQNG
&T*QT¾MCX2TQUV÷LQX÷
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Poznáte, co kde kvete

baveného šestašedesátiletého chodce.
Po střetu oba účastníci nehody upadli
na komunikaci, kde je nalezl náhodně projíždějící svědek. Oba muži při
dopravní nehodě utrpěli zranění, se
kterými byli převezeni do prostějovské nemocnice,“ konstatoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Ke škodě na majetku při nehodě nedošlo. Posléze však policisté zjistili, že oba
muži byli pod vlivem alkoholu. „Cyklista nadýchal 1,49 promile, chodec dokonce 2,15 promile alkoholu v dechu.
Oba muži s naměřenými hodnotami
souhlasili a požití alkoholu před jízdou přiznali. U cyklisty to měla být tři
piva a u chodce piv
pět až šest. Přesné
příčiny, okolnosti
i míra zavinění dopravní nehody jsou
předmětem dalšího
policejního šetření,“
doplnil František Kořínek.
(mik)

%JQFGECPKE[MNKUVCPGD[NKX[DCXGPKQUX÷VNGPÊOCPKQFTC\MCOKRQFNGMVGTÚEJD[D[NK
XGVO÷XKF÷V0CXÊEQDCD[NKQRKNÊVCMåGX\¾LGOP¾UT¾åMCD[NC\ąGLO÷PGX[JPWVGNP¾
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MOSTKOVICE Ve čtvrtek 27.
června po třiadvacáté hodině došlo
na komunikaci mezi Prostějovem
a Mostkovicemi k dopravní nehodě
cyklisty s chodcem. Problém byl
v tom, že ani jeden z nich neměl na
sobě prvky z reflexního materiálu
viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu, navíc cyklista jel
na nevybaveném kole.
„Čtyřiačtyřicetiletý cyklista při jízdě
na neosvětleném jízdním kole ve směru k Prostějovu zezadu narazil do neosvětleného a reflexními doplňky nevy-

6 000 000

učebny
sprchy
parkování

úspor elektrické energie, vody a plynu,“
popsal Krchňavý.
Otázka
Večerníku
směřovala
i k tomu, zda se stihnou veškeré na-

plánované rekonstrukce či stavební
úpravy na školách během prázdnin
tak, aby v září neovlivnily výuku.
„Plán je jedna věc a realita druhá... Po

sociální
zařízení

2 600 000

zkušenostech s loňskou nadstavbou na
ZŠ a MŠ Jana Železného jsem v úvahách opatrný. U větších akcí může nastat
problém, i když podepsané smlouvy

sociální
zařízení
tělocvična

5 100 000

<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

jsou vždy s termíny, které umožňují začít
učit od prvního zářijového dne školního
roku. Je už jasné, že velká rekonstrukce
bazénu na ZŠ Dr. Horáka bude až do
října. S tím ale počítáme a plavání jsme
přesunuli do městských lázní,“ konkretizoval náměstek primátora pro školství.
Největšími akcemi letošních prázdnin je zmíněná rekonstrukce bazénu
na ZŠ Dr. Horáka, výměna palubovky Sportcentra, oprava sociálního
zařízení na Skálově náměstí, dílny
a učebny na ZŠ v ulicích E. Valenty
a Melantrichova, sociálky v MŠ na
Husově náměstí.

Radní odsouhlasili zakoupení a poskytnutí
věcného daru, konkrétně dvou kusů hodinek
pro oznamovatelku události a jejího kolegu,
jako výraz ocenění za záchranu života. „Ve
chvílích, jako je tato, bývají slova zbytečná.
Nedokážeme totiž dostatečně poděkovat těm,
kteří zachrání lidský život a pohotově zareagují
tak, jako tomu bylo v tomto případě. Lidský
život je nenahraditelný a velice cenný a slova
díků i ocenění jsou na místě,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura. Případ
se stal krátce před půl desátou večer v pátek
7. června, kdy se na tísňovou linku městské

policie 156 obrátila mladá žena s tím, že na
železničním přejezdu ve Vrahovicích, nedaleko
restaurace Na Rybníčku, se na kolejích nachází
sedící muž, nad kterým stojí druhý muž. „Vše
se odehrálo velice rychle, proto je na místě
ocenit snahu, rozhodnost a pohotové jednání
všech, kteří se na záchraně pětadvacetiletého
muže z Přerovska podíleli, tedy oznamovatelky
události, shodou okolností lektorky první pomoci Červeného kříže Olomouc a jejího kolegy. V neposlední řadě patří dík i zasahujícím
strážníkům, kteří byli včas na místě a zastavili
přijíždějící vlak,“ uzavřel primátor Jura. (mik)
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PROSTĚJOV Celkem banální dopravní nehodu šetří od čtvrtka prostějovští policisté. Šofér dodávky
v Milíčově ulici v Prostějově narazil do
zaparkovaného auta. Zřejmě neopatrnost, řekli by si mnozí, možná. Tato
nehoda ale může mít pro muže za volantem fatální následky, protože bou-

ral bez řidičáku, který mu byl odňat!
„Ve čtvrtek sedmadvacátého června
před čtrnáctou hodinou došlo v Milíčově ulici k dopravní nehodě dodávky značky Renault a zaparkovaného
osobního automobilu. Třiačtyřicetiletý
řidič do Škody Octavie zaparkované
u krajnice zezadu narazil z dosud ne-

řidičské oprávnění. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření. Muž je
pro své jednání podezřelý z přestupku podle zákona o silničním provozu
a také přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu
hrozí pokuta. Za uvedený přečin ovšem v případě prokázání viny a odsouzení pak až trest odnětí svobody až na
dva roky,“ dodal mluvčí prostějovské
policie.
(mik)
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zjištěných příčin. Ke zranění osob při
dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 65 tisíc korun,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého krje
pro Územní odbor Prostějov.
Alkohol policisté u řidiče vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Vyvstal však jiný problém! „Následným šetřením policisté zjistili, že muži
bylo přibližně před rokem odňato
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PROSTĚJOV Večerník před dvěma týdny
informoval veřejnost o záchraně lidského
života, ke kterému došlo doslova a do písmene
za minutu dvanáct. Dva prostějovští občané si
na železničním přejezdu nedaleko restaurace
Na Rybníčku ve Vrahovicích povšimli opilého
muže, který si sedl do kolejiště a chtěl spáchat
sebevraždu. Oba svědci okamžitě přivolali
strážníky, kteří vzápětí zastavili přijíždějící
vlak. Zmíněnou dvojici chce nyní odměnit
sám primátor Prostějova.
Vedení magistrátu připravuje ocenění za
záchranu života pro dva občany z řad veřejnosti.

Cyklista ve tmě srazil

chodce

6 000 000

dílny a učebny

bazén, zázemí, střechy

14 300 000
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Hodinky pro zachránce sebevraha. Primátor Jura: „Slova jsou zbytečná.. “

Je již tradicí, že v prázdninový čas místo
kantorů a žáků v budovách škol halasí
stavební ruch. „Nebude tomu jinak ani
letos. Školy potřebují údržbu a opravy,
pustíme se například do výměn oken,
sanací zdiva, oprav dveří či podlah, bude
toho opět za mnoho milionů korun,“
potvrdil náměstek primátora Statutárního města Prostějov Jan Krchňavý
(PéVéčko). „Plán větších oprav a rekonstrukcí vznikal už před rokem a řada
akcí je naplánovaných, připravených,
naprojektovaných. Další volné finanční
prostředky směřovaly k tomu, co si sami
ředitelé škol potřebovali nad rámec naplánovaných akcí opravit, vylepšit, zdokonalit. V poslední fázi jsme rozdělovali
zhruba dva miliony korun na potřebná
energeticky úsporná opatření týkající se

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství
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Prostějov (mik) – Nově upravené
prostory a nové vybavení učeben
i dílen. V rozpočtu města plánovaná
akce již má svého zhotovitele. „Stavební úpravy dílen a učeben v základní a mateřské škole v Melantrichově
ulici a základní škole E. Valenty jsou
doslova na spadnutí. Prázdniny využijeme k tomu, abychom dětem mohli
nabídnout lepší prostory pro pracovní
výchovu,“ okomentoval připravované
akce primátor Prostějova František Jura
(ANO 2011). Dle jeho vyjádření kromě stavebních úprav získají prostory
i nový nábytek a počítače. Vše zhruba
za 15,5 milionu korun. Ve výběrovém
řízení na zhotovitele stavby byla předložena jediná nabídka, a to od stavební
společnosti POZEMSTAV Prostějov.
„Předpokládaná dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
na ZŠ a MŠ v ulici Melantrichova činí
zhruba 6,32 milionu korun a na ZŠ E.
Valenty se jedná o částku 6,48 milionu
korun,“ doplnil náměstek primátora Jiří
Rozehnal (ANO 2011).

Nové dílny pro školáky

Prostějov (mik) – Na několika místech
v Prostějově se v posledních dnech objevily informační tabule s fotografiemi
květinových pásů, které jsou vysazeny v různých lokalitách města. Tyto
tabule upozorňují občany v Kolářových a Smetanových sadech, v ulicích
Brněnská a Dolní. „Chtěli bychom,
aby květinové pásy jak potěšily oko
kolemjdoucího, tak nabídly i základní
informace o výsadbě. Do budoucna
počítáme s další výsadbou květinových
pásů,“ potvrdila náměstkyně primátora
Milada Sokolová (ODS a Nezávislé
osobnosti města Prostějov).

A REKONSTRUKCE

PROSTĚJOV Také letos se během letních prázdnin na většině základních škol uskuteční malé i rozsáhlé opravy či rekonstrukce. Magistrát rovněž tento rok posílá do škol miliony korun a kromě naplánovaných stavebních investic v režii města zrealizují i samy školy několik oprav ze svých finančních
prostředků. Podle náměstka primátora Prostějova pro školství Jana Krchňavého by se většina rekonstrukcí měla stihnout do konce srpna, ovšem s výjimkou náročné přestavby bazénu na ZŠ Dr. Horáka.

ZŠ a MŠ Melantrichova

Uzavírka Sladkovského

Prostějov (mik) – Zřejmě jen malé, ale
přece jen komplikace řidičům přinese
částečná uzavírka Sladkovského ulice
v Prostějově. „V pátek pátého července
v době od sedmi do devíti hodin bude
probíhat částečné omezení dopravního
provozu na komunikaci ve Sladkovského ulici, a to konkrétně u křižovatky
s Olomouckou ulicí. Během těchto
dvou hodin bude do silnice zasahovat
stojící jeřáb u jednoho z domů,“ vysvětlil Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.

„Posíláme do škol další miliony korun,“
potvrdil náměstek primátora J. Krchňavý

ZŠ E. Valenty

milujeme

BĚHEM PRÁZDNIN ČEKAJÍ ŠKOLY OPRAVY

ZŠ Dr. Horáka

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

ZŠ a MŠ Palackého

zpravodajství

MŠ Husovo náměstí
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lámat nemusela. Češi jsou bezkonkurenčně nejtlustší ve své historii a podobných metráčků potkáváme nejen na koupalištích opravdu hodně.
Faktem je, že to, co se týká žen a dívek, platí pro
muže zhruba dvojnásob. Normální váhu totiž
u nás má už necelá třetina z nich.
Návodů, jak se s tím vypořádat, najdete celou
řadu. „Bůček, ovar, sádlo, nakyp, párky, svíčková
či husí paštika, čokoláda, dorty, buchty, škvarky,
tohle mně už nic neříká,“ chlubil se svého času
v jedné ze svých písní Michal Tučný. Moc mu to
ovšem nepomohlo a jediné, co mu zbývalo, bylo
změnit si příjmení…
Někteří dnešní „odborníci“ jdou ještě dál. V jednom článku jsem četl toto: „Místo alkoholického
nápoje si dejte raději bylinkový čaj nebo se zakousněte do čerstvé zeleniny jako je řapíkatý celer,

okurka či petržel, která pomůže proti zadržování
tekutin v těle.“ Tomu se říká skutečně převratná
rada! Dát si v hospodě místo půllitru piva řapíkatý celer mě ještě nikdy nenapadlo. Otázkou zůstává, jak na to budou koukat ostatní kamarádi…
Mnozí zase doporučují, že k hubnutí zaručeně
přispěje dostatečné množství pohybu. Jiní to ovšem zase zpochybňují. Jedna moje tloustnoucí kamarádka například začala mnohem více chodit,
ale nijak jí to s jejím problémem nepomohlo. Asi
to bylo tím, že chodila pouze od počítače k ledničce a zase zpátky…
Na závěr lze říci, že s bikinami je to jako se vším.
Jestli jednou z našich končin definitivně zmizí,
nebude to kvůli nařízení EU, islamizaci Evropy
či dalším nařízením „z vrchu“, ale jen kvůli nám
samým.

P

mladé lidi myslící normálně a ne aktivisty, kteří se nenechají zblbnout
podivnou, evidentně zdravotně ne
stoprocentní švédskou neblonďatou
aktivistkou.
Přeji vám, vy normální mládežníci,
krásné prázdniny.
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teploty takřka tak nějak pořád stejné.
Přestože tedy nadáváme, že horka
jsou větší, zimy delší a že všechno je
prostě jinak, tak teplotní měření tvrdí něco jiného. Vím, nabízí se píseň
„Statistika nuda je, má však cenné
údaje“, ovšem jako fakt je třeba ta
čísla brát vážně a nadávat tak nějak
jinak, tedy seriózněji. Horka budou,
deště budou, asi i kroupy budou, ale
tabulky a grafy hovoří jasně. Je to
tedy již o té zmiňované přírodě, že ač
lidstvo blbne mimořádně, tak příroda si žije vlastním životem a nenechá
se od nás až tak ničit.
luvil jsem tady o mladých
pomocnících – touto cestou
bych jim chtěl poděkovat, jelikož
z údajů vytvářeli tabulky a grafy v
Excelu. Sami pak byli překvapeni
výsledkem a ptali se mě, proč někteří
jejich vrstevníci, kteří tedy ještě nic
nedokázali, jsou schopni poučovat
světové elity o tom, co a jak mají
dělat. Naráželi tím na onu „světoznámou a světaznalou“ šestnáctiletou

O

švédskou aktivistku, která se domnívá, že je zřejmě tím vyvoleným
Neem z Matrixu, který spasí svět.
dpovím tady a teď veřejně. V
dějinách lidstva se objevilo
jen pár těch, kteří byli vyvolenými,
toho nejslavnějšího dokonce ukřižovali. Ti neukřižovaní lidstvu často
pomohli ve vývoji vědy i kultury a
dostali za to významné ceny včetně
té nejslavnější od pana Nobela. My
jako národ můžeme být hrdi na to,
že máme svého Seiferta a Heyrovského, kteří cenu získali, ale i nominanty Wichterleho, Kunderu,
Hájka a další. Bohužel lidstvo vyplodilo i kreatury, které způsobily
jen války, zkázu a nenávist.
oslední dobou se domnívám,
že lidstvo obecně degeneruje
a plodí opravdu velmi podivné existence a názory, které se tváří rádoby
liberálně, ale jsou jen dokonalou manipulací, která ohrožuje skutečnou
svobodu a demokracii. A každý, kdo
je ochoten tyto hodnoty bránit, je
dnešní politicky korektní skupinkou
podivných elit perzekuován, haněn
a nazýván přisprostlými pojmy. Ony
totiž skutečné elity přestaly existovat
a světu vládnou podivné existence.
Obecně je mi z toho více smutno než
z toho, že máme chvilku zimu a hned
horko. Jsem rád, že mám kolem sebe

3ÔHFHWRQHEXGRXREMÉzGÈW
U Cílu na křižovatce ulic Olomoucká a Říční už nějaký čas platí zákaz odbočení doleva ze směru z Říční na Olomouckou do centra města. Jenže realita
je jiná, mnoho řidičů tento zákaz nerespektuje a klidně si doleva odbočuje. Vždyť přece nebudou cestu do města objíždět až přes rondel u čerpací stanice,
že? O to víc kvituji, že poslední dobou se v Říční ulici objevují častěji policejní hlídky a tuto křižovatku hlídají. Nevím, kolik tam policisté už pokutovali
řidičů, ale podle mého názoru nemají o práci nouzi. A to je dobře.
Petr Ohlídal, Prostějov

3URÄVWRMÉNRODXKRVSRG"
Je zajímavé, kolik je ve večerních hodinách před prostějovskými hospodami „zaparkováno“ ve stojanech jízdních kol. Logicky tak usuzuji, že na pivo do
nich jezdí lidé na kolech a stejně tak zpátky odjíždějí na kole domů. Copak to policisté nevidí? Vždyť dneska už nemůže nikdo ani na kole jezdit pod
vlivem alkoholu! Určitě by stálo za to, aby si strážci zákona tu a tam počíhali na hosty restaurací, kteří po vypití několika piv, či dokonce tvrdého alkoholu
v klidu sednou na kolo a odjedou si domů.
Petr Nakládal, Prostějov
6QDG]DÄQXRSÈWFKRGLW
Nedá se to srovnat
Pokud nový ředitel Národního domu chce opravdu něco změnit, hlavně Jsem pravidelným návštěvníkem kina Metro v Prostějově, a přestože nepatv restauraci, tak mu držím všechny palce. Já osobně jsem na obědy do na- řím k nejmladší generaci, líbí se mi, že současná skladba promítaných filmů
šeho „národa“ přestal chodit už před třemi lety. Nelíbila si mi velice pomalá je velice vyvážená. Zamlouvá se mi i rekonstruované okolní prostředí proobsluha, i když jsem chápal, že číšníci a servírky jsou vlastně učni, kteří se mítacího sálu, včetně kvality občerstvení a dalších nových služeb. Za ta léta
tomuto řemeslu opravdu teprve učí. Ale na obědy tam už nechodím z mno- mohu porovnávat a tak s klidným svědomím mohu prohlásit, že současná
ha dalších důvodů, například i proto, že podávali velmi malé porce, polévky úroveň kina Metro se absolutně nedá srovnat s tím, co bylo za bývalého
byly často studené a jídlo nemělo celkově valnou úroveň. Snad se to teď vedení pod panem Čechem. A nakonec mi dovolte poblahopřát paní ředizmění a nejen já začnu opět do restaurace Národního domu znovu chodit. telce kina Prágerové hodně štěstí v jejím novém osobním životě.
Antonín Liška, Prostějov
Božena Nachtmanová, Prostějov

Č

usím konstatovat, že asi u nás
skončila klasická čtyři roční
období a máme již jen zimu a léto,
jelikož fakt asi není normální, aby člověk jeden týden topil a ten další hledal
šortky a triko bez rukávů, potažmo
rovnou plavky, do kterých ovšem
nestačil zhubnout. To tedy řeší především dámy, které také ve velkém skupují holicí strojky na oholení zimního
porostu... Jaro a podzim z našeho
slovníku zřejmě vymizí, ale třeba
se jednou zase vše v dobré obrátí.
Ona si totiž příroda většinou pomáhá
sama, a to i bez našeho podivného vyskytování se na planetě Zemi.
asto se mluví o teplotách a
jejich globálním zvyšování.
Dal jsem si tu práci a s pomocí
několika šikovných mladých lidí
zabrousil do archivu našeho hydrometeorologického ústavu a prostudoval tam průměrné teploty v
Prostějově a kraji za posledních
deset let. A hle, byl jsem velmi překvapen. Ony jsou totiž ty průměrné

M

Tento příspěvek vznikl v době, kdy se i nad Prostějovem střídala velká vedra s prudkými dešti a tak se člověk logicky začne
problematikou počasí zabývat hlouběji. Ve svém věku jsem
již také něco zažil, a tudíž jsem nucen konstatovat, že určitě
tady nebývalo tak větrno. To je ovšem na druhé straně dobře,
jelikož ony větry alespoň vymetají ten nezdravý vzduch z naší
kotlinky. Pojďme se trochu ponořit do světa meterologů...

O POÈASÍ A VÌCECH KOLEM NÁS OBECNÌ

Nedávno jsme společně s těhotnou přítelkyní vybírali nové plavky a zjistili přitom jednu zásadní
věc: bikiny jsou pro letošní sezónu praktické passé. Výrobci ve velkém vyšli vstříc ženám a dívkám,
které se v dvoudílných plavkách cítí blbě. Alespoň
se tak dá usuzovat z aktuální nabídky.
Taková je prostě realita. Těch, které si mohou dovolit nosit bikiny a cítit se přitom skvěle, kolem nás
valem ubývá. Řada z žen už prostě rezignovala
a místo pravidelného pohybu a střídmé stravy si
jednoduše koupila nové plavky. Díky tomu už do
nich nemusí hubnout, ale naopak klidně mohou
přibírat.
V této souvislosti se mi vždy vybaví normalizační
film Metráček o čtrnáctileté dívce, pro kterou byla
její nadváha traumatem. Byla v tom totiž sama,
všichni kolem ní byli štíhlí. Dnes by si s tím hlavu
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seriál Večerníku

JÍME, PIJEME,
EXKLUZIVNÍ
HODNOTÍME...
HODNOCENÍ
l
í
d
.
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PROSTĚJOVSKÝCH A DNES KAVÁREN

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Na začátku druhé půlstovky se seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku o gastronomii zaměřil na kavárenské služby.
Jak totiž jistě víte, během posledních dvou a půl let jsme totiž navštívili padesátku zdejších restaurací a hostinců,
půltucet z nich dokonce i opakovaně. S příchodem léta jsme se rozhodli pro sondu do podniků, ve kterých se každý z nás rád zastaví nejen na kávu, ale třeba i dobrý míchaný nápoj. Snažili jsme se spočítat, kolik je v Prostějově
kaváren. Došli jsme k číslu 12 a je možné, že jsme nějakou opomněli. K minulým dvěma hodnocením z čísla 24
přidáváme dnes mimořádně a oproti plánu další dvě. Poté se skutečně na červenec rozloučíme a na tomto místě
najdete oblíbenou stranu opět v srpnu.
Ještě než ale přistoupíme k dnešnímu dvaapadesátému dílu, připomeňme si, jaká je historie tohoto projetku. Vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež druhý měsíc
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Správně bychom měli napsat Květiny & Kavárna Kavalír, protože její provozovatelé skloubili dvě činnosti a díky tomu vznikl
unikátní koncept, který se vyznačuje vysokou estetickou úrovní. K té výrazně dopomáhá prostor, ve kterém se podnik nachází. Stále je možné slyšet mezi lidmi označení „ta nová kavárna
v Netušilce“, přestože se na svém místě nachází již bezmála rok,
takže tak úplně nová není. A ještě jedna důležitá informace: dveře kavárny se otvírají již v sedm hodin ráno a provoz končí v osm
hodin večer, v neděli je zavřeno.
Od exteriéru k interiéru
Pokud váháte, jestli do Kavalíra, nebo jinam, prohlédněte si na
Facebooku profil kavárny a desítky (nebo víc?) nadšených komentářů jejích návštěvníků. Pokud ani ty by vás nepřesvědčily,
postarají se o to samy fotky. Prostor, ve kterém se kavárna a zároveň květinářství nacházejí, je opravdu jedinečný a pro svůj účel
jako by byl přímo vymyšlený. Vysoké stropy s křišťálovými lustry, do prostoru se vejde dokonce celá vzrostlá bříza. Stolky pro
čtyři s pohodlnými křesílky, masivní kožené fotely nebo vysoké
židličky u pultu, můžete si vybrat. Na podlaze koberec. Kolem
stěn police s keramickými výrobky a všude dokonale aranžované květiny. A co oceníte v letním horku, je klimatizace. A pokud
budete chtít zažít něco opravdu mimořádného, přijďte před Vánocemi. Na prosincovou výzdobu dodnes vzpomínáme.
%QMCX¾TPCPCDÊ\Ê
Začněme přímo kávou: vybírat si můžete ze čtrnácti druhů,
přičemž v menu jsme jich napočítali o dvě méně, ale dva další druhy nám byly nabídnuty obsluhou u stolku. Pět druhů
dortů (pamatujeme si limetkový, hruškový, s lesními plody
a mrkvový), šlehaný tvaroh doplněný různými zdravými ingrediencemi. Ze snídaňového menu volíte omelety, toasty nebo
sendviče, od 10:00 do 15:00 hodin si můžete dát i polévku, ta
vás přijde na 59 korun. Zapomněli jsme spočítat, z kolika domácích limonád si můžete vybrat, odhadujeme, že výběr se nelišil od počtu káv, a i v tomto případě byla tištěná nabídka ústně
doplněná o další aktuální varianty.
Nabídka vína není u Kavalírů popelkou, jak tomu často v kavárnách bývá, dodavatelé jsou vinařství z Lednice a Rakvic, rakvický vinař dokonce vyrábí sekt exkluzivně pro kavárnu a můžete
si objednat třeba jen skleničku.
,CMP¾OEJWVPCNQ
V den naší návštěvy bylo venku třicet stupňů, takže první objednávka byla jasná. Domácí limonáda ve velké sklenici. Složitější
už bylo vybrat, která by to měla být. Nakonec se hodnotitel rozhodl pro grepovou. A udělal dobře. Pro test exkluzivního sektu
jsme se oba rozhodli velmi rychle. Dobře vychlazený, servírovaný ve správné sklenici, chuťově vyrovnaný, ale pro milovníky
suchých vín (a sektu brut) byl dost sladký. Objektivně musíme
přiznat, že sekt se ale vinaři povedl a ty návštěvníky, kteří dávají
přednost jiným než suchým vínům, určitě uspokojí.
Další objednávky už byly složitější. Nakonec nám ve výběru
dortu pomohla naše známá studentka z Virgínie, která tráví
v Prostějově rok na výměnném pobytu organizovaném Rotary
klubem, se kterou jsme se v kavárně náhodou setkali. Dopo-

ručila nám limetkový dort na red
velvet korpusu. Red velvet je česky
červený samet a dort byl opravdu
sametově dobrý, lehce nakyslý a velmi
osvěžující.
Druhý hodnotitel zvolil šlehaný tvaroh s plody goji, sušenou mochyní a jahodami. Hodnotil jej dobře, ale dort je dort,
zvlášť když je tak lehký a osvěžující, jako byl dort limetkový.
Na závěr jsme tentokrát nezvolili obvyklé espresso, na kterém
je nejlépe poznat kvalita použité kávy i její přípravy, ale karamelové frappé a ledovou kávu. Po sametovém dortu bylo frappé
další sametovou položkou hodnoticího menu a ledovou kávu
snad nemusíme čtenářům představovat. Ve třicetistupňovém
horku by jí přednost před klasickým espressem dala možná
většina z vás.

kavárna Kavalír

-XCNKVCUGTXKUW
Oba provozovatelé, přestože odbíhali k dalším povinnostem,
nám věnovali patřičnou pozornost. Poradili, doporučili, rozšířili písemnou nabídku a přitom vystupovali velmi přátelsky,
aniž by překročili citlivou hranici, kdy už působí obsluha až
moc vtíravě.
/ÊUVQ×NGX[
Nemáme zde dost prostoru pět chválu na toto zařízení... Stručně řečeno: tak si představujeme toalety v hodně luxusní restauraci nebo drahém golfovém klubu. S froté ručníčky se v kavárně
tak často nesetkáte ani u nás, ani v zahraničí. Snad jen decentní
označení WC na vstupu z kavárny by hosté, kteří přišli poprvé,
přivítali.
5JTPWVÊtEGNMQXÚFQLGO
Je dobře, že si můžete vybrat v Prostějově nejméně ze dvanácti
možností, kam zajít na kávu. Někdy máte chuť na prostší a neformálnější posezení, jindy dáte přednost luxusu. Pokud ale
potřebujete někam zaskočit s hodně vzácnou návštěvou, nebo
si udělat radost v mimořádný den, Kavalír je to pravé místo.

Kavárně s květinářstvím
Kavalír udělujeme

EXCELENTNÍ

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

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

3

DOBRÉ

Průměr po všech stránkách. Prostředí
slušné, obsluha potřebuje zdokonalit
svůj přístup. Výběr zákusků a jejich chuť jak kdy.
Káva sice slušné kvality, stejně jako zařízení na
přípravu, ale vybrat druh si většinou nemůžete.
Návštěva vás uspokojí a hosty neurazí, ale ani
nenadchne.

2

SNESITELNÉ

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

4,5

Kdo by chtěl znát hodnotitele
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout
na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod
kterým se skrývají potřebné informace i všech
jednaapadesát doposud zveřejněných dílů.
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%QECHGDCTPCDÊ\Ê
Je toho poměrně dost, až nás to překvapilo. Začneme-li
kávou, pak je na výběr ze čtrnácti druhů, vlastně ze všech
obvyklých variant, včetně hitu poslední doby – kávy s tonikem. O dodávky vína se stará velmi dobré vinařství Hruška
z Blatničky, které dodalo i přímo exkluzivní image katalog
a velmi pěkný vinný lístek. Nechtělo se nám věřit, že všech
prezentovaných osmnácti druhů vína bychom mohli dostat, obvykle je reálné jen torzo z nabídky. Ale byli jsme ujištěni, že si opravdu můžeme vybrat z celé nabídky a byli jsme
pozváni k chladicí skříni, abychom se přesvědčili.
Nabídka ostatních alkoholů je slušná: dvanáct druhů rumů
(ale populární a cenově příjemná Republika mezi nimi
není), sedm ginů, jedenáct druhů whisky a brandy. Pivo
dodává pivovar Bernard a na výběr je pěti možností. Kromě
dortů (při návštěvě byly v chladicí skříni tři druhy a fondán)
můžete dostat i toast s oblohou a jak jsme se přesvědčili
u sousedního stolu, vypadal velmi dobře. A jak voněl!
,CMP¾OEJWVPCNQ
Ochutnat jsme stačili klasické espresso a espresso s tonikem
podávané ve vysoké sklenici s kousky pomeranče a ledem.
Na něm se nepozná chuť a kvalita espressa, ale hodnotitel,
který měl espresso klasické, s ním byl spokojen. Co si máme
objednat z dortů, jsme si nechali doporučit. Jako „tutovka“
nám byl doporučen švýcarský ořechový dort „Ořecháč“
podávaný v horkém stavu a s kopečkem šlehačky. Prý je
přivážen opravdu ze Švýcarska a můžeme vám jej vřele doporučit. Druhým zákuskem byl malinový cheesecake, který
nebyl ve srovnání s předešlým dortem nijak mimořádný..
-XCNKVCUGTXKUW
Byli jsme nejprve v kavárně-baru jen sami dva, později
přibyli ještě další dva hosté, takže jediný obsluhující stíhal bez sebemenšího problému, a když jsme byli v podniku sami, měl i čas na neformální rozhovor.
/ÊUVQ×NGX[
Vchod je zřetelně označený a najdete ho vlevo od pultu. Obklady jsou pěkné, stejně tak ostatní zařízení, všude čisto. Ale
na jednu kuriozitu jsme na pánském WC narazili. Pokud je
spuštěné prkénko, jdou dveře otevřít jen natolik, že dovnitř
se protáhne jen velmi štíhlý člověk. Pokud není velmi štíhlý,
musí požádat někoho, kdy štíhlý je, aby do prostoru pronikl
a prkénko zvedl, potom už tam vejde kdokoliv.
Shrnutí - celkový dojem
Musíme přiznat, že nás café-bar Face To Face docela
mile překvapil. Nečekali jsme, že v malém podniku nalezneme výběr kávy, zákusků i ostatních nápojů, který
předčí i větší a známější bary a kavárny. Výběr
druhů vín z velmi dobrého vinařství nás
více než potěšil.

DO
KAVÁREN

RaS resumé
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roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu
jsme se premiérově vydali k hostincům. Od
té doby jsme pokraočovali v pravidelném rytmu střídání a i v roce 2019 se dívali na zoubek
jak regionálním restauracím, tak i klasickým
hospodám. A co víc, čas od času vám přinášíme nějaký ten bonus z návštěvy pizzerie,
podniku pro vegetariány, zahradní restaurace, Hanáckých slavností či vánočních trhů
v Prostějově. Příjemným oživením se dle vašich
reakcí stala i silvestrovská sonda do zahraničí.
V letních měsících minulého roku jsme vám
přinesli sondu návratů, neboli COMEBACK na
místa, která jsme již navštívili, v čemž budeme
pokračovat i letos. A to už brzy!

Face To Face

0GåUGTQ\JQFPGVGXUVQWRKV
Stalo se nám už několikrát, že jsme se
vypravili hodnotit některý podnik a narazili na
zamknutý vchod, takže jsme stáli před volbou
buď se vrátit domů, nebo rychle vybrat k hodnocení jiné místo. Přestože podle internetu měla být kavárna, na kterou jsme byli hodně zvědaví, otevřena ještě tři
hodiny, dovnitř jsme se nedostali.
A protože jsme chtěli do dnešního dílu k velké a hodně diskutované kavárně přidat nějakou menší, padla
volba na podnik nazvaný Face To Face cafe-bar neboli
kavárnu a bar tváří v tvář. Jde o podnik s venkovním
posezením na Žižkově náměstí. Na webových stránkách i na Facebooku si přečtete množství příspěvků
a uvidíte dost fotografií, jen je škoda, že jednotlivé příspěvky na webu nejsou datovány, takže nepoznáte, jak
moc aktuální je informace o vystoupení Adélky Pudové, nebo jestli se právě dnes můžete naladit na čoko-banán raw dort nebo slavný dezert Pavlova. Ale jinak jsou
stránky sympatické a náklonnost podniku projevují
i návštěvníci.
Ještě vám dlužíme informaci, kdy je ve Face To Face
otevřeno. Tak tedy: denně od osmi hodin ráno, od pondělí do čtvrtka do osmi večer, v pátek a sobotu do půlnoci. V neděli je zavřeno.
1FGZVGTKÆTWMKPVGTKÆTW
Vnitřní prostor není velký, posadí se tam necelá třicítka
hostů, a to buď u stolků s pohodlnými křesílky, nebo na
vysoké židličky u vysokého stolu hned u výlohy. Za
pěkného počasí slouží návštěvníkům ještě posezení pod
slunečníky na chodníku, tím se kapacita zdvojnásobí.
Naproti vchodu je pult se zařízením na přípravu kávy
a chladicím boxem na dorty, pult spíše sloužící obsluze než štamgastům. Ale jak už jsme několikrtá zmínili,
v Česku není zvykem zastavit se cestou kolem na skleničku u pultu jako třeba ve Španělsku, kde máte často
problém se k barovému pultu vůbec propracovat. Při
naší návštěvě byla ještě na stropě patrná „mapa světa“,
která vznikla při vytopení podniku nájemníky sídlícími
nad barem, o čemž jsme se dočetli na internetových
stránkách. Čekali jsme, že bude větší.

Proto Café-baru
FaceToFace
udělujeme
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&CXKF0CXT¾VKN2TQUV÷LQX (TCPVKwGM)TWNKEJ-QUVGNGEPC*CPÆ (TCPVKwGM5VTQWJCN2TQUV÷LQX #NGPC
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VYHNĚTE SE
6QO¾w2ąGEGEJV÷N$GFKJQwċ 1NFąKEJ.Qwċ¾M2TQUV÷LQX 4GP¾VC
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nevábný. Obsluha se nesnaží atmosféru ,CMWD<GO¾PGM$GFKJQwċ #NGPC-QéÊ5P÷JQVKEG <FGPMC
zpříjemnit. Ke kávě si můžete dát maxi- 2ąGEGEJV÷NQX¾ $GFKJQwċ  #NGPC -QéÊ -QPKEG  ,QUGH 5[PGM
málně oplatky. Kavárna snad jen pouze
5P÷JQVKEG .GPMC&ąGXÊPMQX¾-NGPQXKEGPC*CPÆ
podle názvu...
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BOJ O ZDRAVOU VODU ZAÈÍNÁ!
NA PODZIM
PROPUKNE
OBØÍ
ÈISTÍCÍ
AKCE
Olšany se chystají na největší investici desetiletí
PROSTĚJOVSKO Životadárná, jindy ale také nebezpečná.
Povrchová voda je důležitou pro každou vesnici i město. V některých částech země však není v takové kvalitě, aby mohla
plně sloužit. Příkladem mohou být Olšany u Prostějova. Zde
se už více než dvacet let potýkají s následky ekologické havárie nedaleké Sigmy Lutín. Do půdy a následně do vody tehdy
unikly nebezpečné látky. A Olšany společně s okolními obcemi nadále řeší, jak s tímto problémem naložit.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Paní Pavla bydlí v Dubanech. Nedaleko od jejího domu se nachází
zdroj pitné vody pro tisíce lidí na
Prostějovsku a Olomoucku. Ale
také malé modro-žluté sloupky,
které prozrazují, že vše není úplně
v pořádku. Jedná se totiž o vrty, skrz
něž se zjišťuje, zda zamořená podzemní voda nedosáhla až k ochrannému pásmu. „O problematické
vodě samozřejmě víme. Bavili jsme
se už s manželem, zda vzorky té naší
ze studny neposlat na rozbor,“ svěřila se Večerníku. Vodu nyní používají bez větších obav. „Dáváme si ji
do kávy například,“ dodala. V obci
naštěstí pro její obyvatele existuje také možnost využívat místní
vodovod.

Důvody, proč tak činit, jsou nasnadě. Otrávený mrak vody je aktuálně
zhruba 900 metrů od zdroje vody
v Dubanech. Úřady už pak v minulosti varovaly před jejím používáním,
třeba v Olšanech u Prostějova. Těch
se problém týká nejvíce, právě v blízkosti místní části Hablov je zamoření
nejsilnější. Obec tak už léta problém
řeší.
A blíží se k tomu, aby došlo k vyčištění. „Problém řešíme, proběhlo setkání se zástupci okolních obcí, kde
byla řeč například o financování. To
je zatím ve fázi projednávání,“ uvedl
starosta obce Milan Elfmark. Do
čištění by se měl zapojit také Olomoucký kraj. Od něj už v minulosti
obec získala peníze na provedení
přípravu projektu. „Obec Olšany
u Prostějova dosud nepodala na
Krajský úřad Olomouckého kraje
žádost o poskytnutí dotace,“ uvedla
však minulý týden mluvčí úřadu Eva
Knajblová.
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Zavøeli silnici
do Skøípova
Konice (mls) – S velkou komplikací se budou muset vypořádat řidiči
v Konici. Od pondělí 24. června je
zcela uzavřena Jiráskova ulice vedoucí kolem tamního vlakového nádraží
ve směru na Skřípov. Uzavírka se
protáhne až do 29. září. Důvodem
je kompletní rekonstrukce silnice,
která byla dlouhodobě v hodně špatném stavu. Komplikace se dotknou
i nedalekého rondelu, kde by od 1.
července měla být doprava řízena semafory. Kvůli dopravnímu omezení
musely být rovněž přeloženy také autobusové linky, ke konickému nádraží autobusy nebudou jezdit vůbec.

Kamery dohlédnou
na poøádek
Brodek u Prostějova (mls) - Na
bezpečnost a dodržování veřejného
pořádku by v Brodku u Prostějova
měl dohlédnout nový kamerový
systém. Městys na jeho pořízení od
Olomouckého kraje získal dotaci ve
výši 117 000 korun.
Foto: Michal Sobecký

Hotové už je výběrové řízení na likvidaci ekologické havárie. Ujmout se jí
má firma Dekonta. Přivedením látek,
které ty nebezpečné rozloží, pak chce
s problémem skoncovat. „Princip
metody spočívá v pravidelné injektáži nebo zasakování vhodných aditiv
nebo substrátů do podzemní vody,“
uvedl nedávno pro Českou televizi
Jan Vaněk z představenstva firmy.

Výsledkem by měl být vznik zhruba tří set vrtů. Ty by se měly začít
objevovat v průběhu letošního
roku. Samotné práce by však měly
pokračovat až do roku 2023. „Zatím nebylo vydáno stavební povolení. Po dalším kontrolním dnu
bude vědět více o zahájení prací,“
uvedl Milan Elfmark. Celkem by
měly práce stát zhruba 180 mi-

lionů korun. Část peněz by měla
poskytnout Evropská unie. Další
prostředky by pak mohly obce získat od kraje. Olšany u Prostějova,
coby hlavní organizátor odstranění zátěže, pak chystá také setkání
s obyvateli obcí, kde by došlo k vysvětlení situace i objasnění toho,
co se bude dít. Datum však zatím
není známé.

Nové arboretum
Krumsín (mls) - Osina a Osinka je
dvojice rybníků v Krumsíně, které se
nacházejí v bezprostředním sousedství
vojenského újezdu Březina. Oba jsou
dlouhodobě bez vody, důvodem je probíhající revitalizace, která by měla skončit
letos v srpnu. Po jejím skončení by tam
měly dle zástupců Vojenských lesů a statků růst nové vodní rostliny. Rybník by se
rovněžmělstát součástínovéhoarboreta.

Policisté spoutali cyklistu 9\KUiOVRXWĨÿYSLWtSLYDQDġDV

VÍCEMĚŘICE Minulé úterý
25. června deset minut před
šestnáctou hodinou zahlédli
policisté zdejšího obvodního
oddělení na silnici mezi Víceměřicemi a Němčicemi nad Hanou cyklistu, který při jízdě kličkoval přes celý jeden jízdní pruh
vozovky. Podobných případů
opilých jezdců na kolech bohužel
přibývá, tento se ovšem vymykal
tím, jak alkoholem zdecimovaný
muž reagoval na policejní hlídku,
která jej chtěla zastavit. Nejdříve
marně...
„Když se policisté rozhodli k zastavení cyklisty a provedení jeho kontroly, tento jejich pokyn opakovaně
neuposlechl a služební vozidlo ně-
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kolikrát objel a snažil se pokračovat
v jízdě. Proto policisté po výzvě s výstrahou proti muži použili donucovací prostředky hmaty a chvaty. Cyklistu zastavili, a protože stále odmítal
spolupracovat a kladl odpor, byla
mu přiložena pouta,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje.

pak opilý boural

HAMRY Radost z vítězství v soutěži pití piva na čas mu dlouho
nevydržela! Předminulou sobotu 22. června pár desítek minut
před půlnocí došlo na komunikaci v obci Hamry k dopravní
nehodě osobního automobilu
značky Peugeot se Škodou Octavia. Pětadvacetiletý řidič Peugeotu podle vlastního vyjádření
přehlédl zaparkovaný automobil Škoda, který byl odstaven
u domu a částečně zasahoval do
komunikace.

„Po střetu pravého boku Peugeotu
s levým bokem Octavie muž s nepojízdným Peugeotem musel zastavit.
Ke zranění osob při dopravní nehodě
nedošlo. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
devadesát tisíc korun. Řidič byl pod
vlivem alkoholu, policistům nadýchal
2,28 promile. Vzhledem k těmto okolnostem policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykových
látek. Za ten podezřelému v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí trest

&X÷RQPKéGP¾CWVCLUQWXÚUNGFMGOQRKNGEMÆLÊ\F[ąKFKéGMVGTÚRąGFPGJQFQWX[
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odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Jak ještě dodal, opilý
šofér strážcům zákona prozradil i důvody svého stavu. „Muž s naměřenou

hodnotou souhlasil a požití alkoholu
před jízdou přiznal. Dle svých slov se
během večera zúčastnil soutěže v pití
piva na čas, kterou vyhrál. Při tom měl
vypít nejméně čtyři jedenáctistupňová
piva a dvě odlivky destilátu Myslivec,“
uvedl policejní mluvčí.
(mik)

MOSTKOVICE Letní kino v Mostkovicích si pro
začátek letních prázdnin připravilo vskutku bohatý
program. Od středy 3. do neděle 7. července budete
moci zajít hned na čtveřici filmů. Promítat se budou
Ženy v běhu, Bohemian Rhapsody, Po čem muži
touží a Spider Man: Paralelní světy.
Letní kino Mostkovice v měsíci červenci bude promítat
nejrůznorodější snímky od komedií přes pohádky až
po sci-fi. Prvním filmem na začátku prázdnin bude ve
středu 3. července od 21:30 hodin oblíbená česká komedie Ženy v běhu. „Věra (Zlata Adamovská) prožila
s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit
jeho poslední přání – zaběhnout maraton. Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.
Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více
než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice
dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři
měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý
kondiční plán. Stačí jen začít…“ Vstupné činí 90 korun.

Pátek 5. července se od 21:30 hodin ponese v hudebním
duchu. Uvidíte totiž jeden z nejopěvovanějších snímků
Bohemian Rhapsody, který popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho. Vstupné stojí 90 korun.
V sobotu 6. července ve stejný čas nastoupí opět česká
komedie Po čem muži touží, která pojednává o věčném
soupeření mužského a ženského světa. Ve hvězdně obsazeném snímku uvidíte Annu Polívkovou, Jiřího Langmajera, Matěje Hádka, Oldřicha Navrátila nebo Naďu
Konvalinkovou. Vstupné je 80 korun.
Nakonec v neděli 7. července taktéž ve 21:30 hodin se
bude promítat Spider Man: Paralelní světy. „Paralelní
světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu a nekonečné možnosti paralelních světů, kde je víc než jeden maskovaný hrdina.“ Vstupné vás přijde na 80 korun.
Navíc vás čeká jedno překvapení. „Přijďte s dětmi dřív,
společnost Zábavné atrakce.cz si pro vás připravila překvapení před filmem!“ lákají pořadatelé.
(tem)
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Ve středu 26. června před čtrnáctou hodinou zjistili policisté osobní automobil značky Alfa Romeo,
který vjel do zákazu vjezdu přes
hráz plumlovské přehrady směrem k letnímu kinu. Při následné
silniční kontrole sedmadvacetiletý řidič předložil doklady k vozidlu a tvrdil, že řidičský průkaz
mu byl odcizen. Muž vykazoval
známky ovlivnění alkoholem, což
se potvrdilo provedenými dechovými zkouškami. Ty ukázaly nejvyšší hodnotu 1,85 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými
hodnotami souhlasil a přiznal vypití jednoho piva a dvou velkých
odlivek rumu bezprostředně před
jízdou z autokempu v Plumlově.
Muž je pro své jednání podezřelý
z přestupků podle zákona o silničním provozu a také přečinu
ohrožení pod vlivem návykové
látky. Za ty mu hrozí pokuta. Za
uvedený přečin v případě prokázání viny a odsouzení trest odnětí
svobody až na jeden rok. Další jízdu policisté muži zakázali.

Po hrázi opilý
a bez řidičáku

V dosud přesně nezjištěné době
přes noc na pondělí 24. června dosud neznámý pachatel odstranil
síť proti hmyzu z okna rodinného
domu v Čehovicích. Poté měl zloděj vniknout oknem do ložnice
domu, ze kterého odcizil volně
odloženou peněženku. S tou její
jednašedesátiletá majitelka přišla
i o osobní doklady a finanční hotovost 11 000 korun. Poškozením
škoda způsobená nebyla. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže. Za ty pachateli hrozí
až tři roky vězení.

Místo hmyzu zloděj...

V sobotu 22. června o půl deváté
ráno kontrolovali policisté místního obvodního oddělení v Karafiátově ulici v Konici osobní
automobil značky Renault a jeho
pětačtyřicetiletého řidiče. Provedenými dechovými zkouškami u muže změřili hodnoty 3,11
a 3,01 promile alkoholu v dechu.
Se změřenými hodnotami muž
souhlasil a přiznal vypití asi šesti
piv a 0,3 litru rumu během předchozí noci do brzkých ranních
hodin. Dalším šetřením policisté
zjistili, že muž má odebraný řidičský průkaz. Pro své jednání je
nyní podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za
ten mu v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti.

Bez řidičáku a namol!

.521,.$

ÿ(51É

10

EXKLUZIVÍ REPORTÁŽ

Pod „monumentálním“ kopcem Mount
Nezamysl vypínajícím se do výšky 8 000
milimetrů nad Mořicemi se poslední
školní den opět sešli sportovci z celé zeměkoule. Vůbec poprvé se na akci představili obyvatelé dosud neznámé země
Hipakistkán. „Tvoří ji emigranti ze všech
zemí světa včetně Švédska či Holandska.
Zběhli do ní dokonce i mí dva synové,
kteří zatím pokaždé reprezentovali svoji
rodnou Burkinu Faso. Moc o Hipakistánu nevím, není mi třeba známo, zda
má vůbec prezidenta či premiéra. Pokud ne, určitě bychom jim oba mohli
nabídnout,“ vtipkoval Jan Košárek z po-

Nová republika Hipakistán by mohla
hledat prezidenta a premiéra přímo v ČR

FOTOGALERIE

co se děllo naa ollym
mpppijáádě....
Letos to bude šest let, co byla opět napuštěna plumlovská přehrada. Bezprostředně poté do ní byly vysazeni také
zhruba půlkilogramoví kapři měřící do
30 centimetrů. Jejich počet byl přísně
regulován. Před dvěma lety si prostějovští rybáři odhlasovali, že z vody budou
vytahovat pouze kapry delší 45 centimetrů a kratší než 70 centimetrů. Jenže
uplynulé roky ukázaly, že takových ryb
je v přehradě skutečně velmi málo.

Martin ZAORAL

PLUMLOV, MOSTKOVICE Tolik
promarněného času! Dva roky museli
rybáři na plumlovské přehradě vracet
do vody kapry kratší 45 centimetrů
a delší 70 centimetrů. Zástupci rybářského svazu si od tohoto kroku slibovali vyšší počet velkých ryb v nádrži.
Jenže zamýšlený efekt se nedostavil.
A tak se nejnižší míra u kaprů vrátí
zpět na 40 centimetrů.

EXKLUZIVNĚ
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Řidička zraněna, škoda přes čtvrt milionu

ŠTARNOV Byl pátek 21. června,
kdy se přesně v 14:45 hodin na
obávané silnici mezi Konicí a Štarnovem srazila hned tři osobní auta!
Na vině je podle všeho šofér Jeepu,
který nejprve „škrtl“ o stojící vozidlo a to ho odmrštilo do protisměru. Přímo ve chvíli, kdy do protivky
jelo další auto!
„Podle prvotního šetření měl sedmačtyřicetiletý řidič Jeepu Grand Cherokee přehlédnout u krajnice stojící
Peugeot 407. Po nárazu do jeho levé
zadní části vozidlo Jeep přejelo do
protisměru, kde se čelně střetlo s protijedoucím automobilem Citroën
Berlingo, jehož devětapadesátiletá řidička byla k preventivnímu vyšetření ,GURQFKXGOåG\JTQ\KX÷X[RCFCLÊEÊPGJQF[PGX[RN[PWN[MTQO÷NGJéÊJQ\TCP÷PÊ
převezena do prostějovské nemocni- ąKFKéM[å¾FPÆFCNwÊX¾åPÆP¾UNGFM[
(QVQ2QNKEKGè4
ce. Ke zranění dalších osob nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody byla to střetu František Kořínek, tiskový Alkohol u všech zúčastněných řidičů
předběžně vyčíslena na 260 tisíc ko- mluvčí Krajského ředitelství Policie policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. (mik)
run,“ informoval komplexně o tom- Olomouckého kraje.

MOSTKOVICE Tak dlouho se jezdí
po Mostkovicích pod vlivem alkoholu, až se ucho utrhne! V tomto
případě ale nešlo o pověstné ucho,
nýbrž o hlavu, kterou si cyklista
rozbil po nárazu do zaparkované
škodovky. Důvodem nehody byl samozřejmě počet vypitých piv a také
slivovice...
„V neděli třiadvacátého června před
jednadvacátou hodinou došlo na komunikaci v chatové oblasti u Mostkovic k havárii devětatřicetiletého
cyklisty. Ten z důvodu své podnapilosti nezvládl řízení a narazil do boku
zaparkovaného osobního automobilu
značky Škoda. Po nárazu cyklista upadl na komunikaci a zároveň si způsobil
zranění hlavy,“ popsal karambol František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Při dopravní nehodě byla na vozidle

způsobena škoda předběžně vyčíslená na 5 000 korun. „U zjevně opilého
cyklisty policisté provedli dechové
zkoušky, kterými změřili hodnoty
2,43 a 2,46 promile alkoholu v dechu.
Muž požití alkoholu přiznal s tím, že

během večera vypil několik piv a několik slivovic. Pro své jednání je cyklista nyní podezřelý z přestupku podle
zákona o silničním provozu. Za ten
mu hrozí pokuta až do výše padesáti
tisíc korun,“ dodal Kořínek.
(mik)

%[MNKUVCPGLRTXGPC\CRCTMQXCPÆwMQFQXEGRQPKéKN\TE¾VMQCRCMUKRąKR¾FWPC\GO
TQ\DKNJNCXW
(QVQ2QNKEKGè4
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VÝŠOVICE Uplynulou středu 26.
června před jednadvacátou hodinou došlo na komunikaci mezi Výšovicemi a Němčicemi nad Hanou
k havárii osobního automobilu
značky Opel. Hrůzostrašná nehoda
se bohužel neobešla bez zranění.
Pro muže s platným zákazem řízení
přiletěl vrtulník letecké záchranné
služby, jeho spolujezdkyni odvezla
do nemocnice sanitka.
„Pětačtyřicetiletý řidič s půjčeným automobilem z dosud nezjištěných příčin,
pravděpodobně vlivem nepřizpůsobení
rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky,
nezvládl řízení. Při průjezdu táhlou levotočivou zatáčkou vyjel s vozidlem vlevo
mimo komunikaci. Tam se vozidlo střetlo s travnatým břehem, dopravní značkou a vzrostlým listnatým stromem.
Následkem toho se vozidlo převrátilo
na střechu a v této poloze se zastavilo.
Řidič vozidla a jeho devětačtyřicetiletá
spolujezdkyně utrpěli zranění, se kterými byli transportováni do Fakultní

prvotního šetření řidič pravděpodobně
nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Dalším šetřením policisté
zjistili, že má rozhodnutím Okresního
soudu v Olomouci vysloven zákaz řízení na dobu osmnáct měsíců, a to až
do února příštího roku,“ dodal Kořínek s tím, že přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění dopravní nehody jsou
předmětem dalšího policejního šetření.
(mik)

-TMQNQOP¾LÊ\FCwQHÆTCMVGTÚO¾UQWFGO\CM¾\¾PQąÊFKVUMQPéKNCXRQNKXGFNGUKNPKEG
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nemocnice Olomouc. Žena sanitním
vozem a muž vrtulníkem letecké záchranné služby,“ popsal detailně František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob naštěstí nedošlo. Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 40 000
korun. „Dechovou zkoušku nebylo
z důvodu zranění řidiče možné provést, proto byl nařízen odběr krve. Dle

VWŐHäHSRViGNDYQHPRFQLFL
6U¿æNDWĆËDXWXjWDUQRYD Po nehodì nadýchal 2,46 promile 2SHOVNRQÿLOMužQDnepřipoután
a se zákazem řízení!
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klikni na
řádajících Nezamyslických mažoretů.
www.vecernikpv.cz
Navzdory faktu, že se tato jedinečná
NEZAMYSLICE Skoti v rudočerných kiltech, občané republiudálost koná koncem středoevropského
ky Meloun se svým státním znakem na hlavách, čeští hokejisté,
června, soudě dle oblečení mnohých
Číňané se psem coby polotovarem do kebabu, Jordánci bez pásreprezentantů při ní mrzne až praští.
Ani jednou při ní také nechyběl modrý
ma i bez gázy, dvě vysoce výdělečné ženy jednoho muže z Burkiny
či růžový pramen zajišťující NezamysliFaso, princ Hamlet reprezentující Dánsko, Somálci zobající rozsycím dostatek nových občánků. „Letos
BYLI JSME
panou rýži po Číňanech, tučňáci z Antarktidy, čokoládové krasaU TOHO
máme pouze modrý pramen. Skvělých
vice z Pobřeží slonoviny, Poláci doprovázení zdravotní sestřičkou,
mažoretek už máme dost, teď potřebuHipakistánci tvoření migranty ze Švédska, Holandska, Burkiny
jeme hlavně fotbalisty,“ narážel Košárek
Faso a dalších vyspělých zemí, Ukrajinci pašující cigarety a nakona nepříliš početné stavy fotbalové mlá0C×XQFEGNÆQN[ORRKL¾F[FQwNQPCXGUGNÚVCPGEXGUV[NWOÊUVPÊEJ5GwNQUVÊ
nec jeden Turek i se záchodem. Na devátém nultém ročníku Zimní
deže v městysi.
Foto: Martin Zaoral
olymppijády v Nezamyslicích se uplynulý pátek sešla neuvěřitelně
Recesistický spolek organizuje olympestrá společnost. U toho prostě Večerník nemohl chybět!
ppijádu už devátým rokem. „Cítíme, že stárneme, na přípravu máme stále i tříletá June soutěžící za Pobřeží slonoméně času. Přitom městys pravidelně viny, odkud pochází její tatínek. „Jinak je
pořádá mezi důchodci oblíbené Sešlos- to ovšem Češka jak poleno,“ dodala její
saa
3x foto: Martin Zaoral
ti, což je takové posezení při dechové maminka Kristýna.
hudbě. Myslím, že pomalu začínáme Akce se i tentokrát nadmíru vydařila,
patřit právě na takové akce, a proto jsme a kromě bláznivých dospělých si ji nási to chtěli vyzkoušet už tady, při našem ramně užily zejména děti. Organizátoslavnostním zahájení,“ vysvětlil Košárek. ři, kteří mají v Nezamyslicích mimo jiné
Po taneční dechové zábavě následova- na starost také stavění a kácení májky,
lo slavnostní zapálení olymppijáckého program na svatováclavských hodech či
ohně, o něž se postaral místní starosta silvestrovskou koupel, naznačují, že tranavlečený do vskutku teplé kombinézy dice by mohla brzy skončit. „Letos je to
a s beranicí na hlavě. Sportovci z celé- už devátý nultý ročník. Vše nasvědčuje
0CU¾O×XQFJGTX[wGNFNQWJÚRTčXQFXwGEJURQTVQXEč 6CVÊPGMVąÊNGVÆ,WPGRQEJ¾\Ê\2QDąGåÊUNQPQXKP[OCOKP 0CCMEKUGRąGFUVCXKNCK\EGNCPQX¾\GO÷*KRCMKUV¾PFQPÊåGOK
ho světa pak změřili své síly v biatlonu, tomu, že příští rok konečně uspořádáme
QF5MQVUMCRąGU#PVCTMVKFWCåRQ6WTGEMQ
MC-TKUVÚPC\0G\CO[UNKE
ITQXCNKP÷MFGLwÊQD[XCVGNÆiXÆFUMC*QNCPFUMCC$WTMKP[(CUQ
sjezdu do kopce a sjezdu na čemkoliv. první a zároveň poslední ročník,“ uzavřel
Vůbec poprvé se do soutěží zapojila Jan Košárek.

Martin ZAORAL

pro Večerník
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lika dopravních přestupků, za což mu
hrozí pokuta až do výše 5 000 korun.
„Při provedeném šetření policisté nezjistili alkohol u řidiče ani zranění osob.
Výše způsobené škody byla předběžně
vyčíslena na čtyřicet tisíc korun. Věc
bude k dořešení postoupena příslušnému správnímu orgánu,“ doplnil František Kořínek.
(mik)

<PKéGP¾ \CFPÊ é¾UV XQ\KFNC $/9 LG
XÚUNGFMGO \CX¾J¾PÊ ąKFKéG RčLéGPÆ
6Q[QV[ MVGTÚ PCXÊE \ OÊUVC PGJQF[
\DCD÷NGWLGN
(QVQ2QNKEKGè4

Od nehody ujel, pak se pøiznal

naboural BMW

Pùjèenou Toyotou

Pondělí 1. července 2019
www.vecernikpv.cz

VÍCEMĚŘICE Předminulou neděli
23. června ve 20.25 hodin došlo ve
Víceměřicích k dopravní nehodě,
při které řidič automobilu značky
Toyota z dosud nezjištěných příčin
poškodil na komunikaci zaparkovaný automobil značky BMW. Po
tomto zaváhání a poničení „bavoráku“ muž z místa nehody ujel. Policisté ale záhy vypátrali auto viníka
i jeho samého.
„Po nehodě z místa řidič s Toyotou
ujel. Provedeným šetřením policisté
automobil Toyota vypátrali a zjistili, že
v době nehody ho měl půjčený a řídil
dvaačtyřicetiletý známý majitele vozu.
Podezřelý muž se posléze ke způsobení
dopravní nehody přiznal,“ řekl Franti2NWONQXUM¾RąGJTCFC\čUV¾X¾OG\KT[D¾ąKQDNÊDGP¾XGNMÆ×NQXM[UK\PÊXwCMRQQR÷
šek Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
VQXPÆOPCRWwV÷PÊWåąCFWNGVPGQFP¾wGLÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW ředitelství Policie Olomouckého kraje
„Kapři v přehradě nemají skoro co Stav rybí osádky v plumlovské pře- Svým jednáním se šofér dopustil někožrát. Kvůli možnému rozmnožení hradě je ze strany Povodí Moravy
sinic máme zakázány příkrmy. To se ostře sledovaný. Pod kontrolou
ovšem výrazně projevuje na jejich růs- jsou zejména tzv. bílé ryby, mezi něž
tu, který je velmi pomalý. Ukázalo se, kromě kapra patří například cejni,
že za skoro pět let mnozí z nich vůbec amuři či okouni. Někteří tvrdí, že tyto
nebyli schopni narůst do požadované ryby rozrýpáváním bahna uvolňují ze
míry pětačtyřicet centimetrů. Rybáři dna fosfor, který slouží jako živiny pro
si tak od přehrady skoro nic neod- sinice. Počet bílých ryb by proto zásadnášeli,“ konstatoval jednatel prostě- ním způsobem měli redukovat dravci
jovského rybářského spolku Pavel jako třeba štiky, candáti či sumci. VšechMüller. Výbor rybářského svazu se ny tyto ryby prostějovští rybáři chovají
proto rozhodl limit vrátit na původ- v rybnících v Hamrech, Čelechovicích,
ních 40 centimetrů a horní hranici Dětkovicích či Otaslavicích a následně
úplně zrušit. „Právě jsem tento ná- je vysazují do přehrady. „V celé věci by
vrh podal a předpokládám, že bude v dohledné době měla být zpracována
schválen. Platit by měl od začátku zpráva, která bude zásadní pro další slonového roku,“ potvrdil Müller.
žení rybí osádky,“ uzavřel Pavel Müller.
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu
aneb jsme s vámi u toho...
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rozhovor Večerníku

Pondělí 1. července 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á
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PROSTĚJOV Neměl lehké začátky, dokonce si musel hudbou přivydělávat chvíli na ulici. A později
pracoval i koncertoval naráz. Nyní
už se ale naplno věnuje tomu, co
má nejraději muzice. Jindra Polák
(na snímku) díky ní už procestoval pořádný kus České republiky.
Aby taky ne. Skupina Jelen, v níž je
frontmanem, si získává stále větší
popularitu. Vidět ji lze na mnoha festivalech, včetně oblíbených
„Hradů“, a její skladby, jako třeba
Klidná jako voda, jsou často slyšet
z rádia. Píseň Magdaléna má přes
YouTube na Česko výborných 15
milionů zhlédnutí. Kapela se navíc
svým hudebním stylem, kdy mísí
mimo jiné rock či country, dokáže
prosazovat jak na velkých festivalech, tak v komornějším hudebním prostředí. Nyní se skupina, jež
letos slaví šest let, chystá na plumlovskou přehradu. Na pláži U Vrbiček to Jelen rozbalí již tuto sobotu
6. července od půl deváté večer.
A postará se tak o hudební událost roku na Prostějovsku, u které
nesmíte chybět. Tento rozhovor
nechť je vám k tomu pozvánkou.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak dnes vzpomínáte na své začátky s hraním?
„Pocházím z muzikantské rodiny,
takže muzika byla od malička nedílnou součástí mého života. Moje babička byla zpěvačka a od malička nás
s bráchou vedla k tomu, abychom se
hudbě věnovali. Do ´hudebky´ jsem
začal chodit už v pěti letech a postupně
vystřídal klavír, trumpetu a trombon,
než jsem objevil rockovou muziku,
kapelu Kiss a zjistil, že by se mi asi víc
líbila elektrická kytara a ohňostroj na
pódiu...“ (smích)
yy V čem přesně vám imponovala
skupina Kiss? Přeci jen jejich hudba je od skupiny Jelen poněkud
odlišná.
„Kiss pro mě byli v mém hudebním
životě zásadní hned dvakrát. Poprvé,
když jsem kolem svých čtrnácti let našel
doma mezi deskami rodičů elpíčko Kiss
– The Best of Solo Albums. Čtyři zmalované obličeje na obalu mě tak zaujaly,
že jsem si desku pustil, a když přišla na
řadu písnička Paula Stanleyho ‚Tonight
You Belong To Me‘ a po pomalém, melodickém úvodu zazněl rockový kytarový riff, byl jsem úplně ztracený. Nikdy
předtím jsem nic podobného neslyšel,
netušil jsem, co to je, ale bylo mi úplně
jasné, že tohle je něco, co chci dělat. Tenkrát letěl trombon do kouta, já si pořídil
první elektrickou kytaru a začal psát
vlastní písničky. No a podruhé mi změnili Kiss život, když vydali záznam svého unplugged koncertu. To jsem zase
poprvé slyšel rockové písničky zahrané
čistě na akustické nástroje a ta zvláštní
energie se mi ohromně líbila. Ještě pár
let to trvalo, ale postupně to jednoznačně určilo další směr v mojí tvorbě.“
yy Jak přijalo vaše okolí přesun ke
kytaře?
„Já jsem se popravdě nikoho moc
neptal. Myslím, že na chvíli se všem

Frontman skupiny Jelen Jindra Polák přijede už tuto sobotu zazpívat
na plumlovskou přehradu do areálu U Vrbiček. Buďte u toho i vy!

ulevilo, že už nebudu doma cvičit na trombon, ale pak zjistili, že
když se kytara zapojí do zesilovače, je to ještě daleko větší kravál.
Tak se jim zase přitížilo!“ (smích)
yy Máte zkušenost s pouličním
vystupováním. Kde všude jste ho
zkoušel?
„Začali jsme s bráchou v Irsku, a to
v době, kdy se u nás ještě na ulici hrát
vůbec nesmělo. Tam to bylo asi nejlepší, busking tam má dlouhou tradici
a brzo jsme se skamarádili s místními
muzikanty a zapadli do tamní umělecké komunity. Zpátky doma jsem
občas hrával v centru Prahy, Na Příkopě, v Železné, na Staroměstském
náměstí... Na ulici jsme si dokonce
párkrát zahráli i s Jeleny, když jsme
měli na cestách trochu času a toulali
se po městě s nástroji. Naposled to
bylo myslím na Slovensku a byl to
super zážitek!“
yy S jakými reakcemi kolemjdoucích jste se setkával?
„Hraní na ulici je specifické tím, že
není oddělený prostor pro muzikanty
a posluchače. V klubu je to jasné, vy
jste na pódiu a ostatní pod pódiem
přišli se záměrem poslouchat muziku. Na ulici to tak není. Vstupujete do
prostoru chodcům a ti zastaví a poslouchají jen v momentě, kdy je něčím
zaujmete. Je to velká škola komunikace s publikem. Pokud se vám to povede, vysloužíte si nějakou odměnu.
Když ne, projdou kolem a jsou fuč.“
yy Než jste se dal na dráhu profesionálního hudebníka, vystřídal jste
řadu zaměstnání. Jaké z nich se vám
nejvíce zamlouvalo?
„Vyzkoušel jsem si opravdu celkem
dost profesí, to je pravda. Od kulisáka
v divadle přes prodej databází, křišťálových skleniček, práci v internetové kavárně a pohostinství... Nakonec jsem
ale zakotvil u grafiky, to mě vždycky
bavilo. Napřed jsem dělal v reklamní
agentuře a pak přešel do velkého vydavatelství, kde jsem dvanáct let dělal
časopisy. To mi asi taky sedělo ze všeho, co jsem dělal, nejvíc. A dodnes ty
zkušenosti využívám, dělám všechnu
grafiku pro Jelena sám. Od plakátů
přes obaly desek až třeba po zpěvník.“
yy Působil jste před Jelenem ještě
v nějaké skupině?
„Jasně že jsem jich postupně prošel
několik, asi jako každý muzikant. Asi
nejdůležitější byla skupina Dobrohošť, ve které jsem si mohl zazpívat
vedle skvělých muzikantů, jako jsou
kytarista Václav Veselý a jeho brácha,
legendární baskytarista Jiří Veselý.
V sesterské kapele Irish Dew jsem si
také zazpíval a občas zahrál i na kytaru, nebo irské bouzouki. Hodně důležitá pro mě byla i moje vlastní kapela
Krivohlavy, kde se v repertoáru objevilo i pár nápadů, které jsme později
dopsali a přearanžovali s kluky z Jelena a dodnes je hrajeme.“
yy V jednu dobu jste koncertoval
s Jelenem a zároveň pracoval. Jak
se to dalo skloubit? Kdy přišel zlom
– stal jste se hudebníkem-profesionálem?
„Do určité doby to šlo, ale pak bylo
hraní čím dál víc a začalo to být hodně
náročné. Navíc mám rodinu, dceru,

které v té době bylo šest let. A když
jsem si spočítal, že jsme spolu v té době
od května do konce září strávili všeho
všudy dvacet dnů, tak mi došlo, že
takhle to nechci, že bych to její dětství
úplně prošvihl. Sedl jsem si, všechno si
pořádně spočítal, a když jsem věděl, že
na složenky bude a hlady neumřeme,
dal jsem v práci výpověď a vykročil do
neznáma.“
yy Jakou máte nejhezčí vzpomínku
na koncert?
„Těch vzpomínek je spousta a my měli
opravdu štěstí na spoustu úžasných
zážitků, těžko vybírat. Ale jeden okamžik, na který vzpomínám docela často, se odehrál na našem prvním samostatném turné v plzeňské
Buena Vistě. Jako přídavek
jsem tam hrál ‚Pár letních
chvil‘, což je hodně osobní
a intimní píseň, kterou jsem
napsal pro svoji rodinu. Stál
jsem na pódiu sám s kytarou,
zpíval a najednou jsem si uvědomil, že ji celý klub zpívá se
mnou. To bylo poprvé, co jsem
něco takového zažil a ten pocit
nikdy nezapomenu. Doteď
mám husí kůži, když na to
jenom myslím.“

Stál jsem na pódiu sám s kytarou, zpíval a najednou
si uvědomil, že ji celý klub zpívá se mnou. To bylo
poprvé, co jsem něco takového zažil a ten pocit nikdy
nezapomenu. Ale vlastně ten největší zážitek je, že pořád
jezdíme společně, je to stejná sranda jako na začátku,
a když dohrajeme koncert a dorazíme na hotel, vždycky
se sejdeme někde na pokoji a jsme pořád ta stejná banda
kámošů, jako když jsme do té dodávky sedali poprvé...
nálada, člověk tam
potká spoustu kapel
a muzikantů a je tam taková
rodinná atmosféra, že se člověk
hned cítí jako doma.“
yy Jelen vzdal hold Michalu Tučnému s albem Půlnoční vlak. V čem je
pro skupinu inspirací?
„Základní rys naší tvorby je návrat ke
kořenům. A Michalova muzika jsou
naše kořeny v české muzice. Všechny nás v kapele jeho tvorba nějakým
způsobem ovlivnila, vyrůstali jsme na
ní, a sice ať už jsme si to uvědomovali, nebo ne. Zároveň ale zjišťujeme, že
nová generace už tam tuhle návaznost
nemá, většina mladých lidí, pokud jejich rodiče vyloženě nejsou fanoušky
country, už Michalovy písničky prakticky nezná. O to víc se těšíme, že se
nám třeba povede jim jeho hudbu
představit. Ať už díky albu, nebo na
letošním podzimním turné, které se
bude také jmenovat Půlnoční vlak
a kde kromě největších jeleních
hitů samozřejmě zazní i několik
písní právě z této desky.“
yy Chystá Jelen i výjezd do zahraničí? Případně vrátíte se ještě někdy k anglickým textům?
„V minulosti jsme několikrát hráli
na Slovensku, jako předkapela našich

Foto: internet (zdroj: ireport.cz)

yy Máte už za sebou hned několik
alb. Které skupinu Jelen podle vás
nejlépe definuje? Je pak nějaká píseň, která se vám osobně nejvíce líbí?
„To se takhle asi nedá říct. Každé album
vždycky zachycuje nějaké období, fázi,
ve které se kapela zrovna nachází. Jsou
to spíš milníky na cestě, kterou se ubírá,
zachycující momentální stádium jejího
vývoje. Pro mě jsou jednotlivá alba spíš
navazující celek než samostatné jednotky, které bych dokázal zvlášť hodnotit.
Všechny je mám rád, všechny jsou pro
mě důležité a už teď, při práci na nových písničkách jsem zvědavý, kam se
s tím dalším posuneme. A pokud jde
o písničky, tam je to jako s vlastními
dětmi – taky nedokážete říct, které máte
nejradši, všechny jsou vaše!“ (smích)
yy Jaký byl zatím váš největší zážitek
s kapelou? Koncert v Lucerně?
„My měli od začátku štěstí v tom, že se
nám děly věci, o kterých jsme si ani netroufli snít. Turné s Divokým Billem,
duet s Janou Kirschner, nominace na
Slavíka, Anděl za objev roku a pak později i skupina roku, vlastní turné, potom

vyprodaná Lucerna, dvakrát vyprodané Fórum Karlín... Jeden úžasný zážitek
za druhým. Ale vlastně asi ten největší
zážitek je, že pořád jezdíme společně,
je to stejná sranda jako na začátku, stále nás to spolu baví, a když dohrajeme
koncert a dorazíme na hotel, vždycky se
sejdeme někde na pokoji a jsme pořád
ta stejná banda kámošů, jako když jsme
do té dodávky sedali poprvé.“
yy Kde jste zatím s kapelou prožili
nejlepší festival, kam se rádi vracíte?
„Festivalů je ohromná spousta, jenom
letos jich objedeme šedesát, a to už
jsme oproti minulým rokům ubrali.
(úsměv) Takže je asi nemožné vybrat
jeden konkrétní. Většina z nich má
svoje specifické kouzlo a atmosféru,
něco, co je odlišuje a na co se zase po
roce můžeme znovu těšit!“
yy Blíží se Hrady.cz, kam se také s Jelenem chystáte. Co říkáte na tento
projekt?
„Loni jsme byli na Hradech poprvé
a moc se nám tam líbilo. Je to projekt
lidí, kteří milují muziku, pro lidi, kteří milují muziku. V zákulisí je skvělá

kamarádů Desmod, na festivalech
i na několika samostatných koncertech. Tam bychom se i rádi v dohledné době vrátili. Jiné zahraničí zatím
neplánujeme, přece jenom jsme tou
češtinou trochu limitovaní. Líbilo by
se nám třeba zahrát pro nějaká česká
centra v cizině, třeba to jednou vyjde.
A pokud jde o angličtinu, tak nikdy
neříkej nikdy, ale asi spíš zůstaneme
u češtiny. Je to náš rodný jazyk, máme
ho rádi a psát české texty, které mají
hlavu a patu, to je velká výzva, která
mě jen tak neomrzí.“
yy Už tuto sobotu vás čeká koncert
na plumlovské přehradě. Jaký bude
repertoár?
„Zahrajeme největší hity, ale také dvě
až tři písničky od Michala Tučného
jako poctu žánrovému vzoru skupiny. Lidé se rozhodně mají na co těšit.
Nevadí nám ani horší počasí. Pokud
by nám nepřálo, stěhujeme koncert na
prostějovský zimní stadion.“
yy Je pro vás vystoupení na pláži
U Vrbiček něčím výjimečný?
„Kapela se těší. Každý koncert venku je
jedinečným zážitkem, a to nejen pro ni,
ale i pro publikum. Chtěl bych pozvat
všechny naše fanoušky, ať si nenechají
ujít tuto mimořádnou příležitost. Lístky ještě nejsou všechny prodané, lidé
zatím nemusí mít strach, že by se na ně
nedostalo. Klidně přijďte!“

vizitka
JINDRA POLÁK
✓ narodil se 2. prosince 1979 v Praze
✓ profesionální hudebník, kytarista,
zpěvák, frontman kapely Jelen
✓ pochází z hudební rodiny, už v dětství
hrál například na klavír nebo trombon
✓ později přešel na kytaru, věnoval
se rocku i dalším hudebním žánrům
✓ v roce 2004 si vyzkoušel hran
í na ulici v Irsku
✓ od roku 2013 je frontmanem kapely Jelen
✓ se skupinou se stal v roce 2014 Objevem roku v anketě
Zlatý slavík, v témže roce získal tutéž cenu také při udělování v Andělovi
✓ v roce 2014 vydal Jelen první album, Světlo ve tmě
✓ rok 2016 byl ve znamení například vyprodaného koncertu v Lucerně
✓ skupina působí ve složení Jindra Polák, Martin Kasal,
Ondřej Málek, Tomáš Málek, Jan Rek, Josef Málek, Alexandr Smutný
✓ Jelen spolupracuje například s Annou Marií Tichou,
Janou Kirschner či Míšou Tučnou
✓ aktuálně vydal Jelen nové album s názvem Půlnoční vlaky
✓ je ženatý, má dceru
zajímavost: práci opustil až v roce 2016, tři roky po založení kapely,
do té doby se věnoval tištěné grafice a dařilo se mu i pravidelně
koncertovat

Pondělí 1. července 2019
www.vecernikpv.cz
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Prostejov
& uchovejte vzpomínku
„Fotoaparát a kamera jsou na cestách mými partnery,“

Fotografie, fotky, snímky, záběry, fotečky - volíme pro ně
různá pojmenování. Máme jich
plná rodinná alba, napěchované obálky pečlivě poskládané
v šuplících nebo v dnešní moderní technické době tisíce uložených v mobilních telefonech
či počítačích. Každá fotografie
skrývá svůj význam a každou
z nich můžeme mít jinak rádi.
Pomocí nich se ale vracíme do
historie, vzpomínáme na zlaté
časy, rodinnou pohodu, nádherně strávenou dovolenou či
na první lásku. Často nacházíme fotografie z dávných dob,
leckdy zaprášené, o to však
cennější a vzácnější. Historie je
součástí každého z nás a fotovzpomínky přinášejí i příjemné
zpestření volného času.

]G÷UD]QLOY3URVWĨMRYĨ]QiPĄFHVWRYDWHO-Lít.ROEDED
PROSTĚJOV Při loňské návštěvě
Prostějova přiznal známý cestovatel
Jiří Kolbaba v exkluzivním rozhovoru pro Večerník, že nejen cestování po světě, ale také fotografování či
filmování přírodních krás jsou pro
něj vším. Dnes už celosvětově známý cestovatel navštívil již 138 zemí
světa, což se jen tak každému smrtelníkovi nepodaří. Ze svých cest
vždy vozí textový a obrazový materiál, který pravidelně zpracovává do
veřejných a mediálních projektů.
V celém Česku organizuje tematické fotovýstavy o krásách světa.
yy Proč pořizujete na každé své cestě po světě tisíce fotografií?

„Rozlehlost, barevnost, tvarová různorodost a geologické struktury planety
mě stále více fascinují. Nemohu se nasytit. Nezávislým pobíháním po pouštích, lesích, horách či městech matičky
Země si dosytnosti plním klukovské
sny. Nerozlučnými partnery na cestách
se mně staly moje kamera a fotoaparát. Spolu se časně ráno budíme, přes
den mrzneme nebo se potíme a pozdě
v noci neklidně usínáme.“
yy Jaké to v nás vzbuzuje dojmy?
„Jsme dojati z toho, co jsme viděli a napjati z toho, co jsme přehlédli. Těch fascinujících míst je tolik, že je ani za celý
život nespatříme. Nevadí. Hlavně že
můžeme. Našli jsme cíl a smysl života

a já se s tím vším vždycky rád prostřednictvím svých fotografií podělím s lidmi. A já sám mám potom nádherné
fotovzpomínky na celý život.“
yy Takže necestujete a nepoznáváte
země jen pro své potěšení?
„Ne, to nikoliv. Chci se o emoce, krásy
přírody, měst i těch nejodlehlejších
míst na světě podělit. Popisuji vždycky
pravdivé příběhy, přičemž si k tomu
najdu nějakou faktografii a umím
to v plynulém tvaru podat. A právě o toto mají dnes média obrovský
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
zájem. A veřejnost pak samozřejmě
také. Důkazem toho jsou vyprodané reagují, já se naopak snažím být masály při mých přednáškách. Osobně si ximálně zodpovědný a nabízím vždy
toho velmi cením a vážím, že lidé takto relevantní inspirace.“

Texty připravil: Michal Kadlec

Mají klasické fotografie v dnešní době ještě smysl?
vzpomínka na léto, kdy jste si užili
první rodinnou dovolenou. Nebo
když si všimnete, jak se na vás váš miláček usmívá z červeného rámečku ve
tvaru srdce, který vám kdysi sám daroval. Že se najednou cítíte, jako by tu
byl s vámi? Nebo kdykoli vezmete do
ruky svatební fotoalbum a přesunete se zpátky v čase. Můžete ty krásné
chvíle zažít nesčetněkrát. Každý jeden moment můžete prožívat znova
a znova. Lidé na tuto kouzelnou moc
často zapomínají a to je škoda, protože nejenže máte ty nejlepší vzpomín-

ky pořád kolem sebe, ale také můžete
použít ten blyštivý kovový rámeček
jako stylový doplněk do obýváku.
Nebo spíš ten skleněný fotorámeček
se třpytkami? A co takhle vzít rovnou ten na více fotek? Ať máte celou
rodinku pěkně pohromadě, ne? Obchody skýtají tolik možností! A už se
nemusíte bát, že by váš obývák vypadal prázdně nebo neútulně. Slaví váš
kamarád narozeniny? Nevíte, co mu
dát, abyste mu dokázali, jak moc jej
máte rádi a co nejvíc jej potěšili? Co
takhle zaplnit celé fotoalbum vašimi

URČITĚ ANO!
společnými fotkami? To snad bude
mluvit za vše, co říkáte? Takový dárek
potěší každého a pomůže mu uvědomit si, jak moc vám na něm záleží. Rámeček nebo fotoalbum jsou úžasným
dárečkem k narozeninám, svátku,
k Vánocům, jako svatební dar nebo

se dají použít kdykoli, když chcete
někomu prostě jen tak dát najevo kamarádství či náklonnost. Je důležité
uchovat si společné vzpomínky. Stejně tak jako mít zaznamenané první
krůčky vašeho děťátka, první školní
den, první vystoupení s pěveckým

kroužkem… Jen si představte, jak
budete po dvaceti letech společně
listovat fotoalbem a vzpomínat na
všechny minulé časy. Nezahazujte
proto všechny ty nádherné okamžiky
a uchovejte si je už navždy. Je to důležité.

19062610738

V současnosti se spousta lidí
uchýlila k používání všech elektronických vychytávek. Fotky
mají uložené v mobilu, v počítači
a jejich kopie na zálohovacích zařízeních. V jistém ohledu to sice
může být praktické, ale rozhodně
to není ono. Jen se podívejte kolem sebe. Uvědomte si, jak vám
fotky zútulňují domácnost a zpříjemňují pobyt v ní, navozují nostalgii, vzpomínky...
Při každém jednom pohledu na dřevěný rámeček na stole se vám vybaví
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev
A je to tady, prázdniny začaly! Spousta prostějovských rodin nebude
najednou vědět jak naložit s přemírou volného času. Pokud ještě nemíříte na dovolenou, vymyslete alespoň nějaký program pro své děti.
Jinak se unudí k smrti.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Udělejte
si pořádek v domácnosti, hlavně pak
na pracovním stole v zaměstnání.
Když nic jiného, alespoň se nebudete
muset neustále v něčem přehrabovat
a něco hledat. V tom totiž vynikáte.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Budete mít
hodně zamotanou hlavu z vývoje
aktuálních věcí v partnerském životě, a čím víc o nich budete přemýšlet, tím se budete i více a více trápit.
Zkuste se odreagovat například návštěvou příbuzných.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Na
všechno budete mít zoufale málo
času, takže budete neustále dělat
chyby, kterých byste se dříve vůbec
nedopustili. Ve spěchu se ale žít
nedá, natož plnit důležité pracovní
úkoly, kde jde hlavně o peníze.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Seznámíte
se celkem se značným množstvím
nových lidí. S málokterými si ale
hned padnete do noty, na důkladnější poznání potřebujete víc času.
Obzvláště při zkoumání povah
osob opačného pohlaví.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Člověk z blízkého okolí u vás jednoznačně zaboduje tím, že jako jeden z mála
s vámi bude jednat na rovinu a bez
vytáček. Najednou si budete hodně
blízcí, protože vy jednáte stejně. Na
obzoru je vážný vztah.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nehrajte
si na někoho, kdo všechno zdolá bez
jakýchkoliv potíží. Jste totiž pravý
opak. Abyste splnili jenom trošku
těžší úkol, potřebujete často pomoc.
A to se také stane nyní, kdy budete
řešit podstatný problém.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Často se
hádáte pro každou maličkost, čímž
si vyrábíte jednoho nepřítele za druhým. Bohužel výjimkou nebudou
ani tyto dny, kdy se pustíte do křížku dokonce se svým nadřízeným.
Budiž vám nebe milostivo!
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Prožijete
hodně popletený týden, kdy budete
řešit hned několik problémů, které
řešit vůbec nemusíte a které nestojí
ani za řeč. Ovšem ty, které jsou skutečné a důležité, necháte opět plavat.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Vaši
potomci vám budou dělat starosti,
nebudou totiž souhlasit s průběhem prázdnin, který jste jim naplánovali. Nedá se nic dělat, pokud
nechcete mít v rodině peklo, musíte
ustoupit ze svých požadavků.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Netrapte se tím, co vůbec k trápení
není. Vy totiž máte tu chybu, že víc
přemýšlíte, než konáte. Na druhé
straně člověk, který v těchto dnech
bude po vašem boku, ocení vaši odvahu a přímočarost.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Na konci týdne vás přepadne nebývalá únava,
takže odvoláte své dřívější naplánované akce a budete odpočívat. Dobře
uděláte, protože jinak se umoříte prací.
Zkuste vymyslet romantický víkend.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Omezte
svoje výdaje, které jste v poslední
době jen stěží drželi na uzdě. Váš
účet v bance není nevyčerpatelný,
takže o žádných investicích nepřemýšlejte a nakupujte jen to, co potřebujete. Věřte, bude hůř.

nákupní servis
pro vás
Meloun vodní 1kg

14,90

29,90

31,90

10,90

9,90

9,90

Jahody 500g

69,90

14,90
(100g)

36,90
(250g)

59,90

54,90

-

Maliny 250 g

39,90
(125g)

39,90
(125g)

-

39,90
(125g)

39,90
(125g)

-
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54,90

-

49,90

29,90

49,90

34,90

Banány 1kg

34,90

24,90

32,90

32,90

17,90

32,90

34,90

59,90

49,90

29,90

29,90

19,90

Naše
4'57/¦

Jak známo, ovoce chutná v těchto parných dnech ještě sladčeji než obvykle.
Proto je užitečné vědět, že nejlevnější jahody a banány zakoupíte v Tesku,
pro meruňky se vypravte do Kauflandu, a zatímco cenově nejvýhodnější broskve nabízí Penny market, maliny jsme objevili na čtyřech místech
a shodně za stejnou cenu. Přestože nejde o ryzí ovoce, v našem výčtu nemůžu
chybět ani meloun. Ten nabízí za nejnižší cenovku Tesco a Penny market.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 26. června
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PROSTĚJOV Robert Kovařík nikdy svoji vinu na dvou loupežných
přepadeních nepřiznal. Senát Krajského soudu v Brně mu však v březnu 2013 neuvěřil, naopak označil
právě někdejšího hráč HKC Prostějov za hlavního vůdce lupičské bandy! Soud odmítl jeho tvrzení, že se
ani přepadení dodávky s riflemi
u dálničního sjezdu směrem na
Olomouc, ani realitního makléře
Kremly na silnici u Hrdibořic fyzicky sám neúčastnil, byť se na těchto
činech podílel.
„Obžalovaný má právo lhát a hájit se
tak, aby obdržel co nejnižší trest. Soud
však vyhodnotil všechny důkazy velice
pečlivě a podrobně. A došel k závěru,
že panu Kovaříkovi nelze věřit,“ řekl
mimo jiné v odůvodnění rozsudku
soudce Aleš Novotný a Kovaříka poslal na devět let a šest měsíců do vězení.
Trest mu tak zkrátil o pouhý půlrok...
A jelikož si Robert Kovařík před svým

útěkem do Ameriky už zhruba tři roky
odseděl ve vazbě, blíží se nyní doba,
kdy bude propuštěn z výkonu trestu!
To ostatně Večerníku potvrdil člen
jeho rodiny, který si nepřál být jmenován. „Robert byl už medializován až
moc, nechte jej už žít. Ano, v prosinci
letošního roku mu vyprší trest a vrátí
se domů,“ sdělila Večerníku příbuzná.
„Několikrát v průběhu vězení žádal
o podmínečné propuštění, ale vyhověno mu nebylo. A teď už o to neusiluje.
Nemá ani důvod. Pokud by jej propustili na podmínku, musel by se dva roky
někde hlásit a být pod kontrolou. Těch
pár měsíců už to vydrží a pak bude zcela svobodným člověkem. Přesto už byl
poslední dva roky dvakrát na deset dní
doma, za dobré chování totiž dostal
vycházky...“
Zapojí se pachatel dvou loupežných
přepadení z přelomu milénia do
běžného slušného života po svém
propuštění z kriminálu? Všichni
jeho příbuzní věří, že to Robert Ko(mik)
vařík zvládne!

INFORMUJE
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Německé zastoupení agentury
CzechTrade chystá Dodavatelské
fórum s německou společností
Volocopter vyvíjející elektricky
poháněné helikoptéry s technologií používanou v dronech.
CzechTrade ve spolupráci se svým
německým zastoupením v Düsseldorfu hledá v České republice
pro německou firmu Volocopter
dodavatele produktů a služeb k výrobě a testování nových prototypů

ultralehkých plně elektricky poháněných helikoptér. Volocopter od
roku 2011 vyvíjí létající taxi. V roce
2017 Volocopter uskutečnila plně
autonomní let v Dubaji a tento rok
provede testovací let v Singapuru.
Firma získala strategickou investici
od firem jako Daimler a Intel ve výši
27 milionů eur.
„Zástupci firmy Volocopter se rozhodli pro intenzivnější spolupráci s našimi firmami, protože znají dlouhou

tradici leteckého průmyslu v České
republice a bývalém Československu.
Důležitým aspektem pro ně je krátká dojezdová vzdálenost z Německa.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi
mladou firmu, která je stále ve fázi výroby prototypů, mohou se české firmy
významně podílet i na vývoji avioniky,“
popisuje dodavatelský projekt Adam
Jareš, ředitel německého zastoupení
CzechTrade v Düsseldorfu, které je
s německou firmou v kontaktu.
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OD 1. DO 6. 7. 2019
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze
pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým
dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme
mnohem dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí
přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč.
Ɣ Výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
si můžete prohlédnout na začátku všech akcí.

Oznámení o přerušení

... tentokrát ze sortimentu: /(71Ì269Ĕæ(1Ì

Broskve 1kg

Pondělí 1. července 2019
www.vecernikpv.cz
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dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Dne: 15. 7. 2019 od 7:30 do 11:00 Dne: 17. 7. 2019 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: obou- hodin. Vypnutá oblast: oboustranstranně část ulice Partyzánská od ně ul. Fanderlíkova od ul. Nerudoul. Rejskova po ul. Havlíčkova, va po č. 69 (MŠ) a 90, ZŠ Melantrioboustranně část ul. Rejskova č. chova č. 60, celé ul. Obránců míru
1 - 11, 6 - 14, Přikrylovo nám. č. 2 (mimo č. 15), J. Švermy (mimo č.
a 3, Kostelecká č. 2, levá strana ul. 18), S. Suchardy č. 4 - 8, K. H. KepHavlíčkova č. 1 - 35, Vápenice č. 13 ky č. 1 - 3.
(Presskan system, a.s.).
Obec: Otaslavice
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 17. 7. 2019 od 8:00 do 15:00
Dne: 15. 7. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: jednostranhodin. Vypnutá oblast: Kostelec na ně ulice od č. 4 po č. 34 (včetně č.
Hané, parc. č. 1694/2.
16), dále č. p. 147-150.
Obec: Prostějov - Domamyslice
Obec: Bedihošť
Dne: 16. 7. 2019 od 7:30 do 14:30 Dne: 18. 7. 2019 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: pravá strana hodin. Vypnutá oblast: areál základul. Domamyslická od č. 9 po č. 31, ní školy Komenského č. 86, a dále č.
ul. 5. května s č. 19.
p. 62,a parc. č. K/571/1.

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Obec: Sněhotice
Dne: 18. 7. 2019 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně od č. 15 a 24 po č.
40 a 42, dále ulice od č. 36 a 51 po
č. 44 a K/669/5, ulice novostaveb
od č. 53 a 52 po konec obce s č.
K/77/2.
Obec: Ptenský Dvorek
Dne: 18. 7. 2019 od 8:00 do 18:00
hodin. Vypnutá oblast: část Ptenského Dvorku - bytovky č. 90, 91.
Obec: Dobromilice
Dne: 19. 7. 2019 od 7:30 do 13:30
hodin. Vypnutá oblast: areál fy.
Nature Recycling Dobromilice.
Odběratelská trafostanice Dobromilice ZD (č. 300690).
E.ON Česká republika, s.r.o.

ˇ
Vecerník
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#D[EJQOX¾OéGM¾PÊPCRTXPÊCMEK\RąÊLGOPKNKDWFGOGXP¾UNGFWLÊEÊEJVÚFPGEJRąKP¾wGVUQWV÷åGQTGMNCOPÊRąGFO÷V[

6RXWÈzQÉRW½]NDWRKRWRWÙGQH]QÉ
Jaká je délka víceúèelového bazénu v Aquaparku Koupelky?
5RT¾XPQWQFRQX÷òPCNG\PGVGPCYGDQXÚEJUVT¾PM¾EJ&QOQXPÊURT¾X[2TQUV÷LQX
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P¾OOčåGVGVCMÆPC\P¾OÆVGNGHQPPÊéÊUNQéK\CUNCV5/5\RT¾XQWPCVGNGHQPPÊéÊUNQRąÊRCFP÷RąKLòVGQUQDP÷FQ
TGFCMEGPC8¾RGPKEK
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nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky
REALITY

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

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,. 352'(-,

582
341 705
 582 
341
705
 608 805 659, 775 341 705

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v PV. OV
i družstevní. Platba hotově.
Tel: 606 352 444

ww
ww.jjhre
realitty.c
cz

Volejte: 739 322 895
2NUXåQtcihla, OV 2 balkony .þ
$QJOLFNi
.þ
8UþLFH29FLKODJDUiå]DKUDGD .þ

'2 0<

E–mail: jhreality@jhreality.cz

Volejte: 739 322 895
&KDWD3ĜHP\VORYLFH]GČQiXOHVD .þ
5'V UHVWDXUDFt0\VOHMRYLFHSRFHONUHNRQVWUXNFL]DKUDGDGYRMJDUiå
.þ
Volejte: 723 335 940
'ĤP3OXPORYVNi[E\W[REFKRG FHQDY 5.
5'3URVWČMRYSRUHN
.þ

1292 67$9%<1$. /Ëý

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

Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]NpFHQ\
RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS9ROHMWH 
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0RVWNRYLFH RNU 3URVWÁMRY 3URGHM 5'  V SUĤMH]GHP
3O\QRYpÒ7'ĤPXGUåRYiQQRYpUR]YRG\YRG\RGSDGĤHOHNWĜLQ\
=DVWDYČQiSORFKDP2]DKUDGDP23(1%±*
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Volejte: 723 335 940
1+kk Olomoucká SRUHNP .þLQN
ýHVNiP
.þLQN
2+kk Olomoucká P
.þLQN
'DOLERUNDP
.þLQN
5'6PUåLFH
.þLQN
3URQiMHPJDUiåH%âPHUDOD
.þ
Volejte: 739 322 895
2EFKRGäLåNRYRQiP
'RKRGRX

KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

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

'UªRYLFHRNU3URVWÁMRY3URGHMSR]HPNXQDVWDYEX5'RYêPČĜH
P2,QåVtWČQDKUDQLFLUR]PČU[P &HQD.´
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 [ JDUiå NXUW QD YROHMEDO
GČWVNpKĜLãWČ]DKUDGD%XGRYXMH
PRåQR Y\XåtW QD NRPELQDFL SURYR]XUHVWDXUDFHD E\GOHQtSRSĜtSDGČMHQQDE\GOHQtMDNR
SURVWRUQê5'DåQHERUHNUHDþQtREMHNW
&HQD.þ7HO 
3URGHM  5'  QHGDOHNR FHQ
WUD 3URVWČMRYD 3Ĝt]HPQt GĤP
V GYRUNHP'ĤPYHYHOPLGREUpP
XGUåRYDQpP VWDYX 3RGODKRYi
NU\WLQ\ NREHUFH D GODåED 7RSHQt
~VWĜHGQt SO\QRYp V NRQGHQ]DþQtP NRWOHP 2NQD RULHQWRYDQi
QD MLK YêFKRG D ]iSDG 1DSRMHQR QD ]DEH]SHþRYDFt
V\VWpP VSROHþQRVWL 6LGD Y\VRNRU\FKORVWQt LQWHUQHW
9ROQê LKQHG  &HQD .þ    7HO  

3URVWÁMRY³HFKRYLFH=gKRÏm3URGHMSR]HPNXYFKDWRYpRVDGČ
VYêKOHGHPQDPČVWR1HRSORFHQRPRåQRSĜLSRMLWHO9êPČUD
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&HQD.´
BYTY – PRODEJ:
3Y0LOm´RYDXO
.´
VJDUgªm3Y§OLNRYDXO
.´
1RYgYVWDYEDE\W×.RVWHOHFNgXO
NN.´D.´
NNVWHUDVRX.´
BYTY – PRONÁJEM:
NN3Y§NROQmXO
.´PÁVmFLQNDVR
PARKOVÁNÍ - PRONÁJEM:
3DUNRYDFmVWgQmYX]DYÏHQkPGYRÏH5HMVNRYDXO .´PÁVmF
3DUNRYDFmVWgQm2ORPRXF7DEXORY9UFK
.´PÁVmF

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86

Dne 30. června 2019
uplynulo 11 smutných let,
kdy navždy odešel
pan Petr KÝR
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
družka Ivana se synem Jiřím
a rodina Groškova.

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

Dne 3. července 2019
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní ANNY SPÁČILOVÉ
z Prostějova.
Za vzpomínku děkují syn
Břetislav a syn Miroslav
s rodinou.

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

9(Ġ7957(.
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Dne 5. července 2019
vzpomeneme 10. smutné výročí,
co nás navždy opustil
pan Karel MAZÁČ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
rodina.

9(+2',1

Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

Dne 25. června 2019
jsme vzpomenuli
24 let od úmrtí
pana Zdeňka FALTÝNKA
z Prostějova.
S láskou stále vzpomínají
manželka, dcera Jolana
a syn Radek
s rodinami.

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

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

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
Bohumil Kaplánek 1946 Vincencov
František Macháček 1928 Prostějov
Anna Florová 1927
Prostějov
Marie Frgálová 1929
Čehovice
Jitka Pilárová 1953
Hradčany
Čestmír Smékal 1962
Stražisko
Zdeněk Galatík 1936
Vyškov

Poslední rozlouèení
Pondělí 1. července 2019
Jiřina Zmeškalová 1938 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 4. července 2019
Miloslav Janoš 1949 Kostelec na Hané 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 6. července 2019
Zouharová Marie 1940 Niva 15.00 kostel Drahany

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

SEZNÁMENÍ

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Nalaď si život v C dur, tam nejsou žádné
Tel.: 721 817 009
křížky. Jsem profesionální muzikant, ale
ne stále ve světě. Je mi 75 let, ml. vzhledu. Hledám ženu mého věku, hodnou
DARUJI
a usměvavou. Mám zařízený byt, na
který finančně sám nestačím. Stěhovat
Nabízím
přírodní
kámen za odvoz.
se nechci. Samota je moc zlá. Jirka, Pv.
Tel.: 774 139 129
Tel.: 608 541 609

Dnes, tj. 1. července 2019
vzpomínáme
6. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Vladimír STANĚK
z Bílovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcera
s rodinami.

8=É9ħ5.$
ìÉ'.29e
,1=(5&(

19062620739

16011421482

NABÍZÍM K PRODEJI bývalou trafi- Sekání trávy, čištění pozemků.
ku u Lázní z důvodu ukončení prode- www.seceni-kaceni.cz, tel.: 605 86 41 40
je a rekonstrukce parku (zatím se nekonala). Můžete využít na jiné účely.
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
Rozvod elektřiny a vyteplená. Objekt
se dá přemístit. Cena dohodou, levně.
Zednictví Vančura nabízí veškeré zednické
Tel.: 603 445 601
a stavební práce, např. rekonstrukce koupeProdám FORD TRANZIT skříňový, len, bytů a rod. domů, odvodnění základů
dodávkový. Barva červená. R. v. 2002. a mnoho dalších odborných prací, vše na
Nové brzdy, výměna provozní kapaliny. klíč. Tel.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz,
Tel.: 739 464 638
www.zednictvivancura.cz

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

Dne 3. července 2019
uplyne 5. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Milan VYROUBAL
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

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.
Tel.: 582 373 358

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

www.realitypolzer.cz

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Dne 3. července 2019
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
paní Jaroslavy VACOVÉ
ze Smržic.
S láskou stále vzpomínají
dcera a synové s rodinami.

3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtX YãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

SLUŽBY

AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic
nabízí k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 388 101

Dne 24. června 2019
jsme vzpomenuli 3. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Miroslav SELINGER
z Otinovsi.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Jana a Naděžda
s rodinami.

VOLEJTE: 739 322 895

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

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

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí, na Tebe
zapomenout nedovolí.

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

352 . /, (17<+/('È0(
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www.jhreality.cz

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

Dne 3. července 2019
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
pana Ladislava POSPÍŠILA.
S láskou vzpomíná manželka
Eva, Petra s rodinou,
Marek s rodinou,
Květa s rodinou a Milan
s rodinou.

Dne 2. července 2019
by se dožil 75 let
pan Pavel ZEZULA.
S láskou a úctou
vzpomíná rodina.

2 6 7$ 71Ë

Kompletní nabídku najdete na:

PRODÁM

Dne 30. června 2019
jsme vzpomenuli 13. smutné
výročí úmrtí
pana Milana LEHNERTA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu prosím tichou
vzpomínku. Děkuje manželka
Jitka, dcera a syn s rodinami.

Volejte: 723 335 940
3DUNRYDFtVWiQt%âPHUDODPDUHiOJDUiåt
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Koupím střešní vlnitý pozinkovaný plech.
I použitý. 20 m2. Tel.: 737 907 200
KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta,
Pařez, Pionýr, Mustang, ČZ, aj.
Tel.: 728 222 938

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

2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ
%<7<

Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov

Koupíme chatu nebo menší RD v okolí
do 25 km od PV. Tel.: 774 409 430

Důchodce, nekuřák, abst., hledá pronájem menšího bytu v Prostějově. Nižší
podlaží nebo výtah. Tel.: 723 012 106

Pondělí 1. července 2019
www.vecernikpv.cz
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Pronajmu byt 2+kk. Druhé nadpodlaží.
Kauce. Tel.: 608 718 813
Hledáme byt 2+1 (1+1) i pův. stav,
platba ihned. Tel.: 774 409 430

milujeme vecerník
á

www.

vecernikpv.cz

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Božena Punčochářová 1936 Kandia Čtvrtek 4. července 2019
Eliška Petrásková 1954
Čechůvky Božena Ševčíková 1934 Niva 11.45 hodin Obřadní síň Prostějov
Jindřich Otáhal 1922
Přemyslovice
Prostějov
Vratislav Dlabaja 1941
Prostějov Naděžda Klíčová 1928
Prostějov
Alena Šedová 1936
Otaslavice Jan Vaca 1940

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marta Mrázková 1930

Prostějov

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ

SVOJI ŠANCI...

Hledám pomocníka do grilu - do Do ženského kolektivu přijmeme
kuchyně na pláž U Lázničků na brigádníka na odpolední směny. Tel:
603 533 508
sezónu 2019. Tel.: 777 571 219
Přijmeme do trvalého pracovního
poměru řidiče nákladního kontejnerového vozidla.
Pracovní doba po-pá 7.00 - 15.30, výkon
pracovního poměru Prostějov a okolí.
Požadavky : řidičský průkaz min. sk. C,
profesní průkaz, zdravotní způsobilost.
Nature s.r.o., Olomoucká 485, Držovice,
Tel.: 608 811 174.
Přijmeme
prodavače/prodavačku
na HPP pro prodejnu železářství U
věžiček. Bližší informace na tel. 582
333 610, na emailu uvezicek.pv@
seznam.cz nebo osobně na prodejně.

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
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Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR

- Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

20
Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Konstruktéři
Kvalifikovaný/á
učitel/ka 1. stupně
Seřizovači – elektrikáři
Praktické sestry – domácí péče
Kvalifikovaný/á
učitel/ka 2. stupně

33 000-45 000 Kč

jednosměnný

ÚSO s maturitou

Firma
KITTEC, Kelčice

28 630-37 330 Kč
25 000 Kč
19 000 Kč

jednosměnný
nepřetržitý
dvousměnný

vysokoškolské
střední odborné
ÚSO s maturitou

ZŠ a MŠ Přemyslovice
LINAPLAST, Kralice na Hané
ADP-SANCO, Vrahovice

28 630-37 330 Kč

jednosměnný

vysokoškolské

ZŠ a MŠ Přemyslovice

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.

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

19062810741

nabídka pracovních míst

19062810749
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I šestadvacáté 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 4. července 2019, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

19

URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Svatoplukova ulice
Pavel RATIBORSKÝ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 430 Kč na akci NÁMĚŠŤ FEST.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Radek Štěpánek
Dagmar SZYMSZOVÁ, Prostějov
Výherce získává: JEDNUVSTUPENKUVhodnotě390KčnakoncertskupinyJELEN.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
MOTO RYTMU
Pavel NOVOTNÝ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
2 , 2, 2, 9
Libuše DVOŘÁKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:TŘI VSTUPENKY v hodnotě 585 Kč do Strašidelného domu.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ta největší zábava a muzika na jednom místě DCM Morava.
Ivana SCHMIDTOVÁ, Čelechovice na Hané
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na disco.
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 'È5.29é328.$=
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19060710638

19060710638

STRAŠENÍ..

OCHOTA, TYLY, VÝŠE, ATOM, HRON, HOBLINA, PAŘIČ, ŠATY,
PUSY, ATOL, TÝMY, ALFA, ŠIMI, MŮRA, MLÝN, ŠTĚPY, TRASA,
ARKÝŘ, ODPAD, HALAMA, PRES, IRMA, HAVRAN, ZÁSYP, CHMEL,
DĚDIC, SÉPIE, ŠTEP, ANÝZ
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

%êN

3RNUêYDWL
RORYHP

6WXGHQi
PtVWQRVW

+RUHþND

9\KOtåHW

+RWHO
Y/$
3RURVW
ORXN\

1HWDN
VODQJRYČ

%RNHP

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili organizátora koncertů na
pláži plumlovské přehrady U Vrbiček, který je i známým bubeníkem regionální skupiny...
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zveme vás ...

TIP 9H îH UQ tku

JELEN NA PŘEHRADĚ
KDY: SOBOTA 6. ÈERVENCE, 19:30 HODIN
.'(3/80/296.3´(+5$'$3/l895%,¤(.
Agentura HIT TRADE si pro vás na
letošní léto připravila zase mnoho
skvělých letních akcí, mezi nimiž najdete Fast Food Rock, Guláš Rock Fest,
Rock Memory Of nebo koncert kapely
Rybičky 48. A již tuto sobotu se můžete
těšit na skupinu Jelen, která během svého vystoupení vzdá hold Michalu Tučnému! Koncert startuje v 19:30 hodin.
Nejprve vystoupí známý prostějovský zpěvák a kytarista Marek Soldán, hodinu nato
pak už vyskočí na pódium sedmičlenná
kapela Jelen. Což je česká akustická kapela
hrající tzv. roots music. Jejich písně z vlast-

ní tvorby tak vycházejí z populární hudby
jako country, folk, bluegrass a blues. Skupina hraje od roku 2012 a v roce 2014 získala Anděla v kategorii Objev roku. Hrát se
budou největší pecky, mezi něž rozhodně
patří songy Magdalena, Klidná jako voda,
Vlčí srdce či Jelen.
Sama skupina na Prostějovsko zrovna často nejezdí. O to zajímavější pak bude červencové vystoupení, které navíc nabídne
i novinky. „Jelen zahraje největší hity, ale
také dvě až tři písničky od Michala Tučného jako poctu žánrovému vzoru skupiny,“
uvedl manažer skupiny Martin Červin-

ka. 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.
V případě nepříznivého počasí se celá
akce přesune do Víceúčelové haly-zimní
stadion v Prostějově. Vstupné v předprodeji vás vyjde na 390 korun, na místě
už na 450 korun. Předprodejními místy
jsou Klenoty Eva na náměstí T. G. Masaryka a internetové stránky pořádající
agentury www.hittrade.cz, případně síť
Ticketportal. Dle posledních zpráv je
jich ještě k dispozici dostatek.

Tento pátek v Určicích jako na Šlágru!

),/029§DIVADEL1«

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 1. července
18:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
animovaná komedie USA
20:00 PUNK JE HNED!
drama Slovensko/ČR
úterý 2. července
18:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
20:00 YESTERDAY
hudební komedie Velká Británie
středa 3. července
17:30 SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA
americké sci-fi
20:00 MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
komediální horor USA
čtvrtek 4. července
17:30 SRÁŽKA S LÁSKOU
romantická komedie USA
20:00 JOHN WICK 3
americký thriller
pátek 5. července
15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
17:30 SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA
20:00 YESTERDAY
sobota 6. července
15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
17:30 SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA
20:00 ANNABELLE 3
horor USA
neděle 7. července
10:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
15:00 SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA
17:30 PODFUKÁŘKY
americká komedie
20:00 ANNABELLE 3

Zámek Plumlov
do 4. srpna
OČIMA SRDCEM OBJEKTIVEM
devátý ročník česko-maďarské výstavy
fotografií
POEZIE FOTO-GRAFIE
výstava fotografické tvorby Vladimíra
Bruntona

Zámek Èechy p/K

Zámek Prostìjov

5. a 6. července
KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY
ZÁMKU

do 8. července
OLGA MĚSÍCOVÁ
výstava obrazů

Knihovna

Galerie Umìní

Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 1. července
11:00 PIZZA KVÍZ
Jsou vaše děti hladové? Po informacích?
Po jídle? Nebo prostě rády řeší rébusy?
Při této akci se jim dostane všeho.
14:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to
pravé místo! Bude jsou vyrábět dárečky,
upomínkové předměty a další drobnosti
z papíru a přírodních materiálů.
středa 3. července
10:00 DESKOHRANÍ
letní počasí může být jako na houpačce,
ale v knihovně se můžete chovat před
horkem či deštěm a zahrát si „deskovky“
čtvrtek 4. července
9:00 ČTENÍ POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ
PRO NEJMENŠÍ (2 – 5 LET)
Čtete vašim dětem? A chcete získat tipy na
knížky, které se jim budou líbit? Přijďte si
poslechnout čtení určené těm nejmenším.
do 31. srpna
DESIGNEM ZA DOBROU NÁLADU
Výstava výtvarných prací studentů prostějovské Střední školy designu a módy
v oboru Multimediální tvorba. Práce
byly inspirovány tzv. „dobrou náladou“.
Je to odpověď studentů na současné
nálady ve společnosti ovlivněné politickým či ekologickým děním. Výstava je
součástí letošních oslav stoletého výročí
školy a můžete ji navštívit v Galerii Na
Půdě knihovny do konce srpna.
(Galerie Na Půdě)

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

ŠPALÍÈEK

Uprkova 18, Prostějov
do 25. srpna
KDYŽ DŘEVO PROMLUVÍ
Výstava představí tradiční řemeslo v pojetí mladých studentů Střední školy řezbářské z Tovačova. K vidění budou práce
vznikající během studia nejen maturitníZámek Konice
ho oboru, který zde má již dlouholetou
pátek 5. července
tradici. Návštěvníci si budou moci pro19:00 ENSEMBLE FRIZANTE
hlédnout, co všechno zvládnou mladí
VOKÁLNÍ SOUBOR
umělci vytvořit z tak krásného „živého“
evropská vokální hudba
materiálu, jakým je dřevo. K vidění budo 1. září
dou řezby a výrobky z průřezu studia od
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
těch jednodušších až po závěrečné a mavýstava krajka, hedvábí,dřevo, sklo, ke- turitní práce. Výstava bude doplněna něramika a další...
kolika předměty ze sbírek muzea.

Vokální hudba v Konici
Tento pátek 5. července od 19:00 hodin se bude v sále zámku v Konici konat
koncert vokálního souboru Ensemble
Frizzante. Jedná se o vokální kvintet,
který má za cíl objevovat zapomenuté
skladby a nevšední propojení lidského
hlasu s hudebními nástroji. Na programu bude evropská vokální hudba.

(Café Zámek)

Dobývání hradu Plumlov

Letní KINO
Mostkovice
středa 3. července
21:30 ŽENY V BĚHU
česká komedie
čtvrtek 4. července
21:30 ŽENY V BĚHU
pátek 5. července
21:30 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisný film USA
sobota 6. července
21:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
česká komedie
neděle 7. července
21:30 SPIDER MAN:
PARALELNÍ SVĚTY
animované sci-fi USA
úterý 2. července
9:00 KYTIČKOVÉ HRÁTKY
hravé aktivity pro děti
(Botanická zahrada v Prostějově)
středa 3. července
10:00 DESKOHRANÍ
budeme hrát deskové hry
(Knihovna pro děti a mládež)
čtvrtek 4. července
9:00 ČTENÍ POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ
určeno pro nejmenší 2-5 let
21:30 NOC S FILMEM – ČERTÍ
BRKO
pohádka Česko/Slovensko
(náměstí T. G. Masaryka)

19062810752

2.§1.2$9»STAVY

aneb, co se
kde děje…

FLORBAL

pátek 5. července:
8:00 Kostelecký putovní pohár 2019
URČICE Už tento pátek mohou zavítat nejen Určičtí, ale i přespolní fandové (6. venkovní turnaj ve florbalu pro amahudební produkce ze známého televizního kanálu na opravdovou chuťovku. térské i ligové hráče, hřiště u sportovní
„Chceme léto v určickém parku přivítat všemi hudebními žánry, aby si přišlo na haly, Kostelec na Hané)
své široké spektrum posluchačů,“ vysvětlil svoji volbu provozovatel parku Marek
Nadymáček, který koncert pořádá.
akce
Na svátek svatých Cyrila a Metoděje tak od 18:00 hodin vystoupí v Určicích Duo Aramis.
Dva kamarádi Vítězslav Murka a Roman Rýdel spolu už několik let hrají na harmoniku,
v regionu...
kytaru a klávesy. V jejich repertoáru se nacházejí jak lidové písničky, tak vlastní tvorba.
„Duo Aramis není tak lehké pro koncertování získat, nám se to podařilo také díky našim
Trabanty se sjedou do
partnerům, a sice Rodinnému pivovaru Bernard z Humpolce a čelčické společnosti Alikempu Žralok
ka,“ upozornil Nadymáček.
Nenechte si proto ujít tuto jedinečnou příležitost!
(tok) Od pátku 5. do neděle 7. července bude
kemp Žralok patřit majitelům i obdivovatelům značek Trabant, Wartburg
a dalších vozidel koncertu IFA. V příjemném prostředí autokempu pod
plumlovským zámkem potkáte legendární vozy v nejúžasnějších tuningových a recesistických úpravách i vozy
v původním historickém stavu. Pro
účastníky i návštěvníky srazu bude
zejména v sobotu připraven bohatý
doprovodný program.

Od pátku 5. až do neděle 7. července
vždy od 9:30 až do 18:00 hodin bude
zámek v Plumlově patřit skupinám
historického šermu. Program bude
probíhat celý den, na 13:30 hodin je
naplánovaná společná bitva. Představí se skupiny Nuntius Regis, Raptus,
Allegros a také elitní mušketýrský regiment Corporal. Kovářské řemeslo
představí mistr Jakub. Nejmenší se
mohou těšit na loutkové i hrané pohádky. Po dobu celé akce budou probíhat netradiční prohlídky hradních
sklepů.

<<< www.vecernikpv.cz

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* kurz šití na stroji pro začátečnice a pokročilé švadlenky povedou opět L. Křenková
a S. Wantulová. Dle rozpisu obou skupin
vždy v pondělí 17:30-20:30 hodin.
* individuální právní poradenství s A. Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči o dítě
s I. Halouzkovou dle objednání
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - zdravý pohyb, správný vývoj dětí, odstranění bolesti
a špatného držení těla cvičením, aromaterapie, podpora zdraví přírodními prostředky apod. s H. Peterkovou dle objednání
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin se koná dopolední program pro
maminky s dětmi
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin
se uskuteční první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin
je na programu první školička - dopolední kroužek typu miniškolky

ICM
informační centrum pro mládež,
Prostějov
* v úterý 2. července se od 12:00 hodin
uskuteční „PRÁZDNINOVÉ HERNÍ
ÚTERKY“, tentokrát si budete moci
zahrát hru Bystroočko.

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).

RÙZNÉ...
V pátek 5. července od 9:00 hodin se
v kostele na Brněnské ulici v Prostějově
koná MŠE SVATÁ k oslavě svátku sv.
Cyrila a sv. Metoděje. Poté bude následovat setkání spojené s poslechcem Farní kapely a občerstvení.
O víkendu 6. a 7. července se konají
PROHLÍDKY CENTRA MĚSTA
Také letos se konají PROHLÍDKY A KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍRADNIČNÍ VĚŽE (nám, T. G. Masa- ŽE. Historické centrum města ve 14.00
ryka, Prostějov). Provozní doba o letních a 15.00 hodin - stanoviště: socha T.G.M.
prázdninách: pondělí - čtvrtek 9:00, (max. 20 osob). Kostel Povýšení sv. Kříže
10:00, 13:00, 14:00 hod., pátek 9:00, ve 14.00, 15.00 - stanoviště: kostel (max.
10:00, 13:00 hodin, sobota a státní 20 osob). Prohlídky jsou zdarma
svátky 13:00, 14:00, 15:00 hodin.
Kapacita návštěvníků věže je stanovena Regionální pracoviště TyfloCentra Olomaximálně na 13 osob, proto doporu- mouc v Prostějově nadále poskytuje služčujeme skupinu objednat u pracovnic by nevidomým a slabozrakým občanům
informační služby na bezplatné telefonní na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
lince 800 900 001 v pracovní dny, e-mail:
<<< www.vecernikpv.cz
informace@prostejov.eu.
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ƔƔ V areálu otaslavického koupaliště proběhlo slavnostní zahájení
sezóny a otevření discgolfového
hřiště
strana 24-25

soutěže

zůstává

v BK cko!
u
o
m
o
l
O

KDO MÍSTO
KLENOVIC?
ƔƔ Jaké regionální týmy
budou hájit barvy
prostějovského regionu
v soutěžích Olomouckého
KFS?
strana 28

Foto: Michal Kadlec

Zpìvaèka uchvátila
zámecké
publikum v Èechách
pod Kosíøem
dvoustrana 22-23

JEDNOU
2é0+1
ƔƔKoničtí fotbalisté mění rozpis přípravných zápasů. Nově zahájí sérii čtyř
zápasů 20. července venku s Litovlí, následovat bude utkání s 1.SK Prostějov
„u18“, a to doma 27. července od 18
hodin. Poslední dva zápasy odehraje
Konice s Medlovem a Zábřehem.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Vedení BK Olomoucko se podařilo výrazně posílit tým
pro novou sezónu, aniž by do kabiny přivedlo nového hráče. Dohodlo
se totiž na nové smlouvě s Javonte Douglasem, nejlepším
basketbalistou Kooperativa NBL v minulé sezóně. Americký
2À=?
pivot zůstane na Hané také v příštím ligovém ročníku, což
ßNíN?H;
lze považovat za velký úspěch nejlepšího basketbalového
MNL;Hí
klubu na území regionu.
38
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ƔƔ Radní odsouhlasili zakoupení a
poskytnutí věcného daru - dvou kusů
hodinek, pro oznamovatelku události
a jejího kolegu, jako výraz ocenění za
záchranu života, o němž Večerník informoval v minulém vydání.

PROSTĚJOV Soutěž s Večerníkem dospěla minulý čtvrtek odpoledne do svého vyvrcholení. Těsně
po půl čtvrté jsme v redakci na Vápenici předali
ceny dvěma výhercům, kteří jako jediní poslali svá
díla do soutěže pro malé kreativce. Nicol Synkové
a ani ne dvouletému Filipu Ivančíkovi předávala
ceny marketingová manažerka Večerníku Aneta
Straškrabová.
(mik)

0KEQN5[PMQXÆCOCNÆOW(KNÊRMQXK+XCPéÊMQXKUOC
OKPMQW.WEKÊRąGFCNC\CUNQWåGPÆEGP[OCTMGVKPIQX¾
OCPCåGTMC8GéGTPÊMW#PGVC5VTCwMTCDQX¾
3x foto: Michal Kadlec
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ƔƔ Volejbalistky Prostějova přivítaly na své soupisce první dvě
nové tváře a rozlosován jim byl
CEV Cup
strana 37

ŠLÁGR VEČERNÍKU – MALÁ KOPANÁ

ivce *CP¾%WRUGDNÊåÊ
N¾M¾PCMXCNKVWKLÊFNQ

ƔƔProstějovské kino Metro 70 získá
zbrusu nové foyer. Magistrát pošle
na úpravy prostor 2,55 milionu korun, celková částka se však vyšplhá
na 3,23 milionu korun. Rozdíl bude
plně v režii kina.
ƔƔ Prostějovský tenista Tomáš Berdych neuspěl v Londýně ani v jednom
ze svých dvou zápasů po vleklých potížích se zády, které ho vyřadily na téměř čtyři měsíce ze hry. Nyní jej čeká
nejslavnější turnaj světa Wimbledon.

MAJÍ POSILY
A ZNAJÍ LOS

➢

KRUMSÍN, PROSTĚJOV Největší turnaj v malé kopané prostějovského regionu už doslova klepe na dveře. O svátečních dnech tohoto týdne
je na programu KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP, který má na programu již
12. ročník. Ten letošní bude ve znamení několika nových týmů, včetně
nováčků ze Slovenska a nového hlavního sponzora - Pivovaru Černá
Hora. Naopak již tradicí je hra na všech čtyřech hřištích a také možnost
týmů zdaleka zdarma stanovat přímo na hřišti.
Haná Cup je trvale velmi oblíbený a navštěvovaný. Nicméně letošní rok
připravil v tomhle ohledu pro pořadatele jedno nepříjemné překvapení.
Týmy se do účasti zrovna nehrnuly. Potvrdil se tak nepříjemný fenomén,
který už postihl pořadatele sportovních i kulturních akcí na Prostějovsku: lidí chodí stále méně. Přesto lze čekat, že si turnaj uchová pověst největšího podobného podniku v regionu s více než dvěma desítkami týmů.
Co pak Haná Cupu zůstává, jsou bohaté ceny, a to zdaleka ne pouze pro
vítěze atraktivního turnaje. „Oceňujeme čtvrtfinalisty, nejlepších osm
týmů finančně. Nebude chybět ani klasický dort ve tvaru hřiště a sám
Haná Cup,“ prozradil hlavní organizátor akce Martin Ošťádal. Podle
něj účastníci často oceňují třeba jídlo na akci. „Vše je podomácku udělané, žádné polotovary,“ připomněl.
Turnaj je opět dvoudenní, začíná 5. července a jeho program končí v sobotu. Součástí akce a jakýmsi bonusem pak bude také večerní party. (sob)
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kultura v Prostějově a okolí

nou kapelou představila své nejnovější
album Světlo, ovšem divákům zazpívala i své starší pecky.
„Jsem nesmírně ráda, že se už teď můžu
věnovat jenom zpívání. A vy prosím
zpívejte se mnou, potřebuji vás,“ nabudila své diváky v průběhu koncertu
Anna K. Z jejího hrdla zazněly písně
z již zmiňovaného alba Světlo, návštěvníci zámeckého parku tleskali hitům

saa

jak Annnaa K. rozzezzpív
zp valaa puublikkum
m....
2x foto: Michal Kadlec
CZHQVQ#PGVC5VTCwMTCDQX¾

#PPC-UGUXQLÊUMWRKPQWFQM¾\CNCFQUNQXCCFQRÊUOGPG\XGFPQWV\GåKFNÊXwGEJP[P¾XwV÷XPÊM[MQPEGTVWX\¾OGEMÆO
RCTMWXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGO
Foto: Michal Kadlec
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stávaly sakrální motivy. „To dílo je vážně velmi propracované a nádherné.
Jen nás mrzí, že u něj není uvedeno,
z jakého dřeva je vyřezáno,“ shodly
se dvě postarší návštěvnice u vyřezávaného obrazu se světcem s malým
Ježíškem na zádech.
Ředitelka Muzea a galerie v Prostějově
Soňa Provazová při vernisáži také podotkla, jak je dřevo krásný, „živý“, tvár-

„Třeba s organizátory festivalu a ostatními, kteří za danou akcí stojí. Každá
hudební akce je přeci jenom trochu
jiná. Jinak zorganizovaná, jinak promyšlená, s jiným zázemím a jiným stylem
propagace. Například mě osobně baví
tyhle rozdíly mezi festivaly a koncerty
sledovat. Hledám různé detaily a různé,
mnohdy jedinečné nápady organizátorů. Bavím se s nimi a zajímá mě, proč se
rozhodli právě takovou akci uspořádat.
A očekávám, že na Keltské noci v Česku najdu také něco jedinečného.“
ƔƔ I když jste z Itálie, hrajete irskou muziku. Proč?
„V Itálii začaly v devadesátých letech
minulého století vznikat keltské ka-

ƔƔ S českými festivaly tedy žádnou zkušenost nemáte. Co od
Keltské noci očekáváte?
„Každé hraní na pro nás novém festivalu je velkou výzvou, na kterou se
těšíme. Baví nás hledat způsoby, jak
se novému publiku zavděčit. Hodně důležité pro nás je i potkávání
nových kolegů hudebníků. Baví nás
si na festivalech s ostatními kapelami povídat o zkušenostech v dané
zemi nebo i jinde. A poslouchat kapely, které jsme dosud neznali nebo
naživo neviděli. A samozřejmě se
vždycky bavíme i s mnoha dalšími
lidmi.“
ƔƔ S kým například?

ný a rozmanitý materiál, k němuž má
sama osobní vztah. „Jako malá jsem
jezdívala každý víkend na chalupu,
kde jsem si ze dřeva vždy vyráběla autíčko. Proto jsem nedostávala panenky, ale dláta,“ vyprávěla s úsměvem na
tváři. „Doufám tedy, že stejně jako ve
mně vyvolává tato výstava dřevěných
výtvorů hluboké a příjemné pocity
a nálady, vzbudí je i ve vás,“ doplnila.

,GFPÊO\X[UVCXGPÚEJMWUčLGKXGNOKRQXGFGP¾OCN¾UQwMC,GåÊwG-TKUVC

(QVQ6GTG\C/CEJQX¾
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Výstava Když dřevo promluví nabídla
návštěvníkům vhled do tajů řezbářské práce studentů tovačovské střední školy. K vidění byly nejrůznější
podoby zpracovaného dřeva, mezi
nimi zrcadla, masky připomínající ty
domorodé, hodiny, zvířata, stoličky,
židle, truhlice, svícny, skulptury, malé
sošky či vyřezávané obrazy. Výrobky
vznikaly během studia i jako maturitní
práce, proto se na výstavě objevila díla
jednoduchá i detailně propracovaná.
Přitom častým námětem se žákům

Tereza MACHOVÁ

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek
byla slavnostní vernisáží ve Špalíčku v Uprkově ulici zahájena výstava
Když dřevo promluví. Své práce na
ní představili studenti Střední školy
řezbářské z Tovačova. Jejich výtvory zahrnovaly nejrůznější kousky
od nábytku přes obrazy po skulptury. Všechny přitom spojovala kvalitní řezbářská práce. U toho prostě
Večerník nemohl chybět!

Výstavu dřevěných prací si můžete
přijít prohlédnout až do 25. srpna.
Nadto se během prázdnin budete
moci zúčastnit dvou workshopů
pořádaných v rámci této expozice. První s názvem Designová dílna
proběhne nadvakrát v budově Špalíčku ve dnech 18. července v době od
8:30 do 12:00 hodin a 23. července
se stejný čas. Zájemci se stanou tvůrci návrhu pokoje a nábytku v něm
a také si budou moci vyzkoušet práci s řezbářskými dláty. Tato dílna je
určena seniorům a je nutné se na ni
objednat prostřednictvím telefonního na čísla 770 128 305 nebo e-mailu
azatloukalova@muzeumpv.cz. Druhý
workshop nazvaný Pohádkové odpoledne aneb najdi dřevěného prince
je určen dětem od pěti do deseti let.
Bude se konat taktéž v budově Špalíčku dne 8. srpna od 14:00 do 17:00
hodin. Zažijete na něm netradiční
prohlídku výstavy obohacenou o interaktivní prvky. Cena obou workshopů je 50 korun.

Jako námět studentům sloužily často sakrální motivy

Výstava ve Špalíèku pøedvádí kvalitní øezbáøskou práci

Z VERNISÁŽE
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„Potøebuji vás, zpívejte se
SREt]HODçLYRWQtERMRYQLFH

navštivte stále více oblíbenější inter

PROSTĚJOV Italská kapela Cisalpipers přijede poprvé zahrát do České
republiky. Vystoupí v rámci festivalu
Keltská noc v Plumlově, a to v pátek
19. července. „Určitě zahrajeme pár
písniček, které jsme ještě naživo nikdy nehráli. To si první vystoupení
v Česku zaslouží,“ říká bubeník Cisalpipers Mauro Pambianchi. Pětičlenná formace se při tvorbě svých
písní inspiruje historickou hudbou
z celé Evropy, nebojí se ale přidat
třeba prvky popu, world music nebo
jazzu. „Každý z kapely má jiné hudební zkušenosti a jiný vkus. Když
se to všechno smíchá, vzniknou Cisalpipers,“ směje se Pambianchi.

ƔƔ Vystoupení na festivalu
Keltská noc bude pro skupinu
Cisalpipers prvním koncertem
v Česku. Co pro zdejší fanoušky
chystáte?
„Určitě zahrajeme pár nových písniček, které jsme ještě nikdy naživo
nehráli. To děláme jenom při významných událostech, protože hraní
nových písní celou kapelu na pódiu
vždycky nabudí k lepším výkonům.
Zároveň tak dané písně vlastně věnujeme právě tomu publiku, kterému je
hrajeme poprvé. A to si myslím, že si
první vystoupení v Česku zaslouží.“

Anna ŽÁKOVÁ

pely ve velkých počtech. Stejně tak
se začaly pořádat tematické festivaly.
Některé skupiny i akce jsou ale čistě historické, snaží se rekonstruovat
období, kdy do Itálie přišli Keltové.
K tomu se pojí šermířská vystoupení, rekonstrukce bitev, stavění skanzenů a historických vesniček. A na
jednom takovém festivalu v roce
2005 vznikla i naše kapela. Jmenoval
se Trigallia Celtic Festival a za týden
konání se na něj přijelo podívat padesát tisíc lidí.“
ƔƔ Tam jste se s ostatními členy
kapely potkali?
„Ne. Už předtím jsme v roce 2004
společně hráli irské a skotské tra-

diční písně. Kapela Cisalpipers, jak
funguje teď, ale vznikla právě na
tom festivalu. Tam jsme totiž díky
ostatním vystupujícím přišli na to,
že můžeme skládat i vlastní hudbu
a nemusíme se spoléhat jen na staré tradiční skladby. A v současnosti
máme víc autorských písní než převzatých. Irská a skotská hudba nás
stále hodně formuje, ale zvuk máme
v Itálii naprosto jedinečný a originální, řekl bych.“
ƔƔ Hrajete především irsky znějící hudbu, ale používáte i australský nástroj didgeridoo. Proč?
„To přišlo úplně náhodou. Roberto
Catani, náš baskytarista, hraje ob-

[7<CMµO|NDKJKMQ½I<(@GONF½IJ>DE@KMJ
üÁFµ=P=@IÁF DN<GKDK@MN*<PMJ

Už dlouho před devatenáctou hodinou, kdy měl začít koncert Anny K.
v Čechách pod Kosířem, se k zámeckému parku trousily davy lidí. Vystoupení této fenomenální zpěvačky zahájilo celou letošní sérii open-air akcí
v tomto prostředí a organizátoři snad
nemohli vsadit na lepší začátek. Anna
K. přitáhla do hlediště více než pět set
fanoušků. Při koncertu s doprovod-

ČECHY POD KOSÍŘEM Klidně by z ní mohla být zámecká paní!
Zpěvačka Anna K. si v životě prošla už mnohými útrapami, naštěstí
ale svůj boj s rakovinou zvládá, a navíc nad ní vítězí. V průběhu loňského roku musela ještě vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
několik koncertů odříct, letos se však se svojí skupinou vydala na
turné, které jen tak neskončí. A ve čtvrtek večer vystoupila na zámku
v Čechách pod Kosířem. A její hodinu a půl trvající koncert uchvátil
více než pětistovku přítomných diváků v zámeckém parku.
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nady v super tie-breaku a pak prohrál se Španělem Robertem Bautistou. „Po tak dlouhé herní pauze
to nebylo úplně špatné. Tělo test
vydrželo, to je nejdůležitější,“ netrápily výsledky Berdycha.
Třiatřicetiletý český tenista hrál naposledy začátkem března na betonu

formu na exhibici

LONDÝN, PROSTĚJOV Na exhibici The Boodles testoval svoji
formu před Wimbledonem Tomáš Berdych, který se na kurty
vrací po několikaměsíční zdravotní pauze. Český tenista nejprve
ztratil nadějně rozehraný zápas
s Denisem Shapovalovem z Ka-

v Indian Wells. Z dalších turnajů se
postupně odhlašoval kvůli bolavým
zádům, jež ho připravila už o polovinu minulé sezóny. Naposledy musel
vzdát Roland Garros a v žebříčku se
propadl na 112. místo.
Loňskou sezónu Berdych předčasně
ukončil v červnu právě před Wimbledonem. Po lednovém comebacku na
ATP Tour si zahrál mimo jiné finále
v Dauhá a osmifinále Australian Open,
pak jej znovu zastavilo zdraví.
(lv)

Berdych testoval

„Jsem spokojená. Jinak to ani nejde. Narazila jsem na silné soupeřky a pokaždé se mi podařilo vyhrát. Titul má pro mě
velkou cenu, napumpoval do mě hodně sebevědomí a to se vždy hodí,“ prohlásila Plíšková.
V průběhu turnaje ukázala, že má velkou formu. V semifinále Nizozemce Bertensové dovolila pouhé tři hry, totožný
průběh mělo utkání 3. kola s Belgičankou Mertensovou. Ve čtvrtfinále zase Rusce Alexandrovové nadělila ve druhé
sadě kanára. A skvělou jízdu zakončila v posledním duelu s Němkou Kerberovou. Bývalá světová jednička nestačila
vysokému tempu Plíškové, jejíž údery měly vysokou razanci a téměř stoprocentní přesnost. Navíc se česká tenistka
opírala o velice kvalitní servis.
„Někdy ale skóre vypadá snadněji než hra na kurtu. S Angeliqou jsem musela bojovat a nebylo to jednoduché. O to
mám z trofeje větší radost,“ komentovala průběh finálového střetnutí Plíšková.
(lv)

sezóny
Plíšková
zazářila

hrál naposledy začátkem března na
betonech v Indian Wells. V 1. kole
bude jeho soupeřem Taylor Fritz, tenista z první světové padesátky.
S prostějovskými hráčkami si los
zalaškoval. Karolína Plíšková, které
los přisoudil v prvním kole Číňanku Ču Lin, by se v osmifinále mohla
utkat s Markétou Vondroušovou. Tu
může už ve 2. kole potkat Karolína
Muchová, pokud přejde přes Srbku
Aleksandru Kruničovou. „Každý
turnaj je otevřený, což je na jednu
stranu dobré, ale na druhou stranu to zvyšuje tlak, protože vím, že
můžu vyhrát. Snad to jednou dokážu,“ uvedla Karolína Plíšková, trojka
Wimbledonu.

LONDÝN, PROSTĚJOV Bez
ztráty kytičky prošel do hlavní
soutěže ve Wimbledonu prostějovský tenista Jiří Veselý.
V kvalifikaci porazil bez větších
problémů všechny tři soupeře
a v průběhu sedmi setů ztratil
pouze sedmnáct her.
„Kvalifikací jsem prolétl jako nůž máslem. Jsem za to strašně rád, protože
období, které mám, doufám, snad za
sebou, bylo obtížné. Předvedl jsem solidní výkon, dobře jsem podával. Doufám, že to tak bude pokračovat dál,“
radoval se po postupu Veselý, který
během tří zápasů pouze dvakrát ztratil
svůj servis. „Bylo to výborné, nečekal

jsem to. Jsem rád, že se to tak povedlo.
Taková vítězství člověku dodají chuť
a sebejistotu do dalších zápasů a zbytku sezóny,“ nechal se slyšet hráč TK
Agrofert Prostějov.
Jediné vítězství dělilo od hlavní soutěže Lukáše Rosola, který ve finále
kvalifikace nestačil na Japonce Sugitu.
„Už ve druhém kole jsem měl namále,
musel jsem odvracet mečboly. Nevyšlo to, jsem zklamaný, ale nic se s tím
nedá dělat,“ řekl Rosol.
Zdeněk Kolář vypadl hned v úvodu
s dalším hráčem TK Agrofert Slovákem Gombošem, Tereza Smitková
skončila v kvalifikaci ve 2. kole na raketě Belgičanky Wickmayerové.
(lv)

Veselý v kvalifikaci
neztratil ani set

LONDÝN, PROSTĚJOV Nepříliš
příznivý byl los letošního Wimbledonu pro tenisty s prostějovskou
klubovou příslušností. Nejhůře
dopadl Jiří Veselý. Úspěšného
kvalifikanta, který bude ohajovat
loňský postup do 4. kola, čeká pátý
hráč světa Alexander Zverev z Německa.
„Tak si štěstí nepředstavuji,“ ušklíbl
se Veselý, který si musel účast v hlavní soutěži těžce vybojovat. „Ale jsem
rozehraný, formu mám slušnou.
Pokusím se předvést své maximum
a uvidíme, jaký z toho bude výsledek,“ přidal bojovně.
Do světového tenisového kolotoče
se vrací Tomáš Berdych, který letos

porazit a získat zlato. Bylo to prostějovské derby se vším všudy, společně jsme
pak vyhráli i debla,“ jásal po zisku zlaté
medaile dvakrát zlatý Maxim Mrva.
Moc spokojený byl i Jakub Menšík,
olympijský vítěz dvouhry starších žáků:
„V zimní sezóně jsem měl dvakrát po
sobě zlomeninu nohy, půl roku jsem
nemohl pořádně trénovat. Formu
jsem ale získal zpět v pravý čas. Zlato ve
dvouhře jsem na olympiádě vyhrál už
před dvěma lety v Brně za mladší žáky,
takže obhajoba zlata je prostě jedinečná.
Po zraněních mi moc pomohla příprava v Národním sportovním centru, kde
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jsem piloval na zdi techniku a doháněl
ztracenou kondičku.“
Olympiádu dětí a mládeže zhodnotil
také kapitán a trenér mladších žáků
Tomáš Kajlík: „Dosáhli jsme společně
pod Ještědem obrovský úspěch, počet
deseti medailí je neuvěřitelný. Moc děkujeme za dlouhodobou podporu Olomouckému kraji a Statutárnímu městu
Prostějov. Vytváří nám v TK Prostějov
skvělé podmínky a díky tomu můžeme
dosahovat takových výsledků. Jsme
moc rádi, že jsme právě pod hlavičkou
reprezentace Olomouckého kraje dosáhli na takový úspěch.“

-N¾PÊONCFwÊEJå¾MčQXN¾FNKX[UNCP
EK6-#ITQHGTV2TQUV÷LQX0CUPÊO
MW XNGXQ RQTCåGPÚ HKPCNKUVC ,CP
-WOUV¾VWRTQUVąGFXÊV÷\PÚ/CZKO
/TXC
(QVQ+XQiKNJ¾PGM

tenis

ZZZYHFHUQLNSYF]

08å,
:LPEOHGRQ²NYDOLÀNDFH
Dvouhra – 1. kolo: Veselý (7) – Bolelli (Itálie) 6:4,
5RVRO  ±*XWLpUUH])HUURO âSDQČOVNR 
.ROiĜ±*RPERV 6ORYHQVNR 2. kolo:
9HVHOê±0HQpQGH] âSDQČOVNR 5RVRO±
*DUFtD/ySH] âSDQČOVNR     3. kolo:
9HVHOê±3DXO 86$ 5RVRO±6X
JLWD -DSRQVNR 
Londýn
%HUG\FK±6KDSDORY .DQ %HUG\FK
±%DXWLVWD âS 
å(1<
:LPEOHGRQ²NYDOLÀNDFH
Dvouhra – 1. kolo: 6PLWNRYi   ± +DDVRYi
5DNRXVNR  2. kolo: 6PLWNRYi±:LFN
PD\HURYi %HOJLH 
(DVWERXUQH
Dvouhra – 1. kolo: 6WUêFRYi±+HUFRJRYi 6ORYLQ 
  VNUHþ 2. kolo: .DUROtQD 3OtãNRYi   ±
*DVSDUMDQRYRYi 5XV 3. kolo: Karolína
3OtãNRYi±0HUWHQVRYi %HOJ ÿWYUWÀQiOH
.DUROtQD3OtãNRYi±$OH[DQGURYRYi 5XV 
VHPLÀQiOH .DUROtQD 3OtãNRYi ± %HUWHQVRYi 
1L] ÀQiOH.DUROtQD3OtãNRYi±.HUEHU
RYi 1ČP 

TENIS

Petra Kvitová je nasazená jako šestka. Pokud jí to zdravotní stav dovolí, bude její úvodní soupeřkou Ons
Jabeurová z Tunisu. Barboru Strýcovou čeká Lesja Curenková z Ukrajiny a Kristýnu Plíškovou Kaja Juvanová ze Slovinska.
(lv)

Sedm tenistů z Prostějova
travnaté čeká wimbledonská tráva
Před vrcholem

Přecechtělová (starší žákyně) a Marie
Slaměníková (mladší žákyně) vybojovali zlato ve čtyřhře a bronz ve dvouhře.
Valerie Huťková byla zlatá ve čtyřhře (se
Slaměníkovou) a Filip Vacula stříbrný
ve čtyřhře (s Menšíkem).
Hráči TK Agrofert Prostějov Mrva,
Kumstát, Menšík, Tomajková a Přecechtělová společně vyrůstají v Prostějově od svých prvních úderů v tenisové školičce a dnes jsou všichni
v mládežnických reprezentačních
výběrech České republiky.
/QOGPVMC \G UNCXPQUVPÊJQ X[JN¾wGPÊ 7RTQUVąGF XÊV÷\P¾ RTQUV÷LQXUM¾ FXQLKEG /CZKO „V Liberci se mi tradičně daří, jsem moc
/TXCC,CP-WOUV¾VMVGT¾QXN¾FNCéV[ąJTWONCFwÊEJå¾Mč
(QVQ+XQiKNJ¾PGM rád, že se mi podařilo Honzu Kumstáta

má zlato z dvouhry i čtyřhry mladších
žáků, Jakub Menšík byl zlatý ve dvouhře starších žáků a stříbrný ve čtyřhře,
Jan Kumstát (mladší žáci) a Kristýna
Tomajková (starší žákyně) brali stříbro
ve dvouhře a zlato ve čtyřhře. Darina

EASTBOURNE, PROSTĚJOV Třetí titul v sezóně získala Karolína Plíšková
v Eastbourne. V generálce na třetí grandslam sezóny vyřídila pět soupeřek bez
ztráty setu a okamžitě se zařadila mezi
favoritky na wimbledonské vítězství.

Liberecký kraj pořádal 23. až 28.
června letní ODM 2019. Celkem
3399 mladých sportovců ze všech
krajů České republiky závodilo v 65
disciplínách 19 sportů v kategoriích
mladšího a staršího žactva. Nejúspěšnějším sportem Olomouckého kraje
byl tenis, který získal téměř polovinu
všech zlatých medailí Olomouckého
kraje a téměř třetinu všech medailí
Olomouckého kraje celkem.
Výpravu tenisu tvořili členové TK
Agrofert Prostějov Maxim Mrva, Jan
Kumstát, Marie Slaměníková, Jakub
Menšík, Kristýna Tomajková, Darina
Přecechtělová spolu s prostějovskými trenéry Ing. Tomášem Josefusem
a Tomášem Kajlíkem, které doplnili
Valerie Huťková a Filip Vacula z TK
Precheza Přerov.
Všichni reprezentanti Olomouckého kraje z Prostějova vybojovali
medaile dokonce v obou disciplínách ve dvouhře i čtyřhře. Celkem
získala výprava tenisu Olomouckého kraje deset medailí, z toho pět
zlatých, tři stříbrné a dvě bronzové.
Nejúspěšnější byl Maxim Mrva, který

Ladislav VALNÝ

LIBEREC, PROSTĚJOV Na olympiádě dětí a mládeže skvěle
reprezentovali celý Olomoucký kraj tenisté Prostějova. V celkovém součtu získali deset medailí, z toho rovných pět zlatých.
Potvrdili, že právě hanácký klub je Mekkou českého tenisu a výbornými výsledky poděkovali vedení Olomouckého kraje za
podporu tenisovému klubu.
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neumožňuje účast dalšího klubu. Děčín možnost hrát kvalifikaci Ligy mistrů s největší pravděpodobností nevyužije. Jedním z důvodů je skutečnost,
že by Válečníci nemohli kvůli nízké

zjistili jsme

Foto: www.bkolomoucko.cz

kapacitě hrát ve své domovské hale.
Bez ohledu na děčínské rozhodnutí
je vyloučeno, že by do evropských
pohárů proklouzl jiný český tým, což
se týká také BK Olomoucko...

v dresu týmu sídlícího v Prostějově.
„O možnosti, že by u nás Javone zůstal
i v další sezóně, jsme se s hráčem i jeho
manažerem bavili už na konci soutěžního ročníku. Náš zájem byl pochopitelný. Výborně zapadl do týmu, současně
je to skvělý basketbalista, který v Kooperativa NBL vyniká. Jsem rád, že došlo k dohodě a jedna z největších opor
bude v našem dresu i v příští sezóně,“
potvrdil setrvání Douglase Predrag Benáček, trenér BK Olomoucko.
Pokračující angažmá výjimečného
basketbalisty je dobrou zprávou také
kabinu, do které rychle zapadl. „Dobře
si rozumíme a na hřišti se skvěle doplňujeme. Javonte je jedním z mála Američanů a vůbec cizinců za mou kariéru,
který má nejen skvělé basketbalové
dovednosti, ale i charakterové vlastnosti. Je to usměvavý člověk, který má rád
srandu a rozumí si se všemi v kabině.
Takže jediná rivalita je mezi námi na
tréninku a ta tam být musí,“ přibližuje
svého staronového spoluhráče kapitán
Olomoucka Lukáš Palyza.
(lv)
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se v těchto letech stále učí, objevují
kouzla naší hry. Zkouší si, co zvládnou, tím se zlepšují. Chceme z nich
vychovat sebevědomé osobnosti,
k tomu jim musíme dát odpovídající
prostor. Aby si sami otestovali, co je
možné a co ne. Když udělají chybu,
sami na to přijdou a příště se to už
nestane. Cesta ke každému úspěchu
vede přes porážky. Tak to vnímáme
u našich žáků, kteří se postupně zlepšují a předvádějí kvalitní výkony.“
ƔƔ Pokračuje to také u kadetů, kteří v extralize skončili šestí. Jak vnímáte toto umístnění?
„Trenér Michal Pešta byl trošku zklamaný, protože ve čtvrtfinále věřil, že
proti Písku máme šanci... První výhra
na půdě soupeře tuto víru ještě prohloubila, pak ovšem přišly tři porážky
a byl konec. Z mého pohledu ale šesté
místo není špatné. Písek, který nakonec získal titul, úspěchu vše podřídil,
svoji hru založil na zónovém bránění,
což z mého pohledu není optimální.
Takový způsob basketbalu do této kategorie nepatří. Navíc se nám v rozhodující fázi sezóny nevyhnula zranění.
Myslím, že účast v play-off není špatný výsledek.“
ƔƔ Junioři se dostali až do finálového turnaje, a dokonce získali
bronzovou medaili. Vnímáte to
jako velký úspěch?
„Medaile má velkou cenu. Současně
velice pozitivně vnímám individuální
zlepšení jednotlivých hráčů. Štěpán
Borovka byl nejlepším rozehrávačem
finálového turnaje, Juraj Páleník se

3ÔÉSUDYND8
Nejmladší basketbalisté Orlů v průběhu roku odehráli několik zápasů v rámci
prostějovské mikroligy v hale Národního sportovního centra a zúčastnili se
také řady turnajů. Především v závěru sezóny se jim dařilo. Z Mohelnice přivezli bronz, v Ostravě dokonce zvítězili, když vyhráli všechny své zápasy. V samém
závěru sezóny odehráli turnaj v Olomouci, kde obsadili čtvrté místo.

ƔƔ Vezměme hodnocení odspodu.
První basketbalové krůčky mají za
sebou hráči přípravky. Jak se vám
daří oslovovat rodiče, aby dali své
děti na basket?
„Nemůžeme si stěžovat, přesto chystáme některé změny, které by zájem
dětí o basketbal mohl ještě zvýšit.
Projekt Orlíčata bude nově zastřešovat Dan Žemlička, bývalý hráč
Prostějova. Chceme oslovit děti
z Prostějova, ale také z okolních měst
a vesnic. Už od školek. Jde o komplexní projekt, ve kterém je pochopitelně zohledněný také osobnostní
růst dětí. Proto jednáme o možnosti
basketbalových tříd na Základní škole E. Valenty. Její absolventi by mohli
pokračovat ve studiu na Gymnáziu
Jiřího Wolkera. Je to pochopitelně
běh na dlouhou trať, s tím ovšem
počítáme. Tento koncept výchovy je
ale určitě dobrý.“
ƔƔ V regionálních soutěžích se
představily hned tři výběry minižáků. Co říkáte na jejich výkony?
„Pro klub je důležité, aby malí basketbalisté měli možnost hrát. Jen
trénovat by nikoho nebavilo. Pochopitelně máme radost z každého
vítězství, výsledky však nejsou až tak
důležité. Jde především o to, aby si
během zápasů osahali základní zákonitosti basketbalu.“
ƔƔ Platí to také v žákovských kategoriích?
„Výběry do 14 a 15 let hrály žákovskou ligu. Ani v těchto soutěžích není
až tak velký tlak na výsledek, kluci

rek Sehnal, František Váňa a Adam
Goga. První minuty v elitní soutěži
mají za sebou Lukáš Sychra a Erik
Klepač. Rozhodně si nevedli špatně, mají velkou budoucnost. Ten
jejich posun bych přiblížil na Lukáši
Sychrovi. Před rokem se nedostal do
konečné nominace pro mistrovství
Evropy do 20 let, letos už v ní nechybí. Všichni kluci, kteří jsou v sestavě
týmu Kooperativa NBL, jdou herně
nahoru.“
ƔƔ Přijde doba, kdy v sestavě Olomoucka budou z převážné části
odchovanci prostějovského basketbalu?
„Je to náš cíl, dlouhodobá meta. Už
teď se do nejvyšší soutěže hráči s prostějovskou minulostí výrazně tlačí.
Věřím, že to bude pokračovat a že se
jednou dočkáme. Deset Prostějováků
a dva cizinci, to by se mi líbilo.“ (úsměv)
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s bilancí 14 výher
adní část první ligyině hrající o 1. až 6.
23 let vyhrál zákl
Mužský výběr do rou formu předvedl také ve skupdokonce Jindřichův
dob
azil
a
por
tiva
í tři výhry,
a čtyř porážek
soutěže získal dalš až do baráže o postup do Koopera li
místo. V této fázi
cí části už nezasáh
přes play-off dostal
Hradec, který se i v tabulce čtvrté místo, do vyřazova
adil
obs
i
Orl
L.
.
NB
systému soutěže
na základě herního
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vali až do Final Fou
nu, v níž se probojoaceti kolech prohráli
na minulou sezó
Dokázali navázat i ze třetí příčky, když ve dvaadv sérii Nymburk v poupil
ké
Do play-off vsto Ve čtvrtfinále udolali v dramatic A EU Praha, v utkání
pouze šest zápasů. V semifinále sice nestačili na GB í 110:99 vybojovali
sy.
měru 3:2 na zápa ázali poradit s Pískem a po vítězstv
o 3. místo si ale dok
bronzové medaile.
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Tým U13 obsadil
nálních soutěžích. vyhrála díky lepšímu
o výsledky v regio
á
Mladí hráči bojovali oru druhé místo za Olomoucí, ktersbírali v přeboru cenné
přeb
let
12
kém
do
i
ravs
ižác
omo
výmin
střed
zápasech. Mladší
na několik dobrých
skóre ve vzájemných nejmladší minižáci, kteří dosáhli sti skončili čtvrtí.
jako
zkušenosti, stejně titul přeborníka středomoravské obla
o
sledků a v tabulce
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ráli dva zápasy a
ácti zápasech vyh ém místě v těsném
šest
ny starší žáci ve čtrn
V první fázi sezó li. V ligové skupině B skončili na připravily tři těsné poextraligy se nedostaa Kyjovem. O lepší umístnění je prohráli 86:92, jejich
závěsu za Opavou ny. Například se Snakes Ostravatěže.
sezó
extraligové sou
rážky v průběhu
dostal až do play-off
soupeř se přitom
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.DGHWL8 běhu základní části soutěeti. V prů
třise neztratili ani kad
i s pozitivní bilancí
V nejvyšší soutěži tili postup do vyřazovací část příčku měli náskok
zajis
er
m
l½FL8
povou
výh
lede
čtyř
přeh
cí
že si s
. Na první nepostu olu Písek. První zápas na
zvládli s bilan
E
ážek
ině
por
íti
skup
í
kde
dev
adn
a
nácti výher
zili na celek Sok
ácti zápasů v zákl
dější misD ligové nadstavby,
Porci úvodních dvan ho místa se posunuli do skupiny nci sedmi týmů obsadili šesti bodů. Ve čtvrtfinále nara pak už byl ovšem úspěšnější poz
páté
ráli,
a osmi porážek. Z než v první části sezóny. V konkure říklad rezervu ostravské půdě soutěže senzačně vyh celkově na dobré šesté příčce.
ny
va skončili
stějo
podávali lepší výko Snakes Ostrava a nechali za sebou nap
Pro
eti
Kad
tr.
druhé místo za BK íž nebo SK UP BCM Olomouc.
Nové Huti, Kroměř

stal nejlepším střelcem. Ukázalo se, že
umíme vychovat hráče, kteří míří do
velkého mužského basketbalu.“
ƔƔ V první lize bojoval výběr do
23 let. Co jste říkal třetímu místu
po dlouhodobé části soutěže?
„Týmy vrcholových sportovních center mládeže už v play-off nemohly
startovat. Takové jsou regule soutěže.
Náš tým dlouhodobě ukazoval, že
by se ve vyřazovací části rozhodně
neztratil. Hráči ukazovali, že mají na
to, aby se dostali do nejvyšší mužské
soutěže a byli tam platnými basketbalisty.“
ƔƔ Mládežnický klub spolupracuje s týmem BK Olomoucko, který
v Kooperativa NBL obsadil třetí
místo. Jak hodnotíte toto spojení?
„Funguje bezvadně. Stačí se podívat
na soupisku Olomoucka. Stále více
se prosazují naši odchovanci Ma-

PROSTĚJOVTaké v průběhu minulé sezóny se snažil mládežnický klub BCM Orli Prostějov
naplňovat své basketbalové vize a z velké části se to dařilo. Klub opět dodal řadu hráčů do
reprezentačních výběrů mládežnických kategorií, podařilo se mu posouvat talentované
hráče do mužských týmů, kvalitní výkony odváděl v extralize juniorů a kadetů. Postupně
se vedení klubu snaží rozšiřovat základnu v žákovských týmech, kde klade velký důraz
především na výkonnostní a osobnostní růst začínajících hráčů. „Máme za sebou opravdu dobrý rok. Dařilo se nám prakticky na všech frontách. Nastavený směr je dobrý,
budeme se snažit kurz udržet a vychovávat hráče pro dospělý basketbal, což
je náš hlavní cíl,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Michal Műller
(na snímku), předseda spolku BCM Orli Prostějov.
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PROSTĚJOV Ani dvě třetí místa v lize a poháru nepomohly basketbalistům BK Olomoucko k možnému postupu do pohárové Evropy.
V sezóně 2019/2020 bude pole zástupců z tábora Kooperativa NBL
oproti loňsku poněkud chudší. ČEZ Basketball Nymburk bude jako vítěz ligy opět hrát základní fázi Ligy mistrů, další tuzemští zástupci se už
ale v hlavních kontinentálních soutěžích FIBA podle všeho neobjeví...
A pokud by v ní neuspěl, měl by jisLadislav Valný
totu účasti v základní fázi Europe
Nebude se tak opakovat přebohatý Cupu. To se týká ovšem pouze finaminulý ročník, kdy Ligu mistrů hrály listy NBL BK Armex Děčín. Pokud
Nymburk i Opava, Pardubice se o ni ale nebude mít o tyto soutěže zájem,
pokoušely v kvalifikaci a nakonec další celky ligového pořadí jeho práměly jistý Europe Cup a ještě v NBL vo automaticky nepřebírají,“ popsalo
čtvrté Svitavy dosáhly na kvalifikaci aktuální situaci vedení České basketEurope Cupu. „Letos kromě přímé balové federace.
účasti českého šampiona v Lize mis- Množství pozic v evropských soutětrů má ještě vicemistr právo na kvali- žích FIBA vyplývá z národních koefifikaci o tuto elitní soutěž FIBA. cientů, přičemž ten český pro letošek

PRÁVA NA EVROPSKÉ POHÁRY!

PROSTĚJOV Basketbalista hanáckého výběru Javonte Douglas se
v minulém soutěžním ročníku jako
jediný hráč ligy se střeleckým průměrem dostal přes dvacet bodů. Ve
dvaačtyřiceti zápasech dal v průměru 20,5 bodu. Douglas byl nejlepší
také z pohledu celkové užitečnosti
s rankingem 27,12. K tomu navíc
uspěl i při dovednostních soutěžích
v průběhu Utkání hvězd. Přesto zůstal nohama na zemi.
„Vím, že jsem měl dobrou sezónu, ale
tu měli i další výborní hráči. Já sám bych
vybral na MVP spoluhráče Lukáše
Palyzu,“ uvedl Douglas, kterému prostředí hanáckého klubu sedlo. I proto
odolal vábení klubů z Itálie, Francie,
Belgie nebo Řecka. „V klubu jsem spokojený. Díky práci trenéra jsem získal
potřebné sebevědomí. Hodně jsme
o mé hře diskutovali. A já mám pocit,
že jsem v Olomoucku ještě nedokončil
svoji práci,“ prohlásil americký legionář

Kostelec na Hané má štěstí na slavné
přistěhovalce. Svého času tam našel
útočiště básník Petr Bezruč. V roce
2005 se do obce přistěhoval originální fotograf Vladimír Brunton, který
dlouhodobě patří k elitě ve svém oboru. O tři roky později v prostějovském

Martin ZAORAL

PLUMLOV Tak to je společnost!
Režisér Miloš Forman, podnikatel
Tomáš Baťa, herečka Květa Fialová či celá řada okouzlujících žen
stejně krásných jako tajemných.
Tak ty všechny lze vidět na pozoruhodných snímcích jednoho z předních českých fotografů Vladimíra
Bruntona, které jsou od soboty
ke zhlédnutí na zámku v Plumlově.

www.vecernikpv.cz

klikni na
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muzeu představil fantastickou výstavu
složenou z portrétů výrazných osobností naší vlasti. Režiséru Miloš Formanovi, podnikateli Tomáši Baťovi,
cestovateli Miroslavu Zikmundovi
i vědci Antonínu Holému učaroval
jedinečný styl Vladimíra Bruntona
tvořícího za pomoci zdlouhavé a pracné technologie velkoformátové fotografie působící dojmem malovaných
obrazů. Tato díla všechny diváky přenášela do dávných časů, kdy záleželo
pouze na kráse těla, svobodě duše
a čistotě myšlenek. „Na této výstavě
prezentuji klasickou černobíle tónovanou fotografii vytvořenou buď na plátno, nebo na japonský papír. Ten ručně
vyrábím ve své papírně v Kostelci na
Hané. Námětem fotografií je zejména
ženské tělo, najdete tu však i portrét či
zátiší. Rád bych poděkoval všem, kteří
se na organizaci této výstavy podíleli,
zejména pak Maje Kadlečíkové, která
jednotlivé snímky doprovodila svými krátkými a výstižnými básněmi,“
vyjádřil se během vernisáže Vladimír Brunton, který v současné době
v Kostelci na Hané připravuje monumentální díla inspirovaná židovskou
mystikou.
Výstavu Vladimíra Bruntona na
plumlovském zámku doplňuje i devátý ročník přehlídky, na které jsou
k vidění díla patnácti českých a dvanácti maďarských fotografů. Obě expozice budou v Plumlově k vidění až
do skončení letošní turistické sezóny.
(mls)
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Foto: Martin Zaoral

Forman
s Baťou

BYLI JSME
U TOHO

vá. Do centra dění dorazila s přítelem
Jiřím Bernolákem karavanem. „Těšíme
se na Citron a Motorhead. Festival
máme rádi, je tady pěkné prostředí
a oproti třeba Masteru také klid,“ uvedl
muž, jenž zároveň ocenil lidové ceny.
Postupně si přítomní mohli poslechnout v pátek revivalové kapely,
třeba ACDC či Judas Priest. Sobota
pak přinesla kapely s jejich vlastní
tvorbou. Právě Citron a Motorhead
se daly počítat ke zlatým hřebům
programu, pozdvižení ale vyvolaly
i další kapely Jump nebo Aleš Brichta
Project. „Dneska se těším na Citron.
Dřív sem jezdívala i kapela Dymytry, ale ta už je trochu jinde. Všechny
jsou ale dobré,“ pochvalovala si další
divačka Renata Bartošková. Kromě
prostředí festivalu ocenila hlavně lidi,

kteří na něj dorazili. A zejména v sobotu večer jich nebylo málo.
Z páteční návštěvnosti byl ale hlavní organizátor Jindřich Vlč poněkud rozpačitý.
„Zájem projevilo asi čtyři sta lidí. Nebylo
to tolik, kolik bychom si přáli,“
poznamenal k návštěvnosti.

www.vecernikpv.cz
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čas i na perkuse a zajímá se o různé
folkové nástroje. A hraje právě i na
didgeridoo. Tak jsme tenhle nástroj
zařadili do naší aranže jedné z tradičních irských písní. Prostě jsme
to zkusili zahrát trochu jinak. A překvapilo nás, jak dobře didgeridoo
v té skladbě znělo. Od té doby tento
australský nástroj občas používáme.“
ƔƔ Kde berete inspiraci pro své
aranže a autorské skladby?
„V kapele nás je pět, takže každý
z nás má trochu jiné zkušenosti
s hraním a jiný hudební vkus. Někdo před založením Cisalpipers hrál
rock, další pop a folk. Někdo funky,

někdo jazz, klasickou hudbu, muzikály nebo taneční hudbu. A když se
všechny tyhle vlivy smíchaly v jedné
kapele, vznikl typický zvuk Cisalpipers. Samozřejmě nás dále ovlivňují
jiní muzikanti, jejichž hudbu posloucháme. Melodie a frázování některých našich písní proto mohou
připomínat britského multiinstrumentalistu Mikea Oldfielda, Vangelise nebo kapely Jethro Tull a Pink
Floyd. Další písničky mohou
připomínat třeba italské zpěváky
a písničkáře Angela Branduardiho
nebo Fabrizia De André. Inspirací
je prostě hodně, výsledkem je ale
vždycky vlastní tvorba.“
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Festival podobný tomu v nedalekých
Mořicích byl již tradičně dvoudenní.
Řada návštěvníků tak dorazila už v pátek a počkala si i na sobotní program.
„Jsem tady potřetí, přítel snad už po
dvanácté,“ prozradila Iveta Kulhánko-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

VRCHOSLAVICE Pořádný hukot
byl o víkendu na jihu Prostějovska.
Vrchoslavice se totiž opět staly centrem tvrdší muziky. Už po patnácté
se tam pro všechny milovníky rocku a metalu konala akce s názvem
Rockový mlýn.
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K večeru v sobotu už ale mohl být spokojenější. Lidé nakonec přišli ve velkém,
poslouchali, bavili se. „Je pravda, že část
lidí ocení spíše revivalové kapely a úplně
jiní naopak sobotní program. Musím ale
ocenit všechny kapely, hrají skvěle,“ vysekl interpretům poklonu.

BYLI JSME
U TOHO

se otřásaly v základech

Mlýn to rozjel. Vrchoslavice

často hraným v rádiích Vždycky se
budeme znát, Co mi za to dáš, Chvíli
za vodou, Nelítám nízko a mnohým
dalším. Po prvních písničkách již lidé
nevydrželi jen tak sedět na připravených židlích, ale drali se k pódiu, tleskali a tančili. „To mám ráda, děkuji vám
za to moc a moc. Někteří přes vás sice
neuvidí, ale oni určitě začnou tančit
a řádit taky,“ smála se zpěvačka.
Anna K. při svém čtvrtečním vystoupení dvakrát přidávala, fanoušci ji z pódia nechtěli pustit.
„Mám ji ráda už spoustu let a v poslední době si jí navíc vážím i jako
člověka. Co ta holka musela v životě
zkusit a jak se z toho všeho dostala
s obrovským optimismem, to zaslouží obdiv,“ svěřila se Večerníku se
svými pocity jedna z divaček, která
podle svých slov na koncert Anny K.
přijela až z Olomouce. „Na rozdíl od
těch dnešních křiklounů, co si říkají
zpěváci, jsou písničky této dámy jako
pohlazení po duši. Zbožňuji ji,“ dodal
další z diváků František Otáhal z Prostějova.
Anna K. je držitelkou pěti ocenění
Anděl a třikrát po sobě zvítězila v kategorii Zpěvačka roku ve čtenářské
anketě Žebřík časopisu Report. Diváci v Čechách pod Kosířem se s ní rozloučili bouřlivým potleskem.
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POKRAČUJE!

O LÍSTKY

stojí 120 korun, ovšem držitelé karty
KPKV mají slevu 20 korun. Zakoupíte je
v Turistickém informačním centru Konice, případně prostřednictvím webových
stránek www.goout.net nebo na www.
ticket-art.cz.
Tento koncert se bude konat v rámci
mezinárodního hudebního festivalu
Klášterní hudební slavnosti probíhajícího od 7. června do 26. července na
různých místech republiky. Má již dvanáctiletou tradici a svou vysokou dramaturgickou a uměleckou úrovní zaujímá
místo jednoho z nejvýznamnějších a nejzajímavějších hudebních festivalů současnosti. Jak již z názvu vyplývá, koncertuje
se především v sakrálních stavbách nebo
v prostředích, která jsou s církevními institucemi historicky nějakým způsobem
spojena. Na festivalu se představují zásadní díla symfonické, operní, oratorní, ale
i komorní hudby.
Pokud vám nevyhovuje termín konického koncertu, nezoufejte. V rámci Klášterních hudebních slavností proběhne ještě
dalších jedenáct vystoupení. Jen už si za
nimi budete muset zajet trošku dál, třeba
do Šumperku, Šternberku nebo Velkých
Losin. Pro více informací nahlédněte na
webové stránky www.klasternihudebnislavnosti.cz.
(tem)

Soutěžící musí správně odpovědět na tři soutěžní otázky, které jsou uveřejněny
ve třech po sobě jdoucích vydáních PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku (24. 6.,
1. 7. a 8. 7.).
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 výjimečně do čtvrtka 4. července do
12:00 hodin. Poslední soutěžní otázka bude zveřejněna v tištěném vydání
Večerníku, které vyjde v pondělí 8. července společně se správnou odpovědí
na druhou soutěžní otázku.

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

Který interpret zpopularizoval beskydského barda
Ladislava Nezdařila, jenž své dílo zasvětil rodným
horám, jejich obyvatelům, zvykům a slavným hrdinům
tohoto kraje?
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Festival Keltská noc oslaví letos 18. výročí, a nejen proto si PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil velkou soutěž pro svoje čtenáře, aby si
i vybraní z vás mohli užít festivalu a jeho nezaměnitelné atmosféry. Tři
úspěšní soutěžící si rozdělí dvanáct vstupenek, trička, kšiltovky a placky
s keltskou tematikou!
Správná odpověď 1. soutěžní otázky, kterou jste mohli najít v minulém
čísle, zní: Tom Somr – Starý Viking.
Všichni soutěžící, kteří správně odpověděli na první soutěžní otázku, postupují do druhého kola.

VELKÁ
SOUTĚŽ

KONICE Tento pátek 5. července se
od 19:00 hodin sálem zámku v Konici rozezní libé tóny zpěvu vokálního
kvintetu Ensemble Frizzante. Přijďte
si poslechnout již dávno zapomenuté skladby v unikátním propojení
lidského hlasu s hudebními nástroji.
Představí se vám soubor profesionálních zpěváků z předních brněnských
sborů.
Ensemble Frizzante je pětičlenný soubor
zpěváků pocházejících z Brna či působících v něm. Sestává z Evy Daňhelové
(soprán), Antonína Libichera (tenor),
Veroniky Slavíčkové (alt, mezzosoprán),
Martina Kotulana (bas) a Petra Pytlíka (tenor, kontraalt). „Vokální kvintet
Ensemble Frizzante má za cíl objevovat
zapomenuté skladby a nevšední propojení lidského hlasu s hudebními nástroji.
Vznikl v roce 2015 jako soubor profesionálních zpěváků z předních brněnských
sborů (Sbor opery Národního divadla
v Brně, Český filharmonický sbor Brno
a další),“ uvádějí o sobě zpěváci Ensemble
Frizzante. Na jejich vystoupení uslyšíte
třeba skladby Come again sweet love
od Johna Dowlanda, Mother I will have
a husband od Thomase Vautora, Adieu,
sweet Amaryllis od Johna Wilbyeho
a mnoho dalších. Vstupenky na koncert

Ensemble Frizzante

Na zámek v Konici zavítá

Pondělí 1. července 2019
www.vecernikpv.cz

společnost

POPRVÉ SVIŠTĚLY DISKY
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z dílen umělců Anny Halíkové, Renaty Eldmanové, z Keramické dílny
Pavlíny Palme, Ivy Vanžurové a rovněž
z dílny Bratři v triku, což jsou pánové
Karel Ettl, Vojta Hurych a František
Moravec. Věřím, že každý z návštěvníků výstavy si zde najde to, co se mu
líbí, a také ocení práci uměleckých
řemeslníků,“ uvedla při slavnostním
proslovu na vernisáži Lucie Krejčí.
Výstava na konickém zámku potrvá až
do 1. září tohoto roku.
(mik)

a následovat bude
ubytování a volná zábava.
Tuto sobotu v 8:45 hodin se akce slavnostně zahájí. V 9:30 hodin se vyrazí
na spanilou jízdu a od 10:30 hodin je
domluvená prohlídka Muzea zemědělských strojů v Hošticích-Herolticích.
V odpoledních hodinách pak bude
připraven bohatý program zahrnující
soutěže. Řidiči i řidičky si tak vyzkouší třeba jízdu zručnosti, jízdu na slepo
nebo plavbu pravidelnosti na TRABI
Titaniku de Luxe. V neděli už se s trabanty jen rozloučíme. Podrobnější informace naleznete na oficiálních stránkách
pořádajícího Trabant gangu Brno www.
trabantsraz.cz nebo na facebookových
stránkách Trabant srazu Morava.
Loni se srazu zúčastnilo 224 vozidel se
489 účastníky, přitom přijeli lidé nejen
z Čech a Moravy, ale i ze Slovenska,
Polska a Maďarska. Dorazte letos i vy
a pomozte tato čísla překonat! (tem)

To na sousedním discgolfovém hřišti se
lidé tísnili. Tamních devět jamek se už
od devíti hodin stalo dějištěm turnaje.
„Přišlo šestatřicet lidí, kapacita je pětačtyřicet. Nečekali jsme tak velký zájem.
Částečně proto, že se zrovna v té době
konal velký závod v Pardubicích,” uvedl
ředitel turnaje a tvůrce hřiště v Otasla-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

vicích Petr Bujnošek. Během otevírání,
které paradoxně proběhlo až po skončení turnaje, kromě vtípků zaznělo několikrát, že se jedná o stý DiscGolfPark
v republice.
Cesta k němu přitom byla dlouhá a zapeklitá. Ostatně jako k obnovení a výstavbě koupaliště, které předtím desetiletí chátralo. „Chodil jsem kolem
discgolfu tři roky na sjezdu malých
obcí, tehdy jsem tomu nevěnoval pozornost. Až když jsme začali řešit biotop, snažili jsme se k němu dostat zábavnou aktivitu vhodnou pro všechny
a také nepříliš finančně náročnou,”

5QDQVPÊXGFTCX[DÊ\GNCMGMQWRGNK6ąGDCXQVCUNCXKEMÆODKQVQRW6GPD[NQHKEK¾NP÷
QVGXąGPCPCDÊFNXUVWRPÆ\FCTOC
Foto: Michal Sobecký

PLUMLOV Z Plumlova se pomalu
stává moravská Ženeva. Nejenže se
stejně jako švýcarské město nachází
v blízkosti oblíbené vodní plochy, navíc se tam každoročně koná celá řada
přehlídek automobilů. Jejich množství
začíná převyšovat počet těch, které jsou
k vidění při tradičním ženevském autosalonu. Nejinak tomu bylo uplynulou
sobotu, kdy se tam konalo první moravské setkání milovníků vozů BMW.

Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Zaujmout lidi a ukázat
jim, že fyzika i chemie mohou být zábava. Takové neskromné cíle si dali
studenti a studentky hned několika
prostějovských středních škol. Výsledkem byl další ročník Vědy v ulicích, při němž předminulé úterý na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově
studenti ukazovali chemické a fyzikální pokusy. A nejen to.
U stánku účastníků z oboru Analýza
potravin na Švehlově střední škole
polytechnické Prostějov si lidé mohli
vyzkoušet své znalosti o potravinách
a látkách, také však zjistit, jaký mají čich.
Dostali totiž sadu lahviček s aromaty,
u nichž měli určit, co se pod vůněmi

skrývá. „Nejvíce přítomné zaujaly slizy,
hlavně děti. Také ale třeba předvádění
bengálského ohně,“ prozradila Veronika
Dočkalová, jedna ze studentek provádějící pokusy.
Na nezájem ze strany veřejnosti si pak
nemohla s dalšími aktivními účastníky
stěžovat. „Většinou tu byly menší děti,
dospělé ale zajímalo, co a jak funguje,“
řekla. Právě rodiny s dětmi, a naopak
starší lidé byli nejčastějšími zvědavci.
Své kolegy přišli podpořit i studenti. Ti
se mohli dozvědět, jak se leští mince, co
znamená „baňka zlata“ nebo jak vypadá
pokus duch v lahvi.
Lidé objevovali taje světa chemie a fyziky, tedy dění kolem každého z nás, až do

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž
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Na akci dorazilo celkem 130 vozů.
„Účast nás mile překvapila, čekali jsme
kolem stovky aut. Prostředí je naprosto
luxusní, navíc nám provozovatelé kempu vyšli ve všem vstříc,“ zhodnotil za
pořadatele Jakub Staněk z Brna, který
pomáhal hlavní organizátorce Martině
,KąÊ-KwMC\2NWONQXCUGFÊX¾RQFMCRQVWUXÆJQ$/9MVGTÆD[NQX[TQDGPQXTQEG
Staňkové z Nezamyslic.

Foto: Martin Zaoral
Nejstarším modelem setkání se stalo
BMW 315 vyrobené v roce 1936. „Můj brácha kdysi sháněl BMW 328, které naprosto bez problémů. Myslím, že by
bylo vyrobeno o zhruba dva roky pozdě- dojel i do Německa,“ reagoval Jiří Kiška,
ji. Někdo mu nabídl tento vůz, ale on jej který celý život pracoval jako opravář se
nechtěl. Tak jsem ho koupil já a provedl specializací na autoelektroniku.
na něm generální opravu,“ prozradil Jiří V rámci sobotního programu byly
Kiška z Plumlova, kterého jsme se ze- připraveny soutěže pro děti i dospělé,
ptali, zda by si s tímto veteránem troufl hlasování mezi účastníky o poháry,
dojet až do Mnichova, kde se automo- spanilá jízda po regionu a vše zakončibily BMW vyrábí. „Určitě bych se toho la večerní party. „Bylo to tady naprosnebál. Ostatně loni jsme byli na srazu to bezvadné, určitě se sem za rok opět
Foto: Martin Zaoral
v Karlových Varech a vůz tu štreku zvládl vrátíme,“ uzavřel Jakub Staněk.

www.vecernikpv.cz

klikni na

2Q\PCVCTQOCVCX[\MQWwGVUKNGwV÷PÊOKPEÊKUÊNWGNGMVąKP[2TQUV÷LQXUM¾8÷FCXWNKEÊEJ
DCXKNCKWéKNC
Foto: Michal Sobecký
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na ní náhodou. Nejvíce mě zaujal asi
duch v lahvi, ale snad ještě více se pokusy
líbily malému,“ uvedla žena, která na náměstí zavítala s malým chlapcem.

FOTOGALERIE

poledne. Mezi řadu návštěvníků stánků
prostějovských gymnázií i střední školy
polytechnické i strojírenské patřila i Hana
Korčáková. „O akci jsem nevěděla, jsem

-HOLERWURFKXFKHPLH"

První z nich? To je pod vysokou sítí
dostatečně známé jméno – Gabriela Kopáčová! Jednadvacetiletá
univerzálka či smečařka se narodila
24. června 1998 v Českých Budějovicích, měří 185 centimetrů, váží 77
kilogramů a na Hanou zamířila z KP
Brno.
S volejbalem začínala v SK Hlincovka České Budějovice, jako starší
žákyně zamířila do Králova Pole
a s tamními mládežnickými týmy
získala mistrovské tituly v kategorii
kadetek i juniorek. Zároveň prošla
všemi reprezentačními výběry České republiky včetně ženského, za
který startovala například ve World
Grand Prix 2017.
V uplynulé sezóně naskakovala za
jihomoravské družstvo coby druhé
účko, když jedničkou daného postu
byla Taylor Fricano z USA. Kopáčová tak v 25 extraligových zápasech
absolvovala 34 setů a dosáhla 80

Marek
SONNEVEND

nebo univerzálku narozenou 30. srpna
2000 v Českých Budějovicích, letos
na konci letních prázdnin tedy oslaví
teprve devatenácté narozeniny. Měří
180 centimetrů a váží 70 kilogramů.
Také ona zahájila volejbalovou kariéru v SK Hlincovka, následně
pokračovala všemi mládežnickými
kolektivy VK Madeta České Budějovice. Též se opakovaně dostala do
národní reprezentace kadetek a juniorek ČR, navíc v sezóně 2017/18

pomohla týmu VK ČEZ České Budějovice k triumfu v první lize žen.
„Lenku jsme získali z extraligové
juniorky jihočeského oddílu. Jde
o velký talent a hodně šikovnou
diagonální hráčku, jejíž schopnosti
u nás chceme dál rozvíjet. Kromě
toho může získávat své první zkušenosti mezi republikovou elitou dospělé kategorie v našem omlazeném
mančaftu,“ řekl Čada k angažování
Knorové.

.GPMC-PQTQX¾D[NC
XGUXÚEJVąKP¾EVKNG
VGEJQEGP÷PCLCMQ
PGLNGRwÊ ON¾FGå
PKEM¾URQTVQXM[P÷
èGUMÚEJ $WF÷LQ
XKE Foto: internet

Michal SOBECKÝ

pátek byly sice už také naplánované
kapely, nicméně hlavní gró programu
bylo v plánu k sobotnímu odpoledni
a večeru. „Pátek nabídl příjemný rozjezd, díky hudbě i přednášce. O to víc
si dnešní večer užívám,“ uvedl Jan Jun,
evangelický farář, v jehož zahradě se festival tradičně koná. Letošek byl ale pro
něj rozlučkový.
Akce si ale užili i ti, kteří tam byli vůbec
poprvé. A třeba o ní ani dopředu nevěděli. „Šel jsem kolem, zaslechl hudbu.
Pak jsem se podíval na program, a tak
jsem se sem podíval. Je to super akce,“
ocenil Tomáš Drtil při zastávce u stánku organizace Na počátku, která nabízí
Právě přednáška na toto téma byla pomoc těhotným ženám a maminkám
součástí páteční části programu. Na s dětmi v nouzi. Hned dvakrát pak měl

PROSTĚJOV Hudbu, charitu,
ekologii i jídlo. Všechny tyto oblasti pokryl dvoudenní multižánrový festival Pod Lipami, který se
konal předposlední červnový víkend. Osmý ročník akce, na které
se neschází zdaleka jen mladší generace lidí, nabídl mnoho. Kromě
interpretů, často z Prostějova, také
bohatý doprovodný program. Ale
také například řadu zajímavostí pro
ty, co se zabývají problematikou
hospicové péče. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

yy Méně veselé změny naopak probíhají
ve VK. Jak se s nimi srovnáváte?
„Tohle přináší sportovní život. Málokterý
klub vydrží na vrcholu dlouhodobě v řádu
desítek let, spíš se to vždycky pohybuje ve
vlnách. Prostějovský volejbal byl nahoře
víc než jednu dekádu a teď prostě přicházejí mnohem skromnější časy, což vzhledem

PROSTĚJOV Hned dvě volejbalistky VK Prostějov právě teď reprezentují Českou
republiku na 30. letní světové univerziádě 2019 v italské Neapoli!
Smečařka či univerzálka Lucie Nová a libero Tereza Slavíková pronikly do nominace národního týmu naší země na tuto vrcholnou akci pro vysokoškolsky studující sportovce, absolvovaly soustředění v Dobřichovicích a včera odletěly na Sicílii.
Mezinárodní univerziádní boje tam odstartují ve středu 3. července a potrvají až
do neděle 14. července, o počínání obou zástupkyň vékáčka vás bude Večerník
informovat.
(son)

.WEKG0QX¾C6GTG\C5NCXÊMQX¾
UGNCwMQXP÷RQXQ\KN[PCUXÚEJ
\¾FGEJ
Foto: Facebook
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LUCEMBURK, PROSTĚJOV
Navzdory citelnému oslabení
hráčského kádru, kterým právě
procházejí, se volejbalistky VK
Prostějov znovu zúčastní evropských pohárů. Coby vicemistryně
České republiky přitom získaly
právo startu v CEV Cupu žen
2019/2020. Nový ročník všech
klubových soutěží starého kontinentu byl rozlosován ve středu 26.
června v sídle Evropské volejbalové federace, tedy v Lucemburku. A Hanačky dostaly soupeřky
z Belgie – známý Asterix Beveren!
Půjde o šestnáctifinále Poháru
CEV, jež tým vékáčka zahájí venkovním duelem mezi 3. až 5. prosincem a poté odehraje domácí odvetu
v předvánočním termínu od 17.
do 19. prosince. Postupující narazí
v osmifinále na lepšího z dvojice
Nova Gorica (Slovinsko) – Hermes
Oostende (Belgie).
„Naše další působení na evropské
pohárové scéně jsme vzhledem
k probíhajícím změnám v klubu
zvažovali. Ale na výslovné přání
Českého volejbalového svazu a při
naší úzké spolupráci s ním jsme se
rozhodli tuzemský volejbal v příští
sezóně reprezentovat. Samozřejmě
nejlépe, jak to s omlazeným týmem
půjde,“ řekl k tématu předseda
správní rady VK Petr Chytil.

hlašovat žádné konkrétní cíle. Uvidí se až
podle toho, jak finálně doplníme tým, jak
bude mančaft vypadat v přípravě a nakolik
bude vše fungovat. Snad se však po spous-

8QNGLDCN VGò .WDQOÊTW 2GVT¾wQXK RąKF÷N¾X¾
XT¾UM[\CVQLKPCMRTQåÊX¾wV÷UVÊ\PCTQ\GPÊ
U[PC
Foto: Marek Sonnevend

bovat na úplně odlišných
místech tabulky. Hráčský
kádr už je sice z větší
části pohromadě, ale
ještě zbývají otazníky na
některých postech, zejména na bloku. A každopádně
teď nemá smysl vy-

tě let pod permanentním tlakem na top
výsledky konečně obejdeme bez takového
stresu.“
yy Zmíněnou přípravu již máte naplánovanou?
„Ano. Odstartujeme ji ve středu 31. července, celá proběhne tradičně v Prostějově
a skoro komplet už máme domluvené i přátelské zápasy plus turnaje. Kolektiv bude
ještě o dost mladší než v minulé sezóně, tím
pádem nabere velkou důležitost naše společná práce na volejbalovém rozvíjení holek,
jejich dalším zdokonalování. Mládí tu nyní
dostane zelenou opravdu maximálně, což je
pro děvčata zajímavá šance.“
yy Svěřenkyně jsou momentálně zdravé?
„Pokud vím, tak až na jednu výjimku jsou
všechny holky v pořádku. Pouze Míša Zatloukalová doléčuje pochroumané koleno,
s nímž laborovala celou druhou polovinu
minulého ročníku. Naštěstí nemusela na
operaci a nohu léčí konzervativní cestou,
stále podstupuje rehabilitace. Do přípravy
by ale měla naskočit, uvidíme, v jakém stavu
přesně bude.“
yy Nového asistenta už máte?
„Zatím ne a obávám se, že nebude vůbec
jednoduché ho sehnat. Tu roli bych s ohledem na stanovené podmínky nazval spíš
pomocníkem než klasickým asistentem trenéra. A po pravdě se do takové práce nikomu, koho znám, příliš nechce. Reálná je tedy
i varianta, že tým povedu sám. Nějak se s tím
určitě poperu.“ (pousměje se)

Prosincového protivníka stručně
představil sportovní ředitel prostějovského klubu. „Beveren patří k nejlepším ženským družstvům Belgie,
každoročně tam bojuje o medaile či
přímo o mistrovský titul. Také je pravidelným účastníkem evropských
pohárů, například v minulé sezóně
vypadl s Olomoucí po výsledcích
dvakrát 1:3. V současném kádru má
kromě belgických hráček jen dvě cizinky: jednu Nizozemku a Martinu
Nosekovou ze Slovenska,“ prozradil
Miroslav Čada.
S ohledem na nižší volejbalovou
sílu VK v nadcházejícím ročníku
bude favoritem rozhodně Asterix.
„Věřím však, že s ním odehrajeme
aspoň částečně vyrovnané zápasy
a maximální bojovností ho co nejvíc potrápíme, abychom v Evropě
zanechali solidní dojem,“ přeje si
Čada.
Podrobné představení Beverenu
přineseme v příštím vydání Večerníku!
(son)

PROSTĚJOV O minulém víkendu tři
hráčky VK Prostějov opět bojovaly na beachvolejbalových turnajích v ČR.
Tereza Baláková absolvovala turnaj Českého
poháru žen v Opavě, a to znovu s jinou parťačkou. Tentokrát se dala dohromady se slovenskou plejerkou Janou Šimanicovou, aby
společně po smolně těsné porážce ve druhém
kole dokázaly vyhrát jedno utkání v opravách
a obsadit dělenou devátou příčku.
Stejné umístění vybojovaly na celostátním klání Českého poháru juniorek v Brně Adriana
Jurčíková - Viktorie Nečasová. Stabilní dvojice
prostějovských mládežnic také podlehla ve
druhém dějství, následně zvládla dva opravné
duely a vypadla až v tom třetím.
(son)

Konečné pořadí: 1. Řeháčková, Olivová,
2. A. Dostálová, M. Dostálová, 3. Kulhánková, Pospíšilová, 4. Komárková, Pluhařová, 5. Knoblochová, Lorenzová a Šeredová,
Kolderová, 7. Kinclová, Svobodová a Žolnerčíková, Petrová, 9. Baláková, Šimanicová atd.

Výsledky – 1. kolo: Baláková, Šimanicová
volný los. 2. kolo: Baláková, Šimanicová
– Šeredová, Kolderová 1:2 (-18, 18, -17).
Opravy: Baláková, Šimanicová – Žůrková,
Urbanová 2:0 (17, 17), Baláková, Šimanicová – Kulhánková, Pospíšilová 0:2 (-19,
-15).
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Výsledky – 1. kolo: Jurčíková, Nečasová – Všetečková, Orbanová 2:0 (5, 5). 2. kolo: Jurčíková,
Nečasová – Cuřínová, Lukešová 0:2 (-12, -4).
Opravy: Jurčíková, Nečasová – Turková, Kučerová 2:0 (16, 5), Jurčíková, Nečasová – Schwarzová, Hudečková 2:0 (18, 15), Jurčíková, Nečasová – Hofbauerová, Škrabalová 0:2 (-16, -17).
Konečné pořadí: 1. Brunclíková, Harrisová,
2. Cuřínová, Lukešová, 3. Tomášová, Koblížková, 4. Ondrejková, Podhradská, 5. Matoušková, Hrubanová a Hofbauerová, Škrabalová,
7. Wágnerová, Hanzelková a Karlíková, Kulišová, 9. Jurčíková, Nečasová atd.
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Devátá místa Balákové v Opavě
i Jurčíkové s Nečasovou v Brně

k ekonomice musíme přijmout a nějak zvládnout.“
yy Nebude vám po deseti
mistrovských titulech i Českých pohárech a dvou stříbrech z uplynulé sezóny chybět motivace?
„Věřím, že ne. Akorát nás čeká něco jiného
než dosud, hlavně se reálně budeme pohy-

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

na světové univerziádě
vá ová
o
N vík
la
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yy Moc gratulujeme. Můžete prozradit
podrobnosti o potomkovi?
„Dali jsme mu jméno Jakub, po porodu
měřil 51 centimetrů a vážil 4,05 kilogramu.
Prostě kluk jako buk. (smích) Lucka všechno zvládla skvěle a nejdůležitější je, že jsou
oba zdraví. Pro mě každopádně životní událost a obrovský zážitek, nádherné pocity.“

PROSTĚJOV Sobota 22. června 2019 bude pro hlavního
trenéra prostějovských volejbalistek Lubomíra Petráše až
do konce jeho života jedním z nejdůležitějších dnů. Ovšem
nikoliv kvůli sportu. Právě před devíti dny se totiž stal poprvé otcem, když asistoval u porodu své manželky Lucie,
která přivedla na svět syna.

s mladými holkami“

dobře pracovat

volejbal

Prostějovanky budou opět
hrát CEV Cup, los je poslal
na belgický Asterix Beveren

éHUVWYÛRWHFDQDG¿OHKODYQËNRXêæHQYÇN¿êND3HWU¿x

bodů s útočnou úspěšností 37 procent a celkovou užitečností +20.
„Gábina má už několik let zkušeností z nejvyšší české soutěže, dostala se
i do nároďáku a patří mezi kvalitní ligové hráčky. Přitom je ještě mladá se
slibným potenciálem dalšího zlepšování. My s ní počítáme na diagonální pozice, což znamená, že u nás
může nastupovat na smeči i univerzálu,“ okomentoval získání hráčky
s přezdívkou Kopy sportovní ředitel
vékáčka Miroslav Čada.
Současně prozradil též druhou posilu,
kterou se stala Lenka Knorová. Rovněž v tomto případě jde o smečařku

)CDTKGNW -QR¾éQXQW \ÊUMCN
8-2TQUV÷LQX\DTP÷PUMÆJQ
-T¾NQXC2QNG
Foto: internet

PROSTĚJOV Vzhledem k odchodu šesti hráček z loňského kádru – a navíc ve většině případů členek základní
sestavy – potřebují volejbalistky VK Prostějov nutně
doplnit soupisku
PŮVODNÍ
i posílit. Úvodním
zpravodajství
krokem na této cespro Večerník
tě je příchod dvou
nových plejerek.
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„BAVORÁKŮ“ „Budeme se snažit

V Plumlově si poprvé dali sraz milovníci

5VÆFKUEIQNHQXÆJąKwV÷XèGUMÆTGRWDNKEGLGQVGXąGPÆ.KFGO\CLKUVÊ\¾DCXWX1VCUNC
XKEÊEJ
Foto: Michal Sobecký

OTASLAVICE Skoro čtyřicet závodníků na prvním turnaji a plný koupací biotop. V Otaslavicích mohli být o víkendu spokojení. Propojili dvě akce – otevření discgolfového parku a také přírodního koupaliště. Obě sklidily
úspěch. DiscGolfPark byl totiž pokřtěn jak šampaňským,
tak prvním turnajem, biotop pak místy praskal ve švech.
Koupaliště, loni nově vybudované, bylo otevřeno už od
rána. A tentokrát bylo pro návštěvníky zdarma. Navíc je
potěšily ještě dvě věci: V občerstvení se navzdory náporu
netvořily fronty a přítomné čekaly také palačinky či cigáro.

Vstup na pøírodní koupalištì byl první den zdarma

.DÖGpPXQüFR)HVWLYDO
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PLUMLOV Máte rádi trabanty?
Nebo přímo i nějakého vlastníte? Tak
to je skvělé, protože se můžete zúčastnit Trabant srazu Morava, který
se bude konat od pátku 5. do neděle
7. července v plumlovském kempu
Žralok. Přijeďte se podívat ať už jako
návštěvník, nebo účastník!
Majitelé a obdivovatelé značek Trabant,
Wartburg a dalších vozidel koncernu IFA
se setkají na Trabant srazu Morava letos již
po patnácté. „I v tomto roce navážeme na
tradici našeho srazu na starém známém
místě v Autocampu Žralok v Plumlově
u Prostějova. Těšíme se, že budeme svědky srazu plného Trabantů, Wartburgů,
Barkasů, ale také třeba Roburů nebo Multicarů, prostě všech vozů koncernu IFA,“
vzkazují pořadatelé.
Sraz započne v pátek a skončí v neděli, hlavní program se přitom bude
konat v sobotu. V pátek od 15:00 hodin bude probíhat registrace vozidel

DG@OJNQF@HKPÛM<GJF

Trabant sraz Morava bude

.WEKG-TGLéÊWXÊVCNCP¾XwV÷XPÊM[XGTPKU¾åGCUG\P¾OKNCLGUGLOÆP[WO÷NEčMVGąÊUX¾
FÊNCPCMQPKEMÆO\¾OMWX[UVCXWLÊ
2x foto: Michal Kadlec

KONICE V prostorách zámku
v Konici se v pátek odpoledne uskutečnila slavnostní vernisáž k výstavě Umělecká řemesla. Tři desítky
návštěvníků na ní informovala vedoucí turistického informačního
centra Lucie Krejčí o smyslu a hlavně autorech, kteří na konickém
zámku vystavují.
„Můžete zde spatřit široké spektrum
ručně dělaných výrobků z krajek, hedvábí, dřeva, skla či keramiky. To vše

začala výstava řemesel

Na konickém zámku VZHŮRU DO AKCE! OTASLAVICEMI
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zajistí si tím ještě výhodnější výchozí
postavení pro následné play-off. Ze
čtvrtého fleku by přitom v předkole
hraném na jediný zápas šli na už jistě
pátou Holici, která je v plné sestavě
s exmistrem světa Mrákavou dost
silná.
„Proto hodně chceme nad čakovickým béčkem zvítězit a tím si do
prvního vyřazovacího kola vybojovat o něco přijatelnějšího soupeře.
Byť Přerov ani rezerva Modřic taky
nejsou vůbec slabí protivníci. Úvod
play off každopádně absolvujeme
doma před vlastními fanoušky a naším jasným cílem bude postup do
semifinále, na který letos jednoznačně máme,“ prohlásil trenér Sokola
I Richard Beneš.
Ten už do družstva zabudovává jednoho (staro)nového člena. Hostují-
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cího Tomáše Svobodu si totiž modřický klub předčasně stáhl k sobě
a do Prostějova naopak zpět poslal
Jana Matkulčíka. Ke cti stávajícího
mančaftu „jedničky“ slouží, že juni-

orského mistra světa bez nejmenších
problémů přijal mezi sebe, Honza se
tudíž mohl okamžitě zapojit do společné přípravy. A po prázdninách
bude na něm, aby předvedl maxi-

Prostějov – Holice 6:2, Přerov – Prostějov 4:6, Prostějov – Modřice B 6:0, Český Brod – Prostějov 6:3, České Budějovice – Prostějov
5:5, Prostějov – Zruč-Senec 3:6, Čakovice B – Prostějov 6:4, Holice – Prostějov 2:6, Prostějov – Přerov 6:4, Modřice B – Prostějov
6:2, Prostějov – Český Brod 5:5, Prostějov – České Budějovice 6:1,
Zruč-Senec – Prostějov 5:5.

'RVDYDGQÉYÙVOHGN\7-6RNRO,YOL]HGUXzVWHYPXzÕ¤5

Program posledního 14. kola 1. ligy družstev mužů ČR 2019 – sobota 31.
srpna: Prostějov – Čakovice B, Zruč-Senec – České Budějovice, Český
Brod – Modřice B, Přerov – Holice.

1. Zruč-Senec
2. Č. Brod
3. Čakovice B
4. Prostějov
5. Holice
6. Přerov
7. Modřice B
8. Č. Budějovice

7DEXONDOLJ\GUXzVWHY
PXzÕ¤5SRNROH

mální nasazení za prostějovský tým.
„Ne všechny zápasy letošní sezóny
nám vyšly ideálně, ale většinou kluci hráli kvalitní nohejbal, někdy až
špičkový. A především vždy naplno
bojovali, což je nejdůležitější a nejvíc mě to těší. S takovým přístupem

i dobrou formou, na níž musíme
tréninkově zapracovat, věřím v celkový úspěch. To znamená v semifinálovou účast s tím, že se mezi elitní
čtyřkou vyrovnaně popereme třeba
i o historický průnik do finále první
ligy,“ zasnil se Beneš.

2TQUV÷LQXwVÊPQJGLDCNKUVÆVNGUMCLÊHCPQWwMčO\CRQFRQTW#OQJQWKUCOKUQD÷
\CUXÆNGVQwPÊXÚMQP[
Foto: Marek Sonnevend
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„Postupně modernizovaný areál
Sokola I na Skálově náměstí přivítal za krásného počasí nohejbalová
družstva z místních podniků v prvním ročníku nového turnaje firem
Prostějovska. Skvělí pořadatelé v čele
s klubovým předsedou Jaromírem
Faltýnkem a trenérem Richardem

Benešem připravili nádherné sportovní odpoledne, a to pod záštitou
městské Sportovní komise. Slavnostního zahájení celé akce byl přítomen
i šéf této komise Miloš Sklenka.
Byl to výborný nápad vedoucích
představitelů TJ umožnit konání podobného firemního klání. Město Prostějov kvituje, že na jeho území je tolik
podniků, a také touto cestou chtělo
umožnit jejich zástupcům si zasportovat, zasoutěžit i navzájem se blíže
poznat. Je to taková první vlaštovka.
Jistě se přidají i další sportovní oddíly
Prostějovska a nachystají pro zaměstnance společností natolik vydařené
turnaje třeba ve fotbalu, lukostřelbě,
florbalu, plavání, volejbalu atd.
Spolupráce města, Sportovní komise,
sportovních klubů i podniků se tak
může nadále rozvíjet. Na závěr ještě
jednou velké poděkování vedení oddílu nohejbalu TJ Sokol I Prostějov,
rozhodčím a samým hráčům za krásné odpoledne. Vyhráli všichni – a tak
to má být!“

„Posledním šestým kolem byla ukončena dlouhodobá soutěž nohejbalové
mládeže Přebor škol o pohár primátora města Prostějova. Jak už název napovídá, patronem akce se stal František
Jura, jejím partnerem byla Sportovní
komise při Radě statutárního města
PV. A organizaci zajišťoval nohejba-

,3ÔHERUvNRORSRK½U
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lový oddíl TJ Sokol I Prostějov v čele
s trenérem Richardem Benešem.
Celá soutěž byla výborně připravena, měla vysokou sportovní úroveň
a těšila se velkému zájmu všech
účastníků. Ty kromě bohatého občerstvení včetně chutného oběda
na závěr potěšila i špičková exhibice
dvou elitních hráčů Sokola I Tomáše
Roby a Lukáše Pírka, kteří předvedli

Foto: Marek Sonnevend

vzájemné utkání v divácky atraktivním singlu.
Všichni aktéři – školáci dostali drobné
ceny, ti nejlepší i poháry. Díky spolupráci s řadou partnerů tak nikdo nepřišel zkrátka a poděkování zaslouží
vedle sponzorů také každý, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na vydařené organizaci prospěšného turnaje.“
(red)
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rozesílání pozvánek mnoha různými
způsoby a to se asi projevilo,“ odtušil
předseda korfbalového oddílu SK
RG Jan Mynařík.
Hned na uvítanou každý dostal
jednoho panáka ostřejšího moku,
vynikající jídlo a pití jinak provázelo
veškeré osazenstvo celým dlouhým
setkáním. Různým dobrotám z domácí kuchyně přitom znovu vévodilo vlastnoručně upečené prase, o jehož přípravu se nejvíc starali zkušení
„grilovači“ Martin Šnévajs a Zdeněk 1EGP÷PÊXéGVP÷FQTVWUG\CUXÆ×UR÷EJ[FQéMCNKKON¾FGåPÊEK5-4)
Snášel. Průběžně teklo proudem
pivo, nemluvě o jiném alkoholu a také nealkoholických nápojích pro hodnoticí zpráva klubového šéfa
mladší účastníky i děti.
Mynaříka ohlížející se za uplynulým
Hlavně později narozené ročníky si soutěžním ročníkem 2018/2019.
samozřejmě užily spoustu soutěží Honza v ní zdůraznil nejen mnoho
o drobné ceny, maximálně v kurzu medailových úspěchů v čele s úžasletos byla zejména střelnice po vzo- ným bronzem na domácím Europa
ru kolotočářských poutí. Společně Shieldu, ale rovněž extrémní pos obvyklou tombolou, do níž opět řadatelskou aktivitu SK RG, která
přispěl i PROSTĚJOVSKÝ Večer- především za posledních několik
ník coby mediální partner místního měsíců překonala veškeré myslitelné
korfbalu, tentokrát dostala tuhle zá- rekordy. „Všechno korfbalové se děje
bavu na starost nastupující generace v Prostějově,“ trefně Mynařík nazval
ergéčka, tedy Renata Havlová, Petr svou výstižnou stať. A ocenění (doGalíček, Petr Šnajdr, sestry Kateři- konce nescházel ani krásný dort!)
na a Nikola Lorencovy i další. Tedy se dočkaly též mládežnické týmy
vlastně extraligová sestava dospělé- ergéčka, stejně jako Fanoušek roku
%J[D÷VPGOQJN[PC$KI+NN2KICPKVTCFKéPÊUQWV÷åG 2TCU¾VMQRTQMQTHDCNKUV[2TQUV÷LQXCD[NQNGVQUOKOQą¾FP÷X[RGéGPÆ
ho výběru Hanáků.
Petr Marek. „Protože byl prakticky
F÷VÊQFTQDPÆEGP[
Foto: Josef Valenta
Foto: Josef Valenta
Chybět pochopitelně nemohla ani všude,“ zdůvodnil Myňa s úsměvem.

PROSTĚJOV Obzvláště vypečené selátko pro tuze vypečené korfbalisty? Nikoliv. Komunitu SK RG Prostějov tvoří samí báječní lidé,
kteří si své dozlatova urožněné prasátko bezezbytku zasloužili.
A zdaleka nejen to. Už po jedenácté uspořádali klubovou rozlučku
se sezónou, tentokrát s názvem Big Ill Pig 2019. Jako obvykle to během ní pořádně rozjeli!
areálu SCM Za místním nádražím
EXKLUZIVNÍ
v Prostějově se již od rána trousili
reporáž
organizátoři nesmírně oblíbeného
pro Večerník
dýchánku, aby celé místo patřičně
nachystali i vyzdobili. A následně
Marek
po obědě ve větším počtu přicházeSONNEVEND
li hosté. Kterých tentokrát dorazily
Do tradičního dějiště v areálu pose- necelé dvě stovky, což byl téměř rezení Sport Baru u fotbalových hřišť kordní počet! „Dali jsme si záležet na
Skvělou náladu nikomu vůbec nezkazila ani odpolední bouřka. Počasí
se totiž po ní zase umoudřilo, tudíž
si každý zájemce mohl na přilehlém
hřišti s umělým povrchem vyzkoušet střelbu na korfbalové koše. A vězte, že pro laika či méně zkušeného
plejera nejde o nic snadného… Každopádně s přibývajícími hodinami
i blížícím se večerem ovládala stále
větší část osazenstva chytlavá hudba
ostříleného DJ Davida Snášela, aby
výborná zábava postupně přerostla
v nefalšovanou diskotéku do hluboké noci. Největší vytrvalci to – věrni
každoroční tradici – společně táhli
až do brzkého rána. Ovšem tohle už
je zase jiný příběh...

Foto: Josef Valenta

BIG ILL PIG 2019 aneb Korfbalisté to zase rozjeli

5QWDQLWUÊV÷RąKLGFPQO\WVM¾PÊ2ąGDQTWwMQNXPQJGLDCNW
Foto: Jaroslav Aresta

PROSTĚJOV Za dvěma vydařenými akcemi výkonnostního
nohejbalu z předminulého týdne, jež uspořádal oddíl TJ Sokol
I Prostějov v úzké spolupráci
s dalšími subjekty, se ohlížíme
hodnocením Antonína Duška, člena Sportovní komise při
Radě statutárního města Prostějov.

Nohejbalové pøebory firem i škol na jednièku

Hanáci za něj vděčí patnácti získaným bodům, když dokázali porazit
hned dvakrát rivalský Přerov i nebezpečnou Holici a jednou nevyzpytatelné Modřice B a papírově
slabší České Budějovice, k tomu remizovali s druhým Českým Brodem
i naposledy na půdě vedoucí Zruče-Sence! Aktuálně tak drží čtvrtý post
v tabulce, ale s naprosto reálnou šancí posunout se o stupínek výš.
V závěrečném dějství totiž 31.
srpna po letní pauze přivítají na
svém kurtu právě třetí Čakovice
B. A pokud je doma jakkoliv zdolají,

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Téměř celou základní část 1. ligy družstev mužů ČR
2019 mají za sebou nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov. A po třinácti
kolech ze čtrnácti je jisté, že na konci dlouhodobé fáze druhé nejvyšší tuzemské soutěže obsadí nejhůře třetí nebo čtvrté místo. Už
tohle znamená po loňské šesté příčce pěkný dílčí úspěch i posun
nahoru.

12+(-%$/,67§6(9=ą«32592823592/,*29§6(0,),1/(
Aktuální ročník druhé nejvyšší týmové soutěže vychází mužům prostějovského Sokola I výborně
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sestavy i další tance a styly. „Je to super. Se ženami se scházíme na hodinu
týdně. A je skvělé, jak se do té doby
často netančící ženy proměnily a co vše
se naučily,“ ocenila Petra Pšenicová po
čísle flamenca, které vzbudilo nemalý
ohlas. Skupina vyznavaček tance původem ze Španělska také patřila k nejpočetnějším.
Díky rozmanitému programu i bouřlivé atmosféře se k obecenstvu na náměstí T. G. Masaryka přidávali stále
Michal SOBECKÝ
další a další lidé. Někteří zavítali náhoTěm se naskytl velmi pestrý program. dou, jiní z doslechu. „Kamarádka mi
Během hodiny a půl mohli obdivovat o této akci řekla, a tak jsem přišla. Zatím
flamenco, dále také roztleskávačské jsem viděla dvě vystoupení a byla moc

PROSTĚJOV Exotické rytmy, pomalejší tempo. Mladé slečny i zralé
ženy. Vše nabídl čtvrteční první
ročník akce Prostějov tančí. Událost, která je součástí Prostějovského léta, představila řadu tanečních
souborů, klubů a spolků z Prostějova. Na své si během večera nepřišli
jen vlastní tanečnice a tanečníci,
kteří ovšem byli v drtivé menšině,
ale také diváci.

Foto: Michal Sobecký
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pěkná,“ pochválila účinkující například
paní Anna, jedna z divaček.
Spokojeností s průběhem akce se netajila ani Martin Drmolová, která byla jak
organizátorka, tak moderátorka podvečera plného tance. „Atmosféra byla
úžasná, sešlo se i hodně příbuzných
a známých tanečnic. Věřím, že příští
rok akci uspořádáme znovu,“ uvedla
Martina Drmolová. Vyjádřila se také
k tomu, proč se akce konala přímo na
dláždění, ne na pódiu. „Důvod je prostý. Některé skupiny byly poměrně
velké a nemáme tak rozlehlé pódium,
proto se událost musela obejít bez něj,“
vysvětlila Martina Drmolová.
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„Dílo je to naše společné,“ usmívala se
mladá maminka Lucie Ivančíková. „Já
jsem Filípkovi připravila vše potřebné
a on pak hlavně lepil. To víte, lepidlo, to
je jeho! Výhru si samozřejmě užijeme
a brzy určitě spolu zase něco vytvoříme,“
podotkla ještě Lucie Ivančíková.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Soutěžním úkolem
pro všechny potenciální účastníky
bylo jakýmkoliv způsobem ztvárnit,
co děti budou nebo by chtěly o prázdninách dělat. Do redakce večerníku
nakonec doputovala dvě nejkrásnější dílka, a to od dvouletého Filípka
Ivančíka, kterému s obrázkem nápoje
s ovocem a ledem vydatně pomáhala
maminka Lucie.

➢ Ze strany 21

Čtrnáctiletá Nicol Synková poslala do
Večerníku zajímavý výtvor v podobě
pláže se slunečníky a plující lodí. „Jako
podložka mi posloužil karton, na který
jsem postupně lepila obyčejný písek
společně s malými kamínky. Slunečníky
jsem si vyrobila sama, stejně tak z tyčinek od nanuků i lehátka. Postupně jsem
pak všechno nabarvila, včetně modré
vodní hladiny moře a lodi. To vše mi
zabralo tak dvě hodiny práce,“ prozradila
Večerníku čtrnáctiletá Nicol.
Oba ocenění výherci ve čtvrtek obdrželi z rukou marketingové manažerky
Večerníku Anety Straškrabové dárkový
balíček plný pomůcek pro další rozvíjení
tvořivosti v hodnotě 600 korun od společnosti Zažeň nudu. Rodiče také neodešli s prázdnou, ti od nás získali roční
předplatné našeho periodika.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník pokračuje
v sérii soutěží, ta další je fotografická...

Ceny předány, jedeme dál

ČECHY POD KOSÍŘEM Řád templářů býval jedním z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. Dodnes je opředen mnoha mýty. Vidět
rytíře s rudým helvétským křížem na hrudi budete moci na Josefkolu, který
se bude konat 20. a 21. července v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem.
Templářský řád byl krvavě potlačen a zrušen před více jak 700 lety. Nyní jeho legenda opět ožije. „Bude to historická událost. Dorazí k nám zhruba šest templářských
rytířů v plné zbroji a na koních,“ upozornil majitel pořádajícího Muzea kočárů Václav Obr s tím, že coby templáři se představí nadšenci shromáždění ze všech koutů
České republiky. Templáři přitom budou jen jednou z celé řady chystaných atrakcí
letošního setkání řemeslníků v Čechách pod Kosířem. To se bude konat deset let po
otevření tamního Muzea kočárů. .
(mls)

V rytmu klasiky i flamenca DO@HKGµüDQKGI½U=MJED
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festival rozměr ekologický. Jednak na
něm byly k mání jen kompostovatelné
kelímky. Druhak šel výtěžek z akce na
záchranu slovenských lesů.
Pod Lipami je však festival hlavně
o hudbě. A ani tentokrát nebyli četní
diváci zklamaní. K poslechu byl folk,
rock, také však hudba vážnější díky klavíristovi Danielu Junovi. Každý si tak
přišel na své. „Snažíme se, aby byl program pestrý. A o to, aby si každý našel
něco, co ho zaujme. S průběhem jsem
zatím spokojený, i počasí nám začalo
přát,“ odkázal jeden z organizátorů Daniel Marek na problémy s deštěm. Ani
ten však účastníkům náladu nezkazil.
Právě dobrá nálada pak byla věc, co těšila i interprety. Mezi ně v sobotu patřili

například Marek Soldán, který dělal ve
čtvrtek předskokana Pavlu Calltovi, ale
také brněnská skupina Květy či Jam Session. S atmosférou tak nebyli spokojeni
jen diváci. „Je to tu úžasné, baví mě tady

hrát. Lidé reagovali, což je super. Prakticky žádné pódium navíc, skutečně to bylo
hlavně pod lipami,“ uzavřel spokojený
Martin Žárský, který se staral o poslech
elektrickou kytarou.

(GUVKXCNUGUPCåKNQUNQXKVJWFDQWXwGEJP[X÷MQXÆMCVGIQTKG2QFCąKNQUGOWVQKWPGL
OGPwÊEJF÷VÊ
Foto: Michal Sobecký

alkoholu, věnoval zdejším dětem. Mirek je náš dlouholetý přítel, ani za svého působení na radnici nevynechal jedinou naši
schůzi či nějaké jiné setkání. Máme ho tu všichni moc rádi,“
řekl Večerníku Josef Chromec, starosta Sboru dobrovolných
hasičů Čechovice.
Slavnost pořádaná společně s připomínkou 710 let založení obce, která v sedmdesátých letech minulého století byla
přičleněna k Prostějovu, pokračovala v sobotu po obědě vítáním hostujících sborů, prohlídkou zbrojnice a klubovny.
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Akce pokračovala slavnostním pochodem Čechovicemi,
při kterém místní hasiči položili věnec k pomníku Padlých
hrdinů za první světové války. „Teď už míříme do areálu za
naší sokolovnou, kde jsme připravili kulturní a společenský program. Je zde bohaté občerstvení, pro děti pořádáme
několik soutěží a k tomu všemu nám hraje Věrovanka a od
večera až do půlnoci pak vystoupí skupina Romantica,“
prozradil slavnostní program starosta čechovických hasičů
Josef Chromec.

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Letošní Prostějovské
léto nabídlo a ještě nabídne pestrou
paletu nejen kulturních zážitků.
Nebudou chybět koncerty, tančení,
vycházky do přírody nebo sportovní
aktivity. Tento týden nás však čeká
něco trochu jiného – pořadatelé si
pro vás připravili Kytičkové hrátky,
deskohraní, čtení pohádek a příběhů a film Čertí brko.
Prostějovské léto zahájilo program discgolfovým turnajem, načež následovala
řada dalších sportovních akcí, vycházka
do němčické přírody, koncert mladého
zpěváka Pavla Callty a taneční vystoupení souborů z prostějovského okresu.
Tento týden se můžete těšit hned na
čtveřici rozličných aktivit – Kytičko-

vé hrátky, deskohraní, čtení pohádek
a příběhů a film Čertí brko. „V úterý 2.
července od 9:00 do 11:20 hodin se budou konat Kytičkové hrátky v botanické
zahradě, kterou v Prostějově najdete
v Lidické ulici. Děti se vydovádí při hravých aktivitách, které si pro ně připraví
Ekocentrum Iris,“ uvedla pracovnice
Kulturního klubu Duha Martina Drmolová. Celá akce končí ve 12:00 hodin
a poplatek za každé dítě činí 30 korun.
Ve středu 3. července od 10:00 do
16:00 hodin v knihovně pro děti a mládež, nově znovu otevřené v ulici Vápenice, pak bude probíhat deskohraní, na
němž se budou hrát deskové hry. Přitom bude probíhat v rámci Prostějovského léta i v dalších týdnech a pokaž-

„Pro návštěvníky jsme vystavili všechny kroniky, které máme
k dispozici. Je tady i ta první z roku 1899, přežily i kroniky z komunistické totality. Zároveň si lidé mohou prohlédnout i historická tabla, na kterých jsou fotografie všech členů ze začátku
minulého století, první republiky, z poválečných let, socialismu a dnešní doby. Setkávám se tady s občany Čechovic, kteří
si připomínají své příbuzné, ale i jiné známé tváře, na které se
tu během těch 120 let pomalu zapomíná,“ svěřil se Večerníku
Josef Chromec.

5VCTQUVCéGEJQXKEMÚEJJCUKéč,QUGH%JTQOGERTQXGFN8GéGTPÊMMTQPKMCOKCVCDN[UDQ
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3x foto: Michal Kadlec
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dé budou k dispozici hry jiné. Nakonec
ve čtvrtek 4. července se budou taktéž
v knihovně pro děti a mládež od 9:00
do 11:00 hodin číst pohádky a příběhy
pro nejmenší. Budou určeny zejména
dětem od dvou do pěti let. A nakonec
se bude v ten samý den od 21:30 hodin
promítat na náměstí T. G. Masaryka
pohádka Čertí brko. „Její příběh nás
zavede do městečka Pytlov na úpatí
kopce Pervidle. Přestupky a nepravosti
místních obyvatel jsou pečlivě monitorovány nedalekou pekelnou pobočkou.
Jejich hříchy zapisuje neomylně kouzelné brko, ale jednoho dne přestane
fungovat…“ V případě nepříznivého
počasí se film bude promítat v Kulturním klubu Duha.
(tem)

3RG/LSDPLQHQDEtGOSRX]HNXOWXUX Prostìjovské léto nabídne hry, ètení pohádek a film

Oslavy 120. let založení sboru začaly už v pátek odpoledne
slavnostní schůzí SDH Čechovice v místní sokolovně s předáním ocenění vybraným členům. „Naši schůzi navštívil
primátor Prostějova František Jura s náměstky Jiřím Pospíšilem a Janem Krchňavým. Moc jsme si toho vážili. Přítomen
byl také bývalý primátor Miroslav Pišťák, který od nás dostal
obrovský dárkový koš. Celý ho pak ale, samozřejmě kromě

Michal KADLEC

ČECHOVICE Během pátku a soboty o uplynulém
víkendu bylo v této příměstské části Prostějova živo.
Aby také ne, když Sbor dobrovolných hasičů Čechovice slavil kulaté jubileum 120. výročí založení. Pro
hosty slavnosti byl připraven bohatý kulturní program, zbrojnice byla otevřena veřejnosti a pro návštěvníky akce bylo k dispozici i bohaté občerstvení
a pro děti spousta her i dovednostních soutěží.

Hasiči z Čechovic slavili jubileum

vysvětlil starosta obce Marek Hýbl.
Zelenou tak dostal discgolf.
Otaslavický park má několik zvláštností. Ty popsal Petr Bujnošek.
„V důsledku členitosti terénu se na
některé cíle hází z kopce, na jiné zase
do kopce. Dva další jsou přes potok,”
prozradil. Létací talíře, respektive disky nutné k hraní discgolfu, jsou nyní
k zapůjčení či zakoupení na pokladně biotopu a také na obecním úřadu.
Tam doufají, že si závodiště rychle
získá oblibu. „Ať to lítá!” zaznělo tak
v sobotu odpoledne nad DiscGolfParkem.
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á

společnost

V centru Prostìjova
byla slyšet nìmèina
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URČICE Předposlední červnový
víkend byl v Určicích tradičně ve
znamení hodů. Manželé Nadymáčkovi, provozovatelé tamního parku, připravili opět lákavý program
od pátku do neděle, takže si každý
z návštěvníků mohl přijít na své.

Tomáš KALÁB

ZHQVQCTEJÊX51i21

PROSTĚJOV Osmdesátka žáků ze
šesti prostějovských základních
škol se v předminulém týdnu zúčastnila soutěže „Abenteuer in
der Stadt“, kterou čtvrtým rokem
připravili studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu
v Prostějově.
Děti přišli pozdravit a popřát jim hodně zdaru při soutěži náměstci primátora Jan Krchňavý a Milada Sokolová.
Poté se tříčlenná družstva vydala na
dobrodružnou cestu Prostějovem.
„Žáci na deseti stanovištích uplatnili
své znalosti němčiny. Tříčlenné hlídky se musely vypořádat s nástrahami
jako například poznávání stromů,
ochutnávání potravin, zdolání trasy

podle pokynů, určování obrázků,
poznávání po hmatu nebo počítání
oken. Soutěž finančně podpořilo
statutární město Prostějov,“ podotkl
ředitel školy Marek Moudrý.

Projekt tato střední škola realizovala
již čtvrtým rokem. Letos se setkal
s velmi pozitivní odezvou ze strany
soutěžících i pedagogů prostějovských základních škol. „Ve dvou kategoriích se jí zúčastnilo šestadvacet
družstev ze šesti základních škol.
První místo obsadilo družstvo ZŠ E.
Valenty, na druhém se umístilo družstvo Reálného gymnázia a základní
školy města Prostějova a na třetím
místě družstvo ZŠ Jana Železného.
V kategorii 9. tříd se na prvních dvou
místech umístili žáci RG a ZŠ Prostějov, na třetím místě skončilo družstvo
ZŠ Dr. Horáka,“ informovala autorka
projektu a učitelka němčiny Jana Mohrová.
(red)

Hned v pátek 21. června se areál zaplnil na koncert osvědčené kapely. „Na
staré dobré hity Kontaktu si vždycky
rád zajdu a je paráda, že jsme si je mohli poslechnout přímo na určických
hodech,“ kvitoval jeden z návštěvníků. Protože na večerní zábavu děti
nesměly, další dny jim to pořadatelé
bohatě vynahradili. Sobotní odpoledne patřilo jim a samozřejmě také jejich
rodičům, kteří si k dobrému pití a krmi
mohli poslechnout písničky na přání.
Selátko se kvůli bouřce začalo podávat
později, ale o to rychleji mizelo z roštu.
„Večer pro dospělé AZ dělám ve vlastní režii, najde se jen málo písniček, které žadatelům nemohu zahrát,“ usmál
se u své zvukové aparatury Marek
Nadymáček. Kromě novějších
hitů se parkem rozlé-
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hala třeba i hodně vypovídající slovenská písnička „Aj
tak jsme stále frajeri“.
Po dvou letech si děti
v neděli dopoledne opět
mohly
prohlédnout
ukázkovou
výstavu
drobného zvířectva.
Snem nejedné hos-
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podyňky bylo vyhrát v tombole třeba dobře stavěného
kohouta.
„Loni nebylo výstavu možné uspořádat kvůli objektivním chovatelským překážkám, takže jsme moc rádi,
že jsme letos opět mohli tuto dětmi žádanou výstavku uspořádat,“ vysvětlil Nadymáček.

Hody se tak v Určicích povedly po všech strán÷\CLÊ C
P
F
Q
J
éM
kách. „Poděkovat je třeba nejen lidem, kteří si do
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parku našli cestu, ale i všem spolupracovníkům, bez
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nichž by veškerý servis nemohl proběhnout hladce a bez problé\EJQ Vč (
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mů, a samozřejmě chovatelům. Každé úspěšné hodování je pro nás závazèGUM EJGZRQP
OCXÚ
kem do dalšího roku,“ uzavřel za pořadatele Marek Nadymáček.
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ČECHY POD KOSÍŘEM U příležitosti startu nové turistické sezóny proběhla na zámku v Čechách
pod Kosířem tisková konference,
která představila plány na léto.
Součástí setkání byla i prohlídka
nové expozice Mánesových kreseb v interiérech zámku. V rámci
prezentace došlo k odhalení ztraceného obrazu Josefa Mánesa objeveného na zámku v Lysicích.

Nikola FILIPENSKÁ
Poslední březnovou sobotu byla zahájena již čtvrtá návštěvnická sezóna
na zámku v Čechách pod Kosířem.
Místo známé nádherným parkem
a proslavené působením Josefa Mánesa se již natrvalo umístilo na předních příčkách nejnavštěvovanějších
turistických cílů střední Moravy.
V minulé sezóně do zámeckého areálu, jehož vlastníkem je Olomoucký
kraj, a na akce v něm konané zavítalo
přes čtyřicet čtyři tisíc návštěvníků.
Vlastivědné muzeum v Olomouci, správce zámku, také letos, stejně
jako v předešlých letech, připravilo
pro návštěvníky řadu novinek.
„Na podzim loňského roku byla
v Mánesově altánu v zámeckém par-

ku otevřena první část nové expozice kreseb Josefa Mánesa věnovaná
jeho pracím s lidovou tematikou.
Přístupná je v rámci komentovaných
prohlídek parku nebo při mimořádných akcích v něm konaných.
Druhá část této expozice, tentokrát
instalovaná přímo v zámeckých interiérech, byla otevřena 1. května
2019. Je věnována Mánesově tvorbě
určené přímo pro jeho šlechtické
mecenáše,“ uvedl Břetislav Holásek,
ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci. Vedle podobizen panstva je
možné vyzdvihnout kompletní soubor Eposu o Hanselburgu a originál
kresby zámku nezvěstné od druhé
světové války a identifikované v závěru loňského roku jako dílo Josefa
Mánesa. „Na jihomoravském zámku Lysice byla nalezena originální
malířova kresba zámku Čechy pod
Kosířem, od druhé světové války
považovaná za nezvěstnou,“ vysvětlil
Martin Váňa, kastelán zámku Čechy
pod Kosířem. „Patří do kolekce pěti
kreseb vyhotovených na přání hraběnky Gizely Silva-Tarouca v roce
1856. Z nich se dosud vědělo pouze
o jediné, nacházející se ve sbírkách
Moravské galerie v Brně a v podobě

kopie prezentované v tzv. Mánesově
altánu v zámeckém parku v Čechách
pod Kosířem,“ doplnil Váňa. Byť
byly Lysice za minulého režimu svozovým zámkem pro Čechy pod Kosířem, kresba se do sbírek zámku Lysice dostala spíše náhodou. Po druhé
světové válce památkový ústav ještě
disponoval prostředky na nákupy
hodnotných uměleckých děl, avšak
původ díla odhalen tehdy nebyl.
Mánesovo autorství díla se tak potvrdilo teprve nyní, po důkladném
zkoumání a spolupráci Národního
památkového ústavu se zámkem Čechy pod Kosířem.
Na zámku i nadále probíhají rozsáhlé rekonstrukční práce financované
Olomouckým krajem. „V letošním
roce bude kompletně po dvou letech dokončena nová střecha a finišují také projekční práce na zahájení
další etapy rekonstrukce, která by se
tentokrát měla zaměřit na opravu východního a severního křídla zámku
a na vnitřní zámecké nádvoří,“ popsal Petr Vrána, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje.
Bohatá bude letos i nabídka kulturních akcí v zámeckém areálu.
V srpnu se mohou příznivci Thálie

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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těšit na open air divadelní představení Cavewoman, volné pokračování
kultovní one man show Caveman,
ovšem tentokrát s ryze ženským pohledem na svět s datem 16. srpna.
Dalším vrcholem kulturního léta
pak bude 12. září vystoupení jedné
z nejpopulárnějších formací domácí
hudební scény, a sice open air koncert skupiny Mandrage. Všechny
tyto akce se konají díky velkorysé
podpoře našeho zřizovatele, tedy
Olomouckého kraje,“ zdůraznil ředitel VMO. „Kromě toho chystáme
i řadu menších, ale neméně prestiž-

ních akcí jako kostýmované prohlídky zámeckých interiérů 6. a 7. července či romantický zámecký ples
24. srpna,“ přidal kastelán.
Zámecký park čeká obohacení o dva
druhy růží majících historický vztah
k místu. Jedná se o růže Marietta Silva-Tarouca a Foetida Bicolor – označovanou jako Mánesova vlčí růže.
„Bohužel proměna klimatických
podmínek, kůrovcová kalamita, výskyt bobra evropského a vysychání
rybníků představují v současnosti
velké problémy a zároveň největší
výzvy, kterým musí zámecký park,

(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

stejně jako celé Česko, čelit. Částečně má tyto problémy řešit právě dokončený projekt na revitalizaci obou
rybníků, “uzavřel ředitel Holásek.
V Čechách pod Kosířem myslí
také na služby pro návštěvníky. Na
zámecké pokladně je možné platit bezhotovostně a vstupenky na
velké akce bude možno zakoupit
v předprodeji přes internetový vstupenkový portál. Zámek Čechy pod
Kosířem se již v roce 2018 zapojil
do celostátních projektů podpory
návštěvnosti památek Klíč k památkám a Objevuj památky.
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Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Dva roky vynikajících služeb odvedla prostějovskému volejbalu
zkušená univerzálka Helena Horká. Ženy
VK dovedla coby nejvíc bodující hráčka
UNIQA extraligy ČR k zisku mistrovského titulu 2018 a stříbrné medaili 2019,
první a druhé místo se podařilo přidat
i v Českém poháru. Od nové sezóny se
měla dvojnásobná nejlepší plejerka elitní
tuzemské soutěže a úřadující kapitánka
vékáčka přesunout z hanáckého klubu
na rodný jih Moravy, předběžně už byla
domluvená na angažmá v Šelmách Brno.
Nakonec je ale všechno jinak...

HORKÁ TNÁ!
O
H
Ì
T
E
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Ve chvíli, kdy ambiciózní oddíl ze „štatlu“ přivedl na účko kvalitní Terezu Diatkovou z Ostravy, vypadalo její souběžné angažmá s Horkou jako zbytečný luxus. Leč důvod tohoto přestupového kroku Šelem vyjasnil sportovní ředitel
VK. „Hela je těhotná,“ prozradil Miroslav Čada informaci, která se už mezitím rozšířila volejbalovým zákulisím.
Heleně Horké ke druhému přírůstku do rodiny (zatím na cestě) moc gratulujeme a hlavně přejeme pevné zdraví!

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

0DVDU\N÷YSRKiU Vzpìraèky nafotily kalendáø
SíLVWDQHY3URVWĨMRYĨ
PROSTĚJOV Na konci dubna
se hokejový Třinec dočkal. Po
osmi letech mohli jeho hráči
zdvihnout nad hlavu Masarykův
pohár pro nejlepší český tým. Byl
u toho i prostějovský obránce Lukáš Krajíček a další krajan Libor
David, toho času masér třineckých Ocelářů.
A jekikož hokejová extraliga po
vzoru NHL zavedla pravidlo, že
trofej bude po určitý čas v drežní
jednotlivých hráčů a realizačního
týmu, objeví se tento obrovský grál
i přímo v Prostějově. Zatímco Krajíček má již tento výjimečný okamžik
za sebou a své akce měl neveřejné,
masér David se rozhodl podělit se
o svoji radost i s fanoušky.

Lidé si tak budou moci prohlédnout pohár přímo v centru Prostějova. Mistrovský pohár totiž
bude k vidění již zítra, tj. v úterý
2. července a to v Galerii umění
Prostějov! „Chci umožnit příznivcům populárního sportu, jako
je hokej, vidět tento pohár nebo
se s ním i vyfotit. Proto jsme se ve
spolupráci s Liborem Davidem rozhodli, že kdo navštíví v úterý galerii, bude mít možnost pohár nejen
vidět,“ prozradil Večerníku majitel
galerie Jindřich Skácel s tím, že otevřeno je od 11:00 do 16:00 hodin.
Prostějovan naposledy Masarykův
pohár získal v roce 2016 – tehdy
vyhrál s Libercem extraligu Ondřej
Vitásek.
(sob)

plný krásy

MAJSTRŠTYK:
Veselý může slavit! Český tenista
reprezentující TK Agrofert Prostějov se přece jen zúčastní Wimbledonu, kde loni došel až do osmifinále. Pro účast ale musel zvládnout
tři kola kvalifikace, což se mu
úspěšně podařilo. Hned na úvod
hlavní fáze soutěže jej ale čeká nasazená šestka Zverez z Německa...

MIKULOV, PROSTĚJOV Krása a síla. Obojí sedí na vzpěračky
zvěčněné v kalendáři. Projekt,
během kterého chce jedna z nich
Julie Švecová ukázat, že vzpěračky nejsou jen hory svalů, začal už
před šesti lety. V minulosti se fotil
zejména na Hané, včetně bývalého lešanského mlýna nebo plumlovské přehrady. Nyní se dívky
přesunuly.

DEBAKL:
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Je to slyšet pravidelně a stále častěji. Realita fotbalového venkova je chmurná: týmy stárnou, zázemí
stárne, dětí ubývá. O budoucnosti mluví řada trenérů s nejistotou. Těžko zapomenout na rozhovor
s trenérem mládeže TJ Haná Prostějov Michalem
Trnavským. Nebo s jeho kolegou Michalem Uhříkem z Olšan u Prostějova. V obou případech se potýkají s nedostatkem dětí, zejména v případě Hané
akutním. Nejde však jen o tyto dva týmy. Problémy
hlásí třeba také Protivanov, pomalu začíná trápit
i Pivín. Tedy kluby s tradicí a dobrým renomé.
Jak tuto situaci řešit? Nabízí se toho více: zajímavé nábory, schopní a zároveň lidští trenéři. Jedním
z řešení je však také apel na rodiče, aby nenechávali
své děti růst jak dříví v lese. Hodně jich své ratolesti
nevede k aktivitě a sportu, a tím nejenže zadělává
na nadváhu a s ní spojené zdravotní problémy, ale
pomáhá do zapomnění řadě zájmových organizací.
I těch fotbalových. Hodně věcí je proto o přístupu.
Není to ale tak dlouho, co mi popisovala vedoucí
malých hasičů, že dětem rodiče hasiče zakazovali.
„Proč by tam měl chodit?“ Nad podobnými výroky
zůstává rozum stát.

Nezajímavé, zastaralé. A někdy až zbytečné. Takto
v krátkosti lze popsat internetové stránky většiny sportovních klubů na Prostějovsku. Podívejme se třeba na
fotbal. Jedny z mála aktuálních a průběžně doplňovaných stránek mají Smržice, Konice a Klenovice na
Hané. Většina ostatních oddílů? Bída, a to naprostá.
V sekci aktuality? Nic. Fotogalerie? Poslední z roku
2017. Když se k tomu přidá design z kategorie retro
a k tomu kontakty, které už dávno neplatí, je to na pováženou. Hned se totiž na světlo světa vkrádá otázka, proč
vůbec neživé internetové stránky existují? Aby zaujaly
diváky, rodiče hráčů nebo širší veřejnost? Sotva. V tom
není šance. Pokud jde pouze o to splnit povinnost, je to
smutné. A bohužel například mládežnické sekce webu
1.SK Prostějov se to týká také. I když pravda tam internetové stránky postupně dostávají nový háv. Opačným
příkladem budiž třeba web florbalového oddílu SK
K2 Sportcentrum Prostějov. Florbal je oproti fotbalu
a hokeji vnímán jako menší sport. Přesto má ale klub
kvalitní web se spoustou zajímavostí. A dokonce i petanquový Krumsín se může pochlubit vcelku slušnými
stránkami. Jinde by se ale měli zamyslet, jakou reklamu
sami sobě a servis nejen médiím dělají.

„Fotilo se převážně v Mikulově,
jen dvě vzpěračky se z nouze fotily v Brně, protože to do Mikulova
z nějakého důvodu nestihly. Jedna
z nich měla totiž ten den svatbu,“
prozradila Julie Švecová s tím, že to
ničemu neuškodilo, také brněnské
fotky patří k těm, co se podařily. „Ta,
co se vdávala, bude navíc na titulní
straně,“ dodala Švecová, která sama
žije v Náměšti na Hané.
I nadále tak bude v kalendáři stopa
z regionu. Vzpěračky pak pochází
jinak z Prahy, Bohumína, Liberce
či Brna. Svou zástupkyni má i Olomouc.
(sob)
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Mluvilo se o nižším rozpočtu i o zklamání z předešlé sezóny, která silnému týmu přinesla konec
už ve čtvrtfinále. Další ročník se měl i díky tomu
odehrávat v trochu skromnějším duchu.
Vše je ale jinak. Zatímco odešla dlouholetá opora
Matouš Venkrbec nebo rychlík David Dvořáček,
jiní hráči pokračují. V klubu zůstávají například
Marek Račuk a Lukáš Žálčík, přidal se Roman
Chlouba nebo Dominik Hrníčko. Už to slibuje
zajímavou podívanou, zejména v útočných řadách. Hráči navíc postupně přichází, tým už je
nyní na dvou desítkách členů a dá se čekat, že
v průběhu léta ještě zesílí. Při pohledu na současnou soupisku se však zdá, že klub ani při nutnosti
šetřit nehodlá ročník končit v šedé zóně pod desátým místem, kde fakticky není o co hrát.
Takže už na přelomu června a července mohou
mít prostějovští fandové o radost postaráno.
Tým dostává slibné obrysy a opět bude spousta
důvodů proč chodit na zimák. S nynějším mančaftem by totiž trenérský štáb klidně přinejmenším čtvrtfinále mohl „udělat“.

Naopak jiný prostějovský tenista
Adam Pavlásek (330. na žebříčku
ATP) se na turnaji Pardubice Open
nedostal přes čtvrtfinále dvouhry,
když nestačil na Lukáše Kleina
(477.) 6:4, 6:7(3), 3:6, ačkoliv vedl
6:4, 5:4 a podával na výhru v zápase. Pokles kdysi největšího talentu
českého tenisu tak pokračuje.
ĠÌ6/2

0

Start českého fotbalového poháru
MOL Cup se musí také letos obejít
na startu bez prostějovské stopy. Los
je hotový, rozpis předkola zveřejněný
a zdejší region v něm svého zástupce
nemá. Fanoušci si tak musí počkat do
prvního kola, kde je přímo nasazený
1.SK Prostějov. Jeho hráči čekají na
vítěze duelu Brumov – Strání.
9ă52.

Å9ħìÌ0þ(1Éð
7ă0%8'(6,/1ă´
Brankář hokejových Jestřábů Jakub
Neužil se takto vyjádřil k mužstvu,
které se formuje pro příští sezónu.
Klišé? Ne, podle dosavadních příchodů
pravda pravdoucí.
.20(7$

Foto: internet

MAXIM MRVA
Sběr medailí předvedli vyslanci TK
Agrofert Prostějov, jenž reprezentovali
Olomoucký kraj na Olympiádě dětí
a mládeže, která se konala v Liberci.
Nejúspěšnější z nich byl talentovaný
hráč, který má zlato z dvouhry i čtyřhry
mladších žáků.
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Konice i Lipová začnou venku,

Michal SOBECKÝ
Krajský přebor nově bude mít dva zástupce z Prostějovska – ke Kralicím, které letos skončily dvanácté, se přidá také
Lipová, která dokázala postoupit, a to
s velkým náskokem a předstihem. „Ne-

máme kdovíjaké cíle, budeme se snažit
v klidu uhrát ligu,“ poznamenal po postupu předseda klubu Eduard Beníšek.
Kromě postupů, a naopak odmítnutí
posunu výše, se ale odehrála i jiná škatulata. Konice například bude nově
nastupovat ve skupině „B“ I.A třídy

kam ´přestoupila´ z áčka. „Přesun tak
úplně nekvitujeme, čeká nás ale hodně
derby zápasů,“ poznamenal k novince
trenér Konice Petr Ullmann. Společně
se svým mužstvem doufal, že se přeci
jen uvolní místo v krajském přeboru.
Tam však Konice nakonec nepostoupila. „Sezóna byla velice úspěšná, většina
z nás ale byla kvůli nepostupu nakonec
smutná a zklamaná. Snad se zadaří napotřetí,“ doufá Ullmann. Díky přítomnosti Konice bude v I.A třídě skupině
„B“ opět hned šest mužstev z Prostějovska.
V I.B třídě moc změn z pohledu týmů
z Prostějovska není. Kromě jediné:
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nováčka z Vrchoslavic čeká Tovačov

PROSTĚJOV Dlouho očekávaný los soutěží je tady. Ve čtvrtek
proběhlo v olomouckém BEA centru rozvržení krajských tříd pro
soutěžní ročník 2019-2020. Těch se v nadcházející sezóně bude
účastnit celkem 16 týmů z Prostějovska včetně dvou zástupců v krajském přeboru, nejvyšší regionální soutěži. Nováčkem
jsou Vrchoslavice, které se vrací po roční pauze, posun nahoru
zaznamenala Lipová, která doplňuje Kralice v nejvyšší soutěži.
Naopak Klenovice na Hané, ale i Pivín a další postup odmítly...
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TJ Haná Prostějov bude nově působit v „béčku“, stejně jako Smržice
a Jesenec-Dzbel. Ani jednomu týmu
se příliš nedařilo a budou chtít zapomenout na nepovedenou sezónu.
„Nikdo nám z týmu neodešel, naopak jednáme o příchodu asi sedmi
hráčů, na cestě je nový gólman a například také střední i krajní záloha,“
uvedl trenér Jesence-Dzbelu Petr
Tichý. Ten se celou sezónu potýkal
s nedostatkem hráčů i zraněními.
Je otázkou, zda-li se situace změní.
Do „A“ skupiny naopak přibyly Vrchoslavice. Na úvod změří nováček
ligy a také navrátilec síly s Tovačovem.

„Bude to těžké, Tovačov je nevyzpytatelné mužstvo, které mělo naposledy
velmi dobrý podzim a pak šlo dost
dolů,“ uvedl trenér Vrchoslavic Miroslav Panáček. Doufá hlavně, že jeho

tým bude proměňovat šance. „Naposledy nás jejich spalování stálo ligu,“
připomněl. Podobně jako ostatní trenéři se i on potýká s nedostatkem času
na přípravu k další sezóně.
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XKEG.KRQX¾t&QNCP[
)*3VWXGLR$WÔÉGDVNXSLQD%

MQNQ
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 7TéKEGt-QUVGNGEPC*CPÆ
$GÿQXt-QLGVÊP-QXCNQXKEG

Okresní soutěže

pokračují bez velkých změn

Týmů přesto ubylo
PROSTĚJOV Čtrnáct mužstev
v Přeboru OFS Prostějov-II. třídě
a dalších devatenáct ve dvou skupinách ve třídě třetí. Tak budou vypadat mužské okresní soutěže v sezóně
2019/2020. Rozlosování však ještě
není hotové. Losovací aktiv se totiž
uskuteční až 9. července v kulturním
domě ve Smržicích od 17:00 hodin.
Celkový počet týmů ve II. třídě se nemění, sestoupily z ní dva týmy, a sice
Čechovice „B“ a Nezamyslice. Směrem nahoru putovaly naopak Vrchoslavice. Nejvyšší okresní soutěž však
bude obohacena o zápasy Němčic
nad Hanou a zároveň také rezerv Kralic na Hané a Plumlova. „Uvidíme, jak
se s tím kluci poperou. Přeci jen je to
už kvalitnější soutěž,“ poznamenal
k tomu František Kocourek, trenér
„B“ týmu Plumlova.

Ve III. třídě pak došlo ke dvěma
změnám. Jak Němčice nad Hanou,
tak Nezamyslice totiž nepřihlásily
„B“ tým. Důvod byl prostý. Zatímco
Němčice nad Hanou se trvale potýkaly s nedostatkem hráčů, Nezamyslice na tom sice byly lépe, nicméně
jejich „áčko“ právě do III. třídy spadlo.
A jelikož už tady existovala rezerva
tohoto klubu, tak bylo o osudu „B“
mužstva rozhodnuto.
Černý scénář, kdy by hned několik klubů nepřihlásilo své týmy, se
tak nevyplnil. Trvale se však mluví
o nedostatku hráčů, a to zejména
v nejnižších soutěžích. Ukázalo
se to třeba už v roce 2015. Tehdy
byl vyškrtnut hned půltucet klubů
z FAČR. Fotbalová mapa tehdy
přišla například o Hrubčice či Malé
Hradisko.
(sob)
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POZVÁNKA NA LOSOVACÍ AKTIV
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6287ęå(2)635267ę-2952þ1Ì.
PØEBOR OFS II. TØÍDA
s08l67(9

2367$5h©l&,08l67(9

230/$'h©3´©35$9.$

TJ Sokol v Pivíně, TJ Sokol Plumlov, TJ Sokol Bro08l67(9
TJ Sokol Brodek u Prostějova, FK Skalka 2011, TJ dek u Prostějova-TJ Sokol Otaslavice, TJ Sokol Kle- TJ Sokol Vícov, TJ Sokol Otaslavice, SK Protivanov,
novice
na
Hané,
SK
Protivanov,
TJ
Horní
Štěpánov,
TJ Sokol Přemyslovice, FC Kralice na Hané, Haná
Sokol Plumlov B, FC Dobromilice, TJ Horní Štěpánov, TJ Tištín, TJ Sokol Vícov, TJ Jiskra Brodek TJ Sokol Určice, TJ Sokol Mostkovice, FK Výšovice. Prostějov, TJ Haná Nezamyslice, FK Němčice nad
Hanou, FC Kostelec na Hané, TJ Sokol Čechovice,
u Konice, FC Kralice na Hané B, FK Výšovice, FK
Němčice nad Hanou, TJ Sokol Určice B, TJ Sokol 230/$'h©l&,08l67(9 TJ Sokol Určice, 1.SK Prostějov A, 1.SK Prostějov
Vrahovice, TJ Sokol Držovice.
TJ Sokol Mostkovice, FC Ptení, SK Lipová, TJ B, 1.SK Prostějov C, TJ Sokol Mostkovice A, TJ SoSokol Vícov, TJ Sokol Bedihošť, TJ Sokol Otasla- kol Mostkovice B, SK Jesenec-Dzbel.
III. TØÍDA OFS, SKUPINA „A“
vice, TJ Sokol Brodek u Prostějova, SK Protivanov,
2.5(61©32+52)6
TJ Sokol Přemyslovice, TJ Sokol Vrahovice, FK
s08l67(9
s08l,s08l67(9
TJ Pavlovice u Kojetína, TJ Sokol Brodek u Prostě- Němčice nad Hanou.
Jiskra Brodek u Konice, Sokol Konice, TJ Sokol Čejova B, TJ Haná Nezamyslice, TJ Sokol Otaslavice
chovice, TJ Sokol Plumlov, TJ Sokol Klenovice na
2367$5h©3´©35$9.$
B, TJ Biskupice, TJ Želeč, TJ Sokol Čechovice B,
Hané, FC Hvozd
Sokol Bedihošť, TJ Sokol Olšany.
08l67(9
SK Lipová, TJ Sokol Vícov, TJ Sokol Bedihošť, TJ Navrhované termíny: 1. kolo: 27.-28.7. 2019,
SF: 11.9. 2019, Finále: 25.9. 2019
III. TØÍDA OFS, SKUPINA „B“
Sokol Otaslavice, SK Protivanov, TJ Sokol PřemysloPozn: Hvozd nechce hrát s někým z I.A třídy,
s08l67(9
vice, TJ Sokol Držovice, FC Kralice na Hané, Sokol
chtějí hrát s Brodkem u Konice jako přípravu,
SK Protivanov B, TJ Sokol Čechy pod Kosířem, TJ Konice, Haná Prostějov, TJ Haná Nezamyslice, FK
ostatní pro ně nemá cenu.
Sokol Přemyslovice, TJ Sokol Kladky, FC Ptení, TJ Němčice nad Hanou, FC Hvozd, FC Kostelec na
Sokol Zdětín, FC Kostelec n. H. B, FC Hvozd, TJ Hané, TJ Sokol Čechovice, TJ Sokol Určice, 1.SK
<<< www.vecernikpv.cz
Prostějov, TJ Horní Štěpánov, SK Jesenec-Dzbel.
Otinoves, TJ Jiskra Brodek u Konice B.
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(VNiÿNRYHIi]LWHVWRYiQt
PROSTĚJOV Po více než týdenním tréninku přichází na řadu
další fáze letní přípravy, během níž se v minulém týdnu odehrály hned dva přípravné zápasy. Byť z nich eskáčko získalo
pomyslný bod, o výsledky v této fázi vůbec nejde. Důležitější
je, kdo nastoupil, kdo nenastoupil a jak se trenérovi Oldřichu
Machalovi jeví testovaní hráči.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

Nečekaný problém se vynořil mezi
třemi tyčemi. Oproti předpokladům
zatím nenastoupil Miloslav Bréda
a oba zápasy odchytal ve velice slušném stylu Filip Jícha. „Potřebovali
bychom, aby se po půlroční pauze
Bréda rozchytal, jenže u něj nastoupily jiné zdravotní potíže, v současné

době ani netrénuje. To je samozřejmě velmi nepříjemné,“ objasnil příčiny absence brankářské jedničky
Machala.
Jenže to není všechno. Po utkání s Jihlavou, kam Machala nezval ty nejzkušenější hráče, naskočil do víkendového utkání se Třincem záložník
Jan Polák. A skončil mezi zraněnými.
„Navíc to nevypadá z časového
hlediska léčby úplně nejlépe, takže tu
máme další problém,“ připustil potíže
ve středové řadě Machala.
Kromě hráčů, se kterými Machala
najisto počítá, tedy Paškem, Kotou-

čem a Střeštíkem, který zatím utkání
s Třincem sledoval z tribuny, trenéři
testují další hráče. Někteří už dotestovali. „Po utkání v Jihlavě jsme se rozloučili s oběma srbskými fotbalisty
Stanimirovićem a Ilićem, kteří nesplňovali kritéria pro zařazení do kádru.
Naopak velmi dobře se jeví Korovikov, který je podhrotovým hráčem,
a zejména útočník Rolinc,“ prozradil
Machala.
Podle vlastních slov zná Rolince
samozřejmě dobře ze Sigmy, konečně fotbalisté Prostějova proti němu
nastupovali v MSFL, kdy hrával za

olomouckou rezervu. „Na nějakou
dobu se mi ztratil z očí, když hrál
soutěže v Polsku, ale právě proto
tady máme přípravné zápasy, se
Třincem určitě nezklamal. Půjde
teď spíše o administrativní otázky
a samozřejmě rozpočtové možnosti
klubu,“ předznamenal další vývoj
směrem k doplnění kádru Machala.
K jeho precizování má realizační tým
ještě necelé tři týdny. Na závěr tohoto
sehraje eskáčko další přípravné utkání, tentokrát mu budou azylem olo- v minulém ročníku tamní druhé ligy
moucké Nové Sady. Soupeřem bude skončila na sedmém místě s pětačtyslovenská Dubnica nad Váhom, která řiceti body.

S dalším druholigistou zasloužená remíza
PROSTĚJOV Druhý přípravný zápas v jediném týd- lu k tyči zlikvidoval Mucha, další pokusy hostí už takovou
nu vyšel Prostějovu podstatně lépe. Nejen výsled- přesností nevynikaly. Oba týmy se tak rozešly se spravedli(tok)
kově, ale také předvedenou hrou. Trenér Oldřich vou remízou.
Machala pokračoval v testování hráčů a zdá se, že by
1.SK Prostìjov – FK Fotbal Tøinec 2:2 (2:1)
mohl konečně natrefit na tu správnou posilu do útoku. Bývalý hráč Sigmy Jakub Rolinc se prezentoval Branky: 36. Koudelka, 41. Rolinc (p) – 16. Valenta,
v mnohem lepším světle než Ilić v Jihlavě a připsal si 53. Kubala.
Diváci: 200.
premiérovou trefu z pokutového kopu.
1.SK Prostějov: Mucha – Biolek, Kotouč, Sus (46.
Schuster), Zapletal – Polák (37. Pernackij), Korovikov
(72. Dittmer) – Píchal (46. Šteigl), Koudelka (79.
Rolinc na sebe upozornil už po čtvrthodině hry, když střelou ze střední vzdálenosti donutil vyniknout hostujícího Merdita), Pašek – Rolinc. Trenér: Oldřich Machala.
FK Fotbal Třinec: Pindroch – Samiec, Omasta, Bebrankáře. Vzápětí si na centr na druhé straně vyskočil Va- decs, Janoščín, Valenta, Vaněk, Machalík, Cienciala,
lenta, jeho první hlavičku Mucha bravurně zneškodnil, na Hapal, Nieslanik. Střídali: Schwendt, Arroyo, Kubala,
dorážku už nestihl reagovat – 0:1.
Potůček. Trenér: Svatopluk Habanec.
Deset minut před přestávkou vyrobil hrubku slezský obránce, což se v blízkosti Koudelky nevyplácí. Ten se vydal přímo k brance a chladnokrevně vyrovnal. O pět minut pozPOHLEDEM TRENÉRA
ději centroval před branku Pašek a jeden z obránců zasáhl
Oldøich
MACHALA
- 1.SK Prostìjov:
míč rukou. Rozhodčí nařídil pokutový kop, který s troškou
„Výkony hráčů v tomto utkání byly hodně odlišné a od toho
štěstí proměnil právě Rolinc – 2:1.
odvíjel také výsledek. Vyzkoušeli jsme si další hráče v příVedení eskáčko ovšem dlouho neudrželo. Už osm minut se
pravě, zejména Rolinc je typ hráče, kterého bychom nutně
po změně stran se vydal dopředu střídající Arroyo a jeho potřebovali, v dobrém světle se představil také Korovikov.
zpětnou přihrávku přetavil ve vyrovnávací branku Kubala. Dobré výkony po oba zápasy předvedl v brance Mucha. VelTřinec se snažil přidat ještě gól navrch, ale Arroyovu stře- mi nepříjemné je zranění Poláka.“

David Píchal (vlevo č. 99) zkouší rozjet útok domácích.

Foto: 1skprostejov.cz

Cup rozlosován,
Na úvod porážka s Jihlavou MOLeskáčko
pojede
PROSTĚJOV První z kvarteta
přípravných zápasů odehráli fotbalisté 1.SK Prostějov v rozpálené polovici týdne v Bedřichově,
kde jim byla za soupeře domácí
Jihlava. Tým, který přes nepřízeň
rozhodčích sahal po postupu z baráže zpět do první ligy, Hanáky
jasně přehrál v obou poločasech
a nedovolil jim vstřelit ani branku. Naopak svou čtveřici branek
rozdělila Vysočina rovnoměrně
do obou poločasů.
Trenér Machala celkem logicky vzal
s sebou na Vysočinu především hráče, které potřeboval testovat. V brance dostal příležitost před zraky svého
otce, asistenta trenéra Jihlavy Josefa
Muchy, syn Filip. Největších změn
doznala záložní řada, kde zůstal
z původní sestavy pouze Lutonský,
Koudelku na hrotu doplnil Srb Ilić.
Jihlava si tak držela po celý zápas jasnou převahu, měla lepší pohyb, byla
silnější na balónu a Hanáky převyšovala i v kombinaci.

Přesto to bylo právě eskáčko, které
mohlo jít do vedení díky Koudelkovi. Ten se nejprve na konci první
dvacetiminutovky dostal za obranu
a domácí branku ohrozil střelou
z úhlu, poté se postavil k exekuci pří-

mého kopu, ale Vejmola jej vychytal.
Mucha se vytáhl pravda už po dvou
minutách hry, kdy likvidoval dobře
umístěnou hlavičku Jawa.
Střelu Klobásy zblokovala hostující
obrana, Cupákův pokus vyrazil Mu-

FC Vysoèina Jihlava – 1.SK Prostìjov 4:0 (2:0)

Branky: 42. Klobása, 45. Smejkal, 70. a 90. Mikuš
Diváci: 100
FC Vysočina Jihlava: 1. pol.: Vejmola – Svoboda, Tlustý, Vedral, Javůrek
– Vaculík, Cupák – Smejkal, Klobása, Zoubele – Jawo. 2. pol.: Lancman –
J. Pavlík, Křišťál, Tijani, Novotný – Lacko, Ritter – Mikuš, Beltran, Novák
– Křivánek. Trenér: Radim Kučera
1.SK Prostějov: Mucha – Kotouč, Janíček, Schuster, Zapletal – Pašek,
Merdita, Stanimirović, Lutonský – Koudelka – Ilić. Náhradníci: Peka –
Šteigl, Biolek, Sus, Pernackij, Kiška, Korovikov, Dittmer. Trenér: Oldřich
Machala

POHLEDEM TRENÉRA
Oldøich MACHALA - 1.SK Prostìjov:
„Utkání jsme brali pouze jako testovací, z tohoto pohledu je také potřeba nahlížet
na výsledek. Nehrály opory Polák či Kroupa, k utkání jsme nastoupili ihned z tréninku. Přesto jsme první poločas odehráli vyrovnané utkání, o výsledek jsme přišli
zbytečnou vlastní chybou, po níž vstřelil soupeř úvodní branku. Po utkání jsme
si vyhodnotili jednotlivé výkony a rozhodli o hráčích pro další průběh přípravy.“

Pohledem Michala Sobeckého
Letní příprava, to byla v minulosti možnost pro týmy potrénovat, zlepšit se, sehrát nějaký ten zápas. A to v klidu, bez tlaku na výsledek. Dnes? Z fotbalové letní přestávky se stalo
lízání ran. Ano, a také horečnaté shánění hráčů. Těch není
přehršel, stejně jako skutečně početných týmů. Projevuje
se to však zdaleka ne pouze v samotných ligách. Své by
o tom mohl vyprávět na Okresním fotbalovém svazu
v Prostějově. Každoročně pořádá pohár pro týmy z regionu. Bohužel pro svaz
i pro samotné účastníky, pohár trvale upadá a stejně tak klesá vypovídající
hodnota pro týmy, které se přihlásí. Letos je jich pouze šest, dokonce ještě o jeden více než rok zpátky. V roce 2017 jich bylo osm, předtím taktéž. Počet fotbalových klubů na Prostějovsku? 47. Do klání se tak přihlásil zhruba jen každý
osmý oddíl. Číslo je to žalostné a odráží nejen možnosti klubů ale také zájem
o letní přípravu u některých obecně. Nakonec se stala z poháru jen příjemná
možnost ukázat se hlavně pro týmy z „A“ třídy. Okres? Z něj sotva do klání někdo půjde, muselo by takových týmů být hned více. Těžko se tedy divit, že má
Hvozd obavy z prvního soupeře na akci. Na druhou stranu, vzhledem k „oblibě“ Okresního poháru OFS v posledních letech je těžké pochopit, že počítal
s více účastníky. Tak jako tak, klání míří, bohužel, pomalu ale jistě k titěrnosti.
A neodbytně se začíná rýsovat otázka, zda vůbec má do budoucna smysl.

cha. Pět minut před přestávkou po
centru hlavičkoval Jawo do břevna,
míč se odrazil těsně před brankovou
čáru, což na této úrovni pochopitelně
nemohlo být verifikováno videorozhodčím. Mimo tři tyče skončily pokusy Tlustého a opět Jawa.
Závěr poločasu eskáčku vůbec
nevyšel. Zoubele aktivním napadáním získal míč, vysunul dopředu
Klobásu a ten se sám před Muchou
nemýlil – 1:0. Zoubele byl v poslední
minutě i u zrodu druhé branky, kdy se
míč dostal k nabíhajícímu Smejkalovi, který bez problémů zakončil – 2:0.
Po změně stran se do centrovaného
míče krásně položil Mikuš, Mucha
byl ale na místě. Šance domácích chabě vyvážila pouze Susova hlavička po
rohu těsně nad břevno. Dvacet minut
před koncem unikl Křivánek, který
předložil ideální míč Mikušovi – 3:0.
Ten dal v úplném závěru ještě poslední branku, když se na hranici vápna
pěkně uvolnil a přesnou střelou dal
výsledku konečnou podobu. (tok)

na východ Moravy
PROSTĚJOV V uplynulém týdnu
byla rozlosována také další fotbalová soutěž, a to domácí pohár.
Konkrétní obrysy dostalo zatím
pouze předkolo, které se bude
hrát o posledním červencovém
týdnu. Prostějovské fotbalisty začne soutěž zajímat až prvním kolem plánovaným na 14. srpna.
V předkole se odehraje celkem čtyřiapadesát zápasů. Eskáčko bude zajímat ten pod číslem 44, v němž na sebe
narazí týmy ze Slovácka Brumov a Strání. Brumov býval účastníkem divize, naposledy ale hrál pouze krajský přebor Zlínského kraje, v němž dosáhl
na třetí místo. Strání hrálo v minulém ročníku moravskoslezskou divizi
D a umístilo se desáté se šestatřiceti body za devět vítězství, devět remíz
a dvanáct porážek.
Jisté tedy je, že prostějovští fotbalisté k utkání prvního kola poháru budou vážit cestu do Karpat až ke slovenským hranicím. „Je to ještě hodně
daleko, až za měsíc, takže pohárové zápasy zatím neřešíme. Samozřejmě
platí, že na rozdíl od minulého roku, kdy jsme v prodloužení podlehli Líšni, bychom letos přes první kolo postoupit chtěli,“ komentoval los trenér
Oldřich Machala.
(tok)

'RSRKiUXMGHSŢOWXFHWWëPŢ
Hvozd však možná dodatečně zmizí

PROSTĚJOV Okresní fotbalový
svaz v Prostějově zveřejnil minulý
týden účastníky Okresního poháru OFS. Jejich počet se oproti loňsku zvýšil na šest, přidal se Hvozd.
Zůstali naopak další tradiční

účastníci: Klenovice na Hané,
Konice, Plumlov, Čechovice
a Brodek u Konice. Tedy vesměs
týmy z „A“ třídy, druhé nejvyšší
regionální soutěže.
Jak se ale ukázalo, přihlášení týmů
má háček. A podstatný. Hvozd
projevil o okresní pohár zájem
jen v případě, že by se na úvod utkal s Brodkem u Konice. Důvod?
Kvalita soupeřů. „Hvozd nechce
hrát s někým z I.A třídy, chtějí hrát
s Brodkem u Konice jako přípravu,
ostatní pro ně nemá cenu,“ zní do-

slovná citace v oficiálním materiálu
OFS Prostějov.
Redakce o reakci na tento poměrně
nezvyklý požadavek poprosila předsedu fotbalového klubu ve Hvozdu
Jiřího Polese. Ten ale jen odkázal
na trenéra Rudolfa Švehlu. „Máme
hodně mladé mužstvo, samí hráči
mezi šestnácti a devatenácti lety.
Předpokládali jsme, že se do poháru přihlásí více mužstev, chtěli jsme
sehrát utkání s nějakými silnějšími
týmy z okresu,“ uvedl Rudolf Švehla.
Okomentoval také možnost hrát

hned první zápas s kvalitním soupeřem. „S mužstev v „A“ třídě by to
vzhledem k věku našich hráčů nemělo smysl. K čemu by to bylo pro oba
týmy, kdyby se hrálo na jednu branku, pořád u hranice šestnáctky,“ ptá
se Rudolf Švehla. Vzhledem k tomu,
že jediným účastníkem mající tým
v okresním přeboru je Brodek u Konice nyní je otázka, zda se nakonec
po dodatečné odhlášce Hvozdu
nesmrskne pohár na pět účastníků.
Navrhované termíny 1. kola jsou 27.
a 28. červenec.
(sob)

fotbal extra - 3. díl
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PROSTĚJOVSKO Fotbalová sezóna 2018/2019 je minulostí, v některých klubech už dokonce pomalu, ale jistě začíná
příprava na tu nadcházející. Tabulky jsou hotové a uzavřené,
veřejnost ví, které kluby s definitivou čeká postup a které se
naopak právem obávaly sestupu. S posledním hvizdem nastal
také čas PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a jeho seriálu FOTBAL
EXTRA, který odstartoval již před třemi týdny svým prvním
dílem kolem druholigového 1.SK Prostějov. V minulém vydání jsme se zaměřili na mužské celky působící v krajských
soutěžích, dnes tak činíme v rámci bojů pod hlavičkou OFS
Prostějov. K tomu navíc přidáváme shrnutí mládežnických
klání. A nikterak zpomalovat nebudeme ani v dalších číslech,
kdy na vás postupně čeká konkrétní ohlédnutí za vystoupením regionálních zástupců v Krajském přeboru, I.A i I.B třídy.
V srpnu se pak dočkají příznivci týmů v okresních soutěžích.
Nezapomeneme ani mládež a ženy.
Je toho dost, co vám chceme celé léto přinášet. Takže s chutí
do čtení!

30

SMUTNÁ NOVINKA

Jarní soupeření o čelo tabulky „trojky“
nakonec nejlépe zvládli v Kralicích,
když tamní rezerva dokázala uhrát
o dva body více než brodecké „béčko“.
Biskupice nakonec měly větší ztrátu,
jelikož jim poslední kola příliš nevyšla.
Nakonec o jediný bod udržely bronz
před „bramborovou“ rezervou Němčic. Ty zase nechaly o jediný bodík za
sebou Olšany u Prostějova, které příliš
nevypadají, že by se chtěly dostat zpátky do nejvyšší úrovně okresu. Šesté
místo v konečném zúčtování obsadili
borci z Pavlovic u Kojetína, jejich vyrovnaná bilance (9 výher a 9 porážek)
je brána za úspěch. Sedmou příčku
uhlídali v Želeči, po sezonách na úplném dně tabulky musí být spokojeni
se svými 22 body. Bod za nimi skončila
rezerva Otaslavic, které letošní sezóna
oproti minulým nevyšla vůbec. S propastným rozdílem skončily na posledních dvou místech Nezamyslice B a za
nimi Bedihošť, nasbíraly shodně po
deseti bodech.

Skupina A: Kralické
„béèko“ si dokráèelo
pro pohár

III. TŘÍDY OVLÁDLY
REZERVY

Letošní ročník okresu se bude pamatovat také kvůli třem kontumacím.
Posledních pár let se nic podobného
nestalo a letos v závěru sezóny dokonce hned třikrát. Na zápas nedokázali
sehnat dostatek lidí v Čechovicích,
Brodku u Prostějova a ve Vrahovicích. Spousta týmů navíc odehrála
více zápasů pouze v jedenácti lidech.
Hráčů bohužel ubývá, ale to stále kluby neomlouvá, aby nedokázaly ani
odehrát některý ze zápasů. Bohužel,
z kuloárů se stále hlasitěji ozvýá, že
tento obrázek bude čím dál častější.
„Je to trend současné doby, nejsou
lidi,“ posteskl si za všechny Jindřich
Skácel, kouč Držovic.

KDO ZAZÁØIL
A KDO PROPADL

Skupina B: Rezerva
Plumlova ovládla
svou skupinu
I ve vedlejší skupině třetí třídy byl napínavý boj o mistra až do posledního
kola. Rezerva Plumlova v posledním
kole prohrála a tak jejíhi zaváhaní mohl
využít druhý tým tabulky Kostelec na
Hané „B“. Jenže i ten ztratil všechny
body, a tak první příčka a právo postupu zůstalo v Plumlově. „Je to úspěch a je
to zároveň i břemeno, které vnímám.
Bude to pro kluky složitější. Uvidíme
tedy, jak se s postupem porvou, zda to
nebude nad jejich síly a zda ukáží kvality. Nejlepší si třeba řeknou o ‚áčko’,“ poznamenal k postupu trenér plumlovské
rezervy František Kocourek.
Na bronzovém stupínku skončily
Kladky, které měly stejný počet bodů
jako druhý Kostelec. Pod stupni vítězů skončil Protivanov B, který na třetí
místo ztratil šest bodů. Páté místo si
dokázal uhrát Zdětín a nechal za sebou o bod loňského účastníka okresu
ze Ptení. Na sedmém místě skončila
Otinoves. Za zmínku stojí vyrovnaná
bilance mezi týmy na 4. až 7. místě
(všichni shodně 10 výher a 10 porážek), rozdíl ovšem udělal počet odehraných zápasů na pokutové kopy. Osmé
místo uzmuly Čechy pod Kosířem.
Za nimi již vznikla osmibodová díra.
Deváté místo obsadily Přemyslovice.
O další tři body za nimi skončil další
ještě loňský účastník okresu Hvozd. Na
samotém chvostu tabulky zůstala rezerva Jiskry Brodku u Konice.

mi týmy, co se týče vstřelených branek,
ale bodově to bylo slabší. Letos jí vyšlo
obojí a do posledního kola bojovala
o celkové prvenství, které si ale rezerva
účastníka krajského přeboru uhlídala.
Obrovský propadák se momentálně
odehrává v Bedihošti. Tým, který měl
vždy ambice dostat se zase do okresního přeboru, letos skončil na chvostu
tabulky. Pouhé tři výhry, a navíc jednoznačně nejvíce obdržených branek (81
celkem) mluví za vše. Uvidíme, zda se
dokáže v další sezóně vzchopit, nebo si
soupeři budou jezdit dále pro povinné
body.

Plumlovské „béčko“, které loni skončilo na sedmé pozici, si zajistilo pozvánku do Okresního přenoru. Celkově
ukázal Plumlov dobrou sezónu, když
nejen B mužstvo ovládlo svou soutěž,
ale také dorost, který vyhrál krajskou
soutěž a který v případě potřeby právě
„Béčko“ doplňoval.
Zcela na dně skončil Hvozd, který po
pádu z I.B třídy okamžitě opustil také
okresní přebor a v prvním roce v nejKDO ZAZÁØIL
nižší soutěži skončil předposlední. Na
KDO
ZAZÁØIL
A KDO PROPADL
druhou stranu v týmu je řada mladých
A KDO PROPADL
Nejvíce překvapil především nováček
hráčů, kteří by se mohli dokázat rozez Držovic, který se po celý podzim dr- Letošní ročník náramně vyšel brodecké hrát do lepších výkonů a hrát minimálžel na špici tabulky. Nebýt jarní ztráty rezervě, která již loni byla mezi nejlepší- ně na předních příčkách této soutěže.

PŘEBOR OFS - II.
TŘÍDA: Vrchoslavice
splnily svůj cíl
Vrchoslavice si po sestupu z kraje daly
jednoznačný cíl, a to okamžitě se vrátit
zpátky. Ten do puntíku splnily. Jedinou
kaňkou na celém ročníku pro ně byl
vstup do soutěže. Po prvních dvou nevydařených zápasech se tým lodivoda
Panáčka zvedl a sbíral pravidelně body,
což po podzimní části znamenalo konečné druhé místo o skóre před štikou
okresu Držovicemi, které nasbíraly
také třicet bodů a dokázaly doma porazit právě i Vrchoslavice. Na půlmistra
soutěže Horní Štěpánov, který se na
špici pohybuje pravidelně, ztratily dva
body. V jarní části už Vrchoslavice nenechaly nikoho na pochybách o tom,
že nic než návrat do kraje nepřipadá
v úvahu. Celou sezónu ukončily pouze
se dvěma zápasy bez bodového zisku.
Z pronásledovatelů jim navíc ubyly
Držovice. Jediným soupeřem jim tedy
zůstal Horní Štěpánov, který se držel
dlouho na čele. Poté přišel zřejmě zásadní moment sezóny, a to jejich zápas
ve Vrahovicích. Zápas skončil inzultací
hlavního rozhodčího, která znamenala
nulový zisk pro Horní Štěpánov, navíc
ztrátu dvou hráčů pro nadcházející zápasy. Vrchoslavice toho dokázaly využít
a první místo si už nenechaly ujít. „Za
celou sezónu jsme ukázali, že si postup
zasloužíme. Být klidnější v zakončení,
odehráli bychom zápasy s větším klidem, ale zase je dobré, že jsme zvládli
i ty těsné zápasy,“ neskrýval spokojenost kouč Miroslav Panáček.
Horní Štěpánov po ztrátě prvního
místa se už nedokázal vrátit zpátky.Po
dalších ztrátách dokonce přišel i o druhou příčku, kterou jim v poslední kole
sebral na jejich hřišti mančaft Dobromilic. A tak ho může hřát alespoň
první místo Libora Němce mezi střelci,
který dokázal zaznamenat 24 branek.
A Dobromilice celkově potvrdily své
dobré výsledky a skončily hned pod
vrcholem.

dvou klíčových hráčů Zahradníčka se
Španělem Borjou, nejspíše by do bojů
o nejvyšší příčky promluvil daleko výrazněji.
O největší zklamání se rozhodně podělily Vrahovice s Nezamyslicemi. Vrahovice nedokázaly navázat na poslední dvě
sezóny, kdy se chtěly dostat do krajské
soutěže. Propastná ztráta na přední příčky ukazuje vše. Navíc se stala i situace,
kdy se nedokázaly sejít na zápas v Nezamyslicích. „Nezátkám“ se nepodařila
sezóna vůbec a nejspíše to bude znamenat pád do nejnižší soutěže. Nejvíce
je trápila jejich velmi slabá produktivita,
která jim zůstala po celý ročník.
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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?

Èechovice zabojovaly
o støed, Konici trápila obrana
Ani vítězové, ani poražení. Tak skončila sezóna pro zástupce Prostějovska
v krajském přeboru dorostu. Ve čtrnáctičlenné tabulce byly tři týmy z Prostějovska. Přičemž ani jednomu nehrozil
sestup, stejně tak ale měly daleko i k postupu.
Nejlépe skončily Čechovice. Ty nakonec vyválčily osmou příčku a umístily

Relax centrum gól
krajský přebor
dorostu:

se tak přesně v polovině tabulky. Zcela
spokojený ale trenér Jan Naicler nebyl.
„Vzhledem k průběhu podzimu je to
úspěch. Nicméně tým měl aspoň na
páté šesté místo,“ poznamenal. Jeho
tým začal znamenitě, v září vyhrál třikrát za sebou. Ke konci měsíce však
začala dlouhá série nezdarů – tým do
začátku dubna nevyhrál za tři body.
„Všechno se odvíjelo od podzimu.
Na jaře jsme pak měli ještě výpadek
tří utkání, kdy jsme měli hodně zraněných,“ okomentoval dění v dorostu
Čechovic trenér. Tým nakonec skončil se skóre 60:60.
Zbylé dva týmy dopadly o poznání
hůře, alespoň výsledkově. „I když se to
podle výsledků nemusí zdát, sezónu
beru jako úspěšnou,“ uvedl Miloslav
Fajstl, trenér Konice. Ta skončila na 11.
pozici. „Máme 20 hráčů, což je nadstandard. Často však mladších, takže
jim trochu chyběla síla a výška. Daří se
nám ale hráče vychovávat a vytipováváme si budoucí posily do mužů,“ řekl
Fajstl. Ještě o příčku níže skončily Ur-

*T¾éKMQPKEMÆJQFQTQUVWOCLÊQOQVKXCEKRQUVCT¾PQd#qVÚOVQVKåV÷OPGLNGRwÊORTC
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hráčům. Ti se umístili třetí od konce.
Ale opět: před Hodonínem a poslední Karvinou měli obří náskok dvaceti
bodů. To U13 a U12 dopadly přeci
jen o chlup lépe. Ze sezóny si shodně odváží jedenácté místo. Zajímavé
však je, že v obou případech dostávaly
mnohem více zabrat obrany než útoky, které naopak řečí čísel nebyly zase
až tak špatné.
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Přehled toho, jak si vedla mládež 1.SK
Prostějov, začneme u staršího dorostu.
Ten válčil a i nadále válčit bude v moravskoslezské divizi. Tým skončil čtrnáctý,
tedy třetí od konce. Problémy měl zejména v defenzivní části, obrana Prostějovanů patřila k nejhorším v soutěži.
„Máme za sebou špatnou sezónu. Měli
jsme hodně zraněných hráčů, projevilo
se také to, že jsme měli mladší tým než
soupeři. Hlavně však zranění klíčových
plejerů sezónu ovlivnila,“ uvedl šéftrenér
mládeže 1.SK Prostějov Tomáš Gross.
U dalších kategorií mohl být spokojenější. Jak U18, tak U17 se umístily
v polovině tabulky. I když i v případě
těchto mužstev hrál roli fakt, že byla
často mladší než soupeři. „Skončili
jsme v prostředku tabulky, herně naši
hráči zvládli sezónu dobře. Trápilo nás
to, že jsme mladší – soupeři byli silnější
a rychlejší, my zase na tom byli lépe po
fotbalové stránce,“ uvedl Gross. U17
pak pochválil za výsledek sezóny.
Nejlépe se ale dařilo prostějovské U16.
Ta skončila čtvrtá a mohla si dělat
klidně zálusk i na ještě lepší umístění.
„Na podzim přišel nový trenér, který
dal mančaft dohromady, zkvalitnil ho.
Tým dal přes sto branek, hrál dobrý fotbal. Takže za mě spokojenost,“ poznamenal Gross. Celkově pak mladé hráče
pochválil za to, že přistupovali dobře
k zápasům a tréninkům. „Pracovali
dobře. Věřím, že se to projeví i v příští
sezóně,“ vyjádřil naději Tomáš Gross.
V žákovských soutěžích se naopak
hráčům Prostějova příliš nevedlo. U15
skončili předposlední, nicméně s velkým náskokem na poslední Hodonín.
Podobně se dařilo i o rok mladším

Eskáčko: nejlepší
byla„šestnáctka“
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FLY UNITED krajský
přebor starších žáků:

Hned sedm zástupců Prostějovska
působilo v uplynulé sezóně v krajské
soutěži dorostu, která má dvě skupiny. Zdaleka nejlépe se dařilo ze všech
týmů Plumlovu. Ten ve skupině „B“
obsadil první místo a po zásluze postupuje. Navíc postup znamená ještě
jednu podstatnou změnu. „Spojili jsme
se s Určicemi a vytvořili společný tým.
Pět kluků nám odchází do mužů a je
málo starších žáků. Nově tak budeme
působit pod hlavičkou Plumlov-Určice,“ informoval předseda plumlovských
fotbalistů Radek Bureš.
Se čtvrtou nejlepší ofenzivou skončil
v soutěži sokol z Otaslavic. A jaro Otaslavických bylo vskutku kuriózní. S železnou pravidelností totiž buď schytali
debakl, nebo soupeře doslova přejeli.
Namátkou: 21. kolo výhra 8:2, 22. kolo
prohra 0:12, 12. kolo výhra 4:0, 13.
kolo prohra 2:6. O příčku níže skončil spojený tým Němčic nad Hanou
a Brodku u Prostějova. K páté příčce
mu pomohl konec sezóny, během
kterého čtyřikrát v řadě vyhrál, z toho
třikrát porazil soupeře rozdílem třídy.
Sedmý skončil pivínský Sokol. Závěr
ročníku měl jak na houpačce, když dvakrát vysoko prohrál a jednou naopak
zničil soupeře 7:2. Po většinu sezóny
však platilo, že Pivín vyhrával nebo prohrával těsným rozdílem.
Protivanov pak zažil poměrně vyvedený konec podzimu, kdy čtyřikrát za
sebou vyhrál. Období před a po už zdaleka tak zdařilá nebyla. Potupně může
vypadat výsledek 0:5 z 22. září proti
Němčicím, zvlášť když ty nemohly
střídat. Protivanov pak dva zápasy neodehrál, byly kontumovány. Hůře však
skončily Nezamyslice, které si za 22 zápasů připsaly pouhých osm vstřelených
branek. Jak ale upozorňuje dlouholetý
funkcionář klubu Vlastimil Michlíček,
tato skutečnost má své důvody. „Snažili
jsme se dát po roce dorost dohromady.
Hráči nesli výsledky sportovně, bylo
jich až sedmnáct. Konec sezóny jsme
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Jako nepříliš podařenou nejspíš budou
hodnotit sezónu týmy Prostějovska
z krajského přeboru mladších žáků.
Ani jeden zrovna velkou díru do světa
neudělal. Nejlépe tak skončily sedmé
Čechovice. Ty sice skončily s výrazně
záporným skóre -44, dařilo se jim ale
sbírat body. „Někteří hráči odpadli.
Dva až tři kluci, co to umí s míčem,
najednou skončili s fotbalem. To mě
hodně mrzí,“ poznamenal k tomu trenér Čechovic Pavel Macháň. Ve výsledku musel sestavu hodně látat. „Sedmé
místo jsme ukopali silou a bojovností,“
je si vědom kouč Čechovic.
Jen o skóre zaostala za Čechovicemi
Konice. Ta se ocitla na osmém místě
díky horšímu druhému vzájemnému
utkání, které prohrála 1:3. Pro Konici nicméně sezóna skončila v pravou
chvíli. Závěrečná tři utkání totiž prohrála a při vyrovnanosti tabulky mohl
při dalších porážkách sestoupit poměrně hluboko.
Nezamyslice-Němčice a Olšany totiž
mají jen o pět bodů méně, a to přesto,
že skončily 12., respektive 13. Zatímco
však Nezamyslice může těšit, že průběžně dokázaly vyhrávat, a navíc nedostávat debakly, Olšany u Prostějova na
sezónu příliš rády vzpomínat nebudou.
Disponovaly totiž zdaleka nejhorší
obranou v soutěži. Pětkrát dostaly
deset a více branek, jednou dokonce
musely skousnout výsledek 0:16. Přesto si udržely obrovský náskok na zcela
poslední Zábřeh. „Hráli jsme proti klukům o hlavu větším. Na podzim jsme
byli osmí, pak jsme pustili některé tahouny do Sigmy. Tak špatné to ale ani
poté nebylo,“ uvedl Michal Uhřík za
olšanský fotbalový klub.
>>>dokončení na straně 32

.UDMVNÙSÔHERU
starší pøípravky

Olšany a Nezamyslice
skonèily na dnì, Plumlov
RYO½GOOLJXDMGHYÙv
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ale dohrávali v devíti,“ uvedl Michlíček.
Dorost nicméně bude v Nezamyslicích
pokračovat.
Ve skupině „A“ působil jen jeden tým
z Prostějovska, a sice Olšany u Prostějova. Ty skončily poslední. „Polovina
hráčů, co slíbila hrát, se na to vykašlala.
Některé zápasy jsme tak odehráli i pouze s mladšími a staršími žáky. Na to, že
hráli proti daleko starším soupeřům, si
ale nepočínali špatně,“ vyzdvihl některé
svěřence olšanský Michal Uhřík.

čice. Ty nakonec k poslednímu utkání
vůbec neodjely a vyfasovaly za to 10
tisíc korun pokuty. Zejména ke konci
sezóny se tým potýkal s nedostatkem
hráčů.

$795'ë%2-9Å35$/(6(´ Nezamyslice a Haná Prostějov končí poslední
Krajská
soutěž dorostu:
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Dvoustranu připravil: Petr Kozák, texty a foto: Michal Sobecký, archív klubů a Miroslav Fajstl.

JEDEN COMEBACK Plumlov čeká postup i sloučení,
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JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
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fotbal

HORKO OVLIVNILO 7-0)"$"+!
6

PROSTĚJOV Poslední červnovou neděli se rozhodl bývalý
velký talent a fotbalový brankář Jindřich Skácel uspořádat přátelský zápas legend prostějovského klubu a Sigmy
Olomouc. Za horkého počasí se na prostějovském stadionu
sešly bývalé hvězdy obou celků, které fanouškům předvedly pěknou fotbalovou podívanou okořeněnou humornými
prvky. Diváků se sešlo celkem dost, a ti, co přišli, toho rozhodně nelitovali. Kromě fotbalu na ně čekala spousta legrace a hecování z obou stran.

Zápas probíhal od začátku v celkem
poklidném tempu. Určujícím faktorem
bylo velké vedro, dalším, že se jednalo
o zápas, který si chtěli všichni zúčastnění
především užít a bavit i diváky. Výsledek
zápasu předvedené hře příliš neodpovídá, ale v tomto zápase byl výsledek
opravdu až na posledním místě.
Domácí družstvo poskládalo daleko
mladší sestavu než Hanáci. Což se projevilo hned v prvních minutách zápasu.
Největší problémy dělal obraně hostů
Petr Bílý, který stále unikal. První gól
připravil do prázdné branky. Druhý gól
vstřelil poté, co utekl všem z poloviny

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR

POHLEDEM HRÁÈÙ:
TOMÁŠ JANOTKA: „My si každý
takový zápas užíváme a jsme rádi, že se
můžeme zúčastnit takových exhibičních
zápasů. Tady je naprosto jedno, kolik je
komu let, a vůbec nejde o výsledek. Hlavní je, že jsme si to všichni užili, a doufám,
že i diváci.“
LADISLAV KUČERŇÁK: „Přes to
velké vedro a přes celkem nečekanou sestavu domácích, kteří nastoupili v daleko
mladší sestavě, než jsme čekali, si myslím,
že to bylo celkem dobré. (smích) Počítal
jsem trošku, že tu budou hráči z generace,
kdy jsem já přicházel do Prostějova, jako
byli Pospíšil, Bartoušek, Stužka, Růžička
a další. Ale zahráli jsme si dobře, to je to
hlavní.“
JINDŘICH SKÁCEL ST.: „Splnili to, co
jsme si přáli. Na krásném a suprově připraveném hřišti, navíc s nejlepšími možnými
míči a se soupeřem, kterého jsme vždy
obdivovali. Ani nevím výsledek, který je
mi jedno. Oni měli nevýhodu, že měli
vzadu starší hráče. Hra byla velmi vyrovnaná, ale rozhodl ten věk, který byl na obou
stranách odlišný. Jsem rád i za syna, který
si tento zápas dal ke svým kulatým čtyřicátým narozeninám, které bude mít v listopadu. Myslím si, že mu to vyšlo opravdu
pěkně.“

hřiště a krásným lobem se nemýlil. Pro
třetí gól si znovu došli domácí až do
prázdné branky. Po patnácti minutách
to tedy vypadalo na ručník. Hra se ale
poté vyrovnala. Sigma zabrala a dokázala snížit po pohledné akci, kdy první
střelu ještě brankář vyrazil, ale na dorážku už byl krátký. Potom svou největší
šanci v zápase nezužitkoval organizátor
akce Skácel, který se objevil sám před
brankou, jeho střela totiž skončila pouze na břevně. Zbytek prvního poločasu
se střídaly akce na obou stranách, ovšem nikdo neměl přesnou mušku, a tak
za stavu 3:1 došlo na občerstvení.
Druhá půle byla ještě těžší pro obě strany. Horko stále neustupovalo. Sigma
druhou půli začala lépe a tlačila do obrany Prostějova, chtěla za každou cenu snížit. Jenže své šance nedali a znovu trestal
Bílý, který se dostal do brejku a znovu
nedal brankáři Vítovi šanci. O chvíli
později se situace opakovala, Sigma útočila, ale domácí se dostali k míči, a když
šli ve čtyřech na jediného Kučerňáka,

&CVWO

SKVĚLÉ“,
PROSTĚJOV V listopadu oslaví své kulaté
čtyřicáté narozeniny. Tak se rozhodl zorganizovat zápas legend prostějovského a olomouckého fotbalu. Akce se mu vydařila,
jen mohla přilákat více diváků. Přesto byl
Jindřich Skácel po zápase, který odehrál na
hrotu útoku, velice spokojený a rád, že se akce
vydařila. Jeho tým nakonec porazil Sigmu
6:3, ale po zápase slavili všichni.

Jan FREHAR
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BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

SESTAVY:
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byla z toho pátá branka Prostějova. Poté
se dostali hosté k trestnému kopu zpoza
vápna, Malík k němu nikoho nepustil
a lépe trefit nemohl, nádherná branka.
Bílý byl ale při chuti, když znovu prchl
všem a znovu věděl, jak na brankáře
vyzrát. V posledních chvílích zápasu si
ještě Sigma vybojovala penaltu, kterou

proměnil na „panenku“ Malík a završil
tím svůj hattrick.
Na straně Prostějova bylo nejvíce vidět
Petra Bílého, který neustále utíkal obraně
hostí. Na druhé straně to byl určitě trenér
úspěšné devatenáctky Sigmy Tomáš Janotka, který by se na hřišti stále neztratil ani v soutěžním zápase.

OP PROSTĚJOV:
Pokorný – Trnavský,
Bureš, Skácel st., Skácel ml., Bílý, Kučera,
Šefčík, Pup, Frýbort,
Slouka, Stejskal, Krupička.
SIGMA
OLOMOUC:
Vít – Malík, Kučerňák, Machala, Matuška, Kobylík, Janotka,
Malík, Fiala, Sedláček,
Mucha, Duda.
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ZÁŘIL PO ZÁPASE
JINDŘICH SKÁCEL

ƔƔ Jak jste si dnešní zápas užil?
„Bylo to naprosto úžasné. Sešli se tady všichni
moji známí, rodiče, přijeli si s námi navíc zahrát
super kluci ze Sigmy, za což jim moc děkuju.
Mám z toho opravdu skvělý pocit.“
ƔƔ Byla nějaká speciální příprava na tento
zápas?
„Ne, ne, nebylo vůbec nic, byli tady kluci, se kterými jsme se dopředu poskládali. Hlavně aby
to mělo hlavu a patu. Myslím si, že výsledek 6:3
tomu i odpovídá. Ale ačkoliv soupeř prohrál, tak

to bylo vyrovnané utkání, klobouk dolů před
staršími hráči.“
ƔƔ Nemrzí vás trošku ty dvě šance, co jste
tam měl?
„Já jsem vždycky říkal, že jsem gólman a nosič
vody. (smích) Ukázalo se, že se mám ještě co učit
i tady od těch padesátníků a starších borců. Ne,
nemrzí mě to vůbec, hrozně jsem si to užil a bylo
to super.“
ƔƔ Celkově tedy panuje velká spokojenost?

I.B TŘÍDA SKUPINA A

SF
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(3:1)
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„Jo, jo. Je to vynikající. Všichni to zvládli ve zdraví
a byli spokojeni. Teď si dáme řízky a pivko, což
k tomu patří. Řekneme si nějaké historky z minulosti a já se na to velmi těším. Děkuju všem,
co přišli.“
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Plumlov čeká postup i sloučení,
Nezamyslice končí poslední, Haná Prostějov sestupuje
padly dobře. Přesto měly jednu z nejhorších obran v soutěži a dostaly přes
sto branek. Čechovice si pak připsaly
na jaře děsivý výsledek 2:13. Na druhou stranu to proti prohře Želatovic
s Jeseníkem v poměru 0:21 vskutku
nic není…
FLY UNITED krajská
soutěž mladší žáci
5OTåKéVÊå¾EKUGNGVQUX[V¾JNK5MQPéKNKVQVKåXVCDWNEGFTW\ÊCWF÷NCNKVCMUQD÷
KVTGPÆTQXKPGOCNQWTCFQUV

>>>dokončení ze strany 31

průměrem. Zdaleka nejspokojenější
tak mohly být právě Olšany. „Trochu
FLY UNITED krajský jsme se obávali, že po odchodu ročpřebor mladších níku 2005 nebudeme mít tu kvalitu.
žáků:
Ale kluci bojovali a vydřeli třetí místo,
když stříbrná příčka jim utekla jen
Olšany získaly bronz,
těsně. Musím jim moc poděkovat,“
Nezamyslice „stovku“
shrnul Michal Uhřík.
Třetí Olšany u Prostějova, pak dlou- Další týmy z Prostějovska na tom tak
ho nic a až poté zbytek. Ani v kraj- dobře nebyly. Konice skončila osmá,
ském přeboru mladších žáků se tý- Čechovice deváté. Němčice-Nezamům z Prostějovska příliš nevedlo. myslice jedenácté, i když v kontextu
Výsledek? Většina týmů skončila pod dalších mužstev těchto klubů do-

6PUzLFHEHURXVWÔÉEUR
Haná poslední místo
Tři zástupci Prostějovska v nedávno
skončené sezóně bojovali v krajské
soutěži mladších žáků. A jeden z nich
mohl skoro slavit. Smržice skončily
na krásném druhém místě a notně
zlepšily náladu tamních fotbalových
činovníků vzhledem k tomu, že muži
skončili o prsa předposlední. „Druhé
místo je určitě úspěchem a oceněním
práce všech lidí kolem týmu. Ale co
mě těší nejvíce, je hra, kterou jsme
předváděli,“ poznamenal trenér Josef
Spanilý.

občas příliš šťávu nemělo, protože
právě Plumlov skončil poslední –
vzájemné zápasy skončily debakly.
O pověstné stříbro se do konce praly
Kralice na Hané a Brodek u Prostějova, nakonec byli spokojenější první jmenovaní. Soutěž pak provázela
Přebor OFS starší
velká nevyrovnanost týmů. Nebyla
žáci: mostkovický
lídr
tak nouze o výhry rozdílem dvanácti
Jednoznačného vítěze měl letošní i patnácti branek.
přebor starších žáků. Ovládl ho tým
z Mostkovic, a to s osmibodovým
Přebor OFS mladší
náskokem. Derby s Plumlovem však
hráči: šampion
z Kostelce
Mostkovicím se v mládeži dařilo. Zatímco starší žáci soutěž ovládli, mladší skončili těsně druzí za Kostelcem na Hané.
Ztráceli na něj přitom jen dva body. O vítězství rozhodovalo 25. května vzájemné
utkání, které navštívilo skvělých devět
desítek diváku. Na opačném chvostu,
než tyto dva týmy naopak skončily Vrahovice. Stydět se však nemusí. Přes drtivé
porážky na začátku a posléze ve středu
*NCXP÷U×UO÷XGO&÷VK\LGUGPGEMÆHQVDCNQXÆRąÊRTCXM[OCLÊHQVDCNRTQUV÷T¾F[ ligy měly i řadu vyrovnaných utkání.
#LGVQXKF÷V
A statečně se drželi až do konce.

Méně spokojení musí být v předposledních Kralicích a poslední Hané
Prostějov. Týmy od sebe dělí jediný
bod, ale výrazně lépe na tom alespoň
v podobě inkasovaných branek byly
Kralice. Haná dostala 88 gólů, zdaleka
nejvíce v soutěži. „Byla to první sezóna
v mladších žácích. Bojujeme s nedostatkem dětí, kluci se museli kousnout
a hodně bojovat. Hráli jsme často
s mladšími ročníky, takže i když jsme
často byli fotbalovější, soupeři byli
fyzicky vyspělejší,“ uvedl kouč Michal

Trnavský. Tým přes poslední místo
pochválil. „Hráli jsme zápasy dobré
i horší. A vzhledem k okolnostem jsme
nedopadli nijak strašně,“ vysvětlil.

Pondělí 1. července 2019
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Aktuálnì pøihlášení úèastníci Haná cupu:
ULAČANI - Slovensko
AC ROMA „B“
FC Radegast u Zacha
MK Brodek u Prostějova
Dynamo Čížovky
FC Lolin
FC Čelzí
Pifní upíři
Olétým
Kladivouni

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

Rozhodèí:

PAVEL MAJER,
RADEK MOTAL,
DUŠAN VACHUTKA,
LUDĚK KNOLL,

MARTIN VIČAR,
PETR DOKOUPIL,
JAROSLAV PROCHÁZKA,
PAVEL ZELÍK

Pøehlledd doosavvaddních víttìzùù
Krumsínskéého Hanná Cupu
Rok 1997 (30 týmů): Vyprahlo Konice.
Rok 1998 (35 týmů): FK Peliny Choceň.
Rok 1999 (39 týmů): FK Peliny Choceň.
Rok 2000 (45 týmů): FC ULTRAS.
Rok 2001 (50 týmů): FC Relax Prostějov.
Rok 2002 (40 týmů): FC Relax Prostějov.
Rok 2003 (41 týmů): AC Vyprahlo Konice.
Rok 2004 (50 týmů): Jiřina Prostějov.
Rok 2005 (60 týmů): SK Skalka.
Rok 2006 (55 týmů): Olpran Olomouc.
Rok 2007 (60 týmů): FC ULTRAS.
Rok 2008 (50 týmů): Indiana Plumlov.
Rok 2009 (60 týmů): FC DREAM Team.
Rok 2010 (60 týmů): FK Peliny Choceň.
Rok 2011 (60 týmů): FC Relax Prostějov.
Rok 2012 (40 týmů): S.K. HANÁ.
Rok 2013 (40 týmů): Brodek u Prostějova.
Rok 2014 (40 týmů): Brodek u Prostějova.
Rok 2015 (30 týmů): Red Brno.
Rok 2016 (30 týmů): AC Zavadilka 2000 Prostějov.
Rok 2017: turnaj se nekonal
Rok 2018 (24 týmů): FC Pivo

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

KRUMSÍN, PROSTĚJOV
Tradičně největší turnaj v malé kopané na Prostějovsku
KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP
2019 se blíží. Na fotbalovém
hřišti TJ Krumsín pod organizační taktovkou tamního
oddílu kopané proběhne 22.
ročník v pátek 6. a v sobotu 7.
července. Tedy přesně rok po
předchozím ročníku.
PUVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Turnaj je sice nejoblíbenějším na
Prostějovsku, pamatuje však už taky
účastnicky bohatší roky. V minulosti na něj dorazilo i šedesát mužstev.
Dnes? Zhruba polovina. „Některé
týmy prochází generační výměnou
a přestaly jezdit, jiné jsou unavené po
sezóně. A už tak pět let zpátky také
příliš nejezdí kluci, co se na turnaj
domluví u piva. Hra je nyní kvalitnější, asi tuší, že by se jim hrálo jen těžce,“ poznamenal organizátor turnaje
Martin Ošťádal.
Výsledek je jasný: na turnaj se zatím
přihlásilo a zaplatilo za něj pouze dvacet mužstev, včetně dvou ze Slovenska.
Zatím tedy nejméně v historii, včetně

rozjezdového ročníku. Termín pro
přihlášky týmů tak byl pořadatelským
štábem prodloužen do úterý.
I přes určitý úbytek týmů je znát, že
má turnaj kvalitu. A mnohá mužstva
se sem ráda vrací. Letos například nebude chybět FC Pivo, AC Roma nebo
AC Vyprahlo Konice. Dorazí také FC
Peliny Choceň, trojnásobný vítěz turnaje. Dvakrát už vítězství slavil Brodek
u Prostějova, ani ten nebude chybět.
Přihlášku ale dosud neposlal prostějovský Relax, klasika v malé kopané.
Ať už ale bude počet přihlášených
týmů jakýkoli, několik věcí se oproti
minulým ročníkům nezmění. „Stále je
možnost přespat přímo v areálu, dále
pak budeme hrát na čtyřech hřištích –
pokud bude jen dvacet účastníků, tak
uděláme čtyři skupiny po pěti týmech.
A, samozřejmě, nebude chybět ani
večerní zábava,“ prozradil organizátor.
Týmy, které mají o účast v turnaji
zájem, se mohou hlásit na kontaktní adrese: Martin Ošťádal, Krumsín 211, 798 03 Plumlov (telefon
774 825 285, e-mail hana.cup@
seznam.cz). Startovné ve výši 1000
Kč je možné platit na bankovní účet
2847211494/0600. Do zprávy pro
příjemce napište název družstva.
Souběžně také pošlete e-mail na
adresu hana.cup@seznam.cz, kde
uveďte název týmu, kontaktní adre(sob)
su, telefon a svůj e-mail.
Rozpis utkání přineseme ve středu
na webu www.vecernikpv.cz
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ZRUŠIL BRODECKÝ TURNAJ
BRODEK U PROSTĚJOVA Letošní ročník turnaje v malé kopané v Brodku u Prostějova, který
pravidelně probíhá v prvním
prázdninovém víkendu během
soboty již několik let, byl pro nedostatek přihlášených mužstev
zrušen. Jak je poslední dobou vidět, týmů ubývá na celém okrese,
a to se odráží i do letních turnajů
v malé kopané, o které již není tak
velký zájem, jako byl dříve.

Organizátoři turnaje čekali, co
nejdéle to šlo, zda se nepřihlásí více
týmů. Bohužel se tak nestalo. „Na
turnaj se přihlásila pouze čtyři mužstva, takže jsme se bohužel museli
rozhodnout turnaj zrušit“, vysvětlil
jeden z organizátorů turnaje Radek
Kolařík.
O příštím ročníku už v Brodku přemýšlí, rozhodně to po jednom zrušeném ročníku nechtějí zabalit. „Příští
rok turnaj zkusíme znovu nastartovat.

Budeme doufat, že se připojí více
týmů než letos. Odehrát to pouze ve
čtyřech mužstvech nám přišlo zbytečné“, pokračoval Radek Kolařík.
Stejně letos dopadl také další turnaj v malé kopané na Prostějovsku,
a sice Oresvo Veteran Cup. Plumlovský turnaj je omezený tím, že tam nastupují jen pětatřicátníci a starší. Letos klání museli organizátoři zrušit:
přihlásila se, stejně jako na Chachar
Cup, jen čtyři mužstva.
(jaf)

Do boje! Mexico pořádá další turnaj
VÍCEMĚŘICE Letní turnaje v malé kopané, to nejsou jen „Metle“, Plumlov či Krumsín. Ale také Víceměřice. Ty letos uspořádají opět spíše komornější
klání v kopané s názvem Mexico Cup. Hlavní části 8.
ročníku turnaje se zúčastní pět týmů.
„Utkají se spolu systémem každý s každým domácí SK
Mexiko, SK Dřevnovice, Doloplazy, Brodek u Prostějova a také tým složený kolem Michala Hamaly. Dále by
mělo proběhnout exhibiční utkání maminek a dětí,“ zve
na událost jeden z hlavních organizátorů akce Vladimír
Fialka. Rád by také složil dohromady tým z místního

Domova u rybníka, který obývají lidé se zdravotním postižením. „Musíme počkat na zprávu, jestli se to podaří,“
poznamenal Vladimír Fialka. Právě toto klání je zajímavostí turnaje a také jeho tradiční součástí.
Stejně tak tradičním se stalo místo konání: tím je právě
areál Domova u rybníka Víceměřice. Oproti loňsku se
však zvýšil počet účastníků – minulý ročník se přihlásily
pouze čtyři týmy. Turnaj tehdy vyhrál Brodek u Prostějova. Letos je Mexico Cup naplánovaný na příští sobotu
13. července. První výkop bude odpískán okolo půl deváté ráno.
(sob)

93/1e032þ78

OTASLAVICE Druhý největší
turnaj na okrese, který letos pořádá 4. ročník, bude podle všeho
znovu plně obsazený. V sobotu
13. června se tedy mohou fanoušci těšit na zajímavé boje na hřišti,
kvalitní občerstvení a dobrou
zábavu. Turnaj si každým rokem
získává větší tradici a kvalitu.
Momentálně je přihlášených a také
potvrzených třináct mužstev, zbylá
dvě místa jsou zatím přihlášená, ale
nepotvrzená. „Tento týden potvrdily
svou účast zasláním zálohy další dva
týmy. Jedním z nich je celek z Dolní
Moravice, druhým týmem jsou SK
Lány, kde žije náš kamarád, který
poskládal také své družstvo,“ uvedl
jeden z organizátorů turnaje Martin
Vogl.
Plánovaný výkop zápasů je domluven na 10:00, pro přihlášené týmy
je sraz na 9:15, aby vše v klidu stihly.

Losování základních skupin proběhne v 9:45. Na turnaji budou nachystány tři hrací plochy o rozměrech
30x15 metrů. Délka zápasů bude 2x
10 minut. Na každé soupisce může
být maximálně jedenáct hráčů, hrát
se bude 5+1. Týmy budou rozděleny
do tří skupin po pěti týmech. Z každé skupiny postoupí první dva týmy,
které doplní dva nejlepší celky na třetích místech. Poté následuje klasický
pavouk play-off. Celý turnaj budou
k dispozici delegovaní rozhodčí.
Kromě výše zmíněných SK Lán
a Dolní Moravice se představí:
Otaslavice A, Otaslavice B, Penam
PV, Litrpool, Pojď sem kam deš,
FC Mrdokleče – Město, Plzeňka,
Držovice, Chop – Pot, FC Prostějov a FCD. Poslední dvě místa zatím nepotvrdily Vrbátky, které by
letos na turnaji obhajovaly loňské
vítězství. A Fun Din Dung Young

Boys, mužstvo, které sice loni velký
úspěch neudělalo, ale určitě se staralo o dobrou atmosféru.
Letošní zajímavostí budou jistě poslední dva přihlášené týmy. SK Lány,
které přijedou až z Prahy, a Dolní
Moravice, která přijede z Jeseníků
poměřit síly s místními mužstvy
a bude zajímavé, jak se s touto konkurencí popasuje.
„Novinkou letošního ročníku budou kromě pohárů pro nejlepší hráče turnaje navíc pamětní trička, která
jim budou úspěch připomínat,“ řekl
dále Martin Vogl.
Po skončení zápasových bojů bude
připravena volná zábava s hudbou,
o kterou se postará hudebník Marek,
též známý jako Michal David. TJ Sokol Otaslavice nabízí také možnost
přespání, a to buď v místní sokolovně, popřípadě ve stanech na vyznačených místech na hřišti.
(jaf)
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Hokejista Roman Chlouba skousl sestup z extraligy
a stal se velkým úlovkem prostějovských Jestřábů

vali a probírali situaci. Hlavně
chce, abych týmu pomohl bodově. Což
bych rád. Stejně tak
bych chtěl dopřát
místním fanouškům semifinále,
zaslouží si to.“
yy Jak hodnotíte
svou dosavadní kariéru, co je pro vás
největší úspěch?
„Největší úspěch…
(zamyslí se). Asi je
to pro mě postup do
extraligy s Chomutovem. Naopak největším neúspěchem
je zase opětovný
sestup.“

Chtěl jsem si zahrát v týmu,
který má ambice a věří si.
A klidně může jít až do bojů
o postup do extraligy..
„Je to někdy nepříjemné, ale zároveň
je potřeba. Z toho, co během ní děláte, pak čerpáte celou sezónu.“
yy Jaká její část je pro vás nejhorší?
„Neřekl bych, že taková je. Každý trénink je nějakým způsobem obtížný.
Letní příprava je náročná celá, to je

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

vizitka

ROMAN CHLOUBA

Michal
SOBECKÝ

19062810745

yy Máte za sebou
účast na Hořava Cupu, kde
jste se poprvé
mohl předvést místním
fanouškům.
Jak turnaj hodnotíte?
„Byl výborný. Je to pro mě i další
kluky zpestření přípravy. Odpočinuli
jsme si trochu od činek a taky se poznali i z jiné, než jen tréninkové stránky. Takže pěkná zkušenost.“
yy Čeká vás první sezóna za prostějovské Jestřáby. Bavil jste se už
s trenérem, jaké jsou vzájemné
představy? A s jakou rolí v týmu
vůbec počítáte?
„Samozřejmě jsme už spolu diskuto-

jasné. Nicméně mám pořád na mysli
to, že chceme dojít do semifinále, které si fanoušci rozhodně zaslouží.“
yy Co byko vaší největší motivací
pro to, aby jste šel za angažmá do
Prostějova?
„Chtěl jsem si zahrát v týmu, který
má ambice a věří si. A klidně může
jít až do bojů o postup do extraligy.
A také se vyhnout problémům, které byly v Chomutově po finanční
stránce...“

(QVQ.*-,GUVą¾DK

yy V poslední době sportovní veřejnost rozebírá hodně dluhy hráčům ze strany Chomutova. Jak se finanční problémy klubu dotkly vás?
„Nejsem výjimka a i mně Chomutov dluží peníze. Řeším to společně
s dalšími lidmi přes hráčskou asociaci, konkrétně pana Zbořila. Funguje to tak, že nám dá vždy nějakou
finální verzi k tomu, abychom se
vyjádřili. Sama jednání tak jdou
mimo mě.“

yy O jakou sumu se ve vašem případě jedná?
„Přesně vám to říct nemohu, ale jde
o stovky tisíc korun...“ (povzdechne si)
yy Dostal jste se už v nějakém klubu
to podobné situace?
„Přímo až do takové ne. Zhruba tři
čtyři roky zpět to bylo trochu podobné
na Slavii. Po přestupu nám bylo v říjnu
řečeno, že můžeme zůstat, ale neví, jak
to dále bude vypadat s penězi.“
yy Zpět do současnosti. Poznal

jste se už se spoluhráči?
„Ano, viděli jsme se. Teď nás trénuje zhruba deset dvanáct lidí. Potkali
jsme se ale už i všichni, když jsme
společně řešili výstroj a také když
jsme se setkali s generálním manažerem Luňákem. Sdělil nám, jaká jsou
od něj zhruba očekávání.“
yy Aktuálně máte za sebou letní
přípravu. Říká se o ní obecně, že
když ji má hráč rád, je špatně udělaná. Jak k ní přistupujete vy?

✓ narodil se 11. února 1991 v Chomutově
✓ profesionální hokejový útočník hrající
na levém křídle
✓ s hráčskou kariérou začínal v Chomutově,
už v roce 2005 ale nastupoval za Liberec
✓ první utkání za libereckou „osmnáctku“ odehrál už
ve čtrnácti letech
✓ za svou hráčskou kariéru nikdy nepůsobil v klubu jinde než
v severních Čechách
✓ první zápasy za „A“-tým odehrál v sezóně 2008/2009
v Chomutově, další tři přidal v témže ročníku za
druholigovou Roudnici nad Labem
✓ v sezóně 2010/2011 nastřádal ve „dvacítkách“ Chomutova
74 kanadských bodů
✓ pravidelně nastupoval v kádru reprezentační U16, U17 a U18
✓ v sezóně 2011/2012 se stal šampionem U20 s Chomutovem
✓ v poslední sezóně získal za Kadaň 30 kanadských bodů
a patřil k nejlepším útočníkům týmu. Dosud si také připsal 89
extraligových startů (10+7)
✓ na podzim 2018 se o něm hovořilo jako o adeptovi na
nejužitečnějšího hráče Chance ligy
zajímavost: je odchovanec libereckých Bílých Tygrů, nikdy
si za ně ale nezahrál v „A“-týmu

19062810745

PROSTĚJOV Měl by se stát klíčovou postavou prostějovského hokejového týmu. Předpoklady pro to
má velké, neboť Roman Chlouba (na
snímku) má za sebou více než 300 prvoligových zápasů, v nichž nasbíral
214 bodů. K tomu exchomutovský
forvard přidal i stovku startů v extralize a je tak bezesporu jednou z největších letních posil Jestřábů, kteří
se chystají na nový ročník Chance
ligy 2019/2020. Odchovanec Liberce prošel po přesunu k Pirátům
i dalšími severočeskými kluby Kadaní a Ústím nad Labem, chvíli hrál
také a pražskou Slavii, aby letos v létě
poprvé zamířil na Moravu. V Prostějově si chce po pádu Chomutova,
kterému v baráži osobně nezabránil,
spravit náladu a znovu získat chuť do
hokeje. Ani on totiž neušel trablům
s opožděnými nebo dokonce nevyplacenými mzdy...

Pondělí 1. července 2019
www.vecernikpv.cz

lední hokej
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JIŘÍ VYKOUKAL O PŘÍPRAVĚ, TÝMU I AMERICE
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PROSTĚJOV Něco končí, něco začíná. V případě hokejistů LHK Jestřábi
Prostějov je minulostí suchá
příprava a počínaje sobotou 29. června odstartovala
dovolená, po níž se ptačí
dravci slétnou v pondělí 22.
července – už všichni společně – k tréninkům na ledě.
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původní
zpravodajtví
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
O zhodnocení čistě fyzické fáze drilu
jsme požádali hlavního kouče elhákáčka. „Suchou přípravu má v našem
klubu výhradně na starost kondiční
trenér David Skřivánek. Samozřejmě
jsme průběžně v kontaktu a některé
věci konzultujeme, ale jinak má mou
naprostou důvěru, že kluky vede
v období od skončení sezóny do závěru června správným směrem. V rámci
možností i faktu, že řada hráčů pracovala během tohoto období individuálně. David je mladý odborník
na kondiční přípravu, můžeme se na
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něj stoprocentně spolehnout,“ nepochybuje Jiří Vykoukal, že Hanáci byli
v uplynulých týdnech ve správných
rukách.
Sám sportovní ředitel prostějovského
klubu se do dřiny svých svěřenců zapojoval speciálními tréninky střelby
každé pondělí. „Nikoho do toho nenutím, je to na bázi dobrovolnosti
a zájmu ze strany hráčů o něco takového v daném čase, tedy mezi
dvěma soutěžními ročníky. Což
obecně platí o tréninkové náplni během celého roku: kdo chce na sobě

makat intenzivněji a někam se posouvat, má rozhodně možnost. My
se snažíme každému vyjít maximálně
vstříc,“ zmínil Vykoukal.
V dubnu také vyrazil na tři týdny
do USA. „Jak už jsem řekl dříve, měl
jsem domluvenou návštěvu South
Hockey Academy, kterou založil Olli
Jokinen, jedním z majitelů je Tomáš
Vokoun a v organizaci pracuje Radek Dvořák. O manažerskou činnost
se tam stará bratr Matěje Bažanta
Jakub. Snažil jsem se poznat vše, co
s chodem SHA souvisí, a načerpával

Každopádně si myslím, že jsme za- v Prostějově všichni přejeme a předtím dali dohromady zajímavý tým, stavujeme,“ zdůraznil Jiří Vykoukal
přibližně z poloviny obměněný s tím, že důležitou úvodní metou se
a částečně omlazený. Naším hlavním stane postup z třicetikolové základní
cílem bude, aby společně fungoval části do horní nadstavbové skupiny.
Foto: Marek Sonnevend
co nejlépe na ledě i v kabině. Potom „Ale to je teď ještě daleko, před sebou
nové zkušenosti v oblasti tréninku, se můžeme v prvoligové soutěži po- máme dovolenou i celou přípravu na
především individuálních dovednos- hybovat na takových místech, která si ledě včetně přátelských utkání.“
tí. Z celého pobytu jsem měl dobrý
pocit a věřím, že mi do další hokejové
+U½ÄVN½VRXSLVNDKRNHMLVWÕ/+.
-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
práce hodně dá. Pozitivní inspirace se
NÄHUYQX 
vždycky hodí, zvlášť takhle kvalitní,“
řekl Vykoukal.
Brankáři: Jakub Neužil, Daniel Dvořák,
Hráčský kádr Jestřábů pro příští sezóKryštof Rochla. Obránci: Jaroslav Mrázek,
nu Chance ligy mužů ČR 2019/20
Martin
Novotný, Jakub Husa, David Chujac, Petr
momentálně čítá tři brankáře, šest
Krejčí, Jakub Muška. Útočníci: Tomáš Divíšek, Tomáš
obránců a dvanáct útočníků. „Máme
Nouza, Václav Meidl, Lukáš Luňák, Lukáš Žálčík, Lukáš
pohromadě tento základ a samoKrejčík, Roman Chlouba, Marek Račuk, Dominik Hrníčko, Tozřejmě ještě pracujeme na dalším máš Jandus, Petr Chlán, Kryštof Ouřada.
doplnění, zejména v zadních řadách.
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PROSTĚJOV Pohled kondičního
trenéra LHK Jestřábi Davida Skřivánka na současnou fázi přípravy
prostějovských hokejistů jsme odkryli v minulém vydání Večerníku,
kde jste si mohli přečíst první část
našeho interview. Jeho dokončení
přinášíme právě nyní.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Pomáhají vám během suché přípravy i nějaké další vychytávky?
„Novinkou, kterou teď používám, je
měření kožních řas speciálním kalibrem. Tímhle se zjišťuje procento tuku
v těle a při pravidelném opakování po
několika týdnech se dá celkem snadno
zjistit, jak na tom hráči jsou. Jestli se po
této stránce zlepšili, nebo stagnují, či se

dokonce zhoršili. Jde o celkové dodržování tréninkového režimu, zdravé stravování i další důležité okolnosti. Měření
procenta tuku přes kožní řasy je navíc
objektivní, ne pocitovou záležitostí.
A dost vypovídá o celkové životosprávě každého jedince. U někoho třeba
byly znatelné hodně velké rozdíly, když
končil v plné zátěži uplynulou sezónu,
potom když po volnu naskakoval zpět
do přípravy v mnohem horším stavu
a následně když po měsíci zátěže už
zase nabral solidní trénovanost. Ale je
to individuální. U někoho jsou výkyvy
připravenosti v průběhu času větší, u jiného menší nebo skoro žádné. Podstatný význam mají čísla zadávaná během
přípravy do softwaru, neboť objektivně
ukážou, jestli ten který borec zaznamenává progres. A jak výrazný.“
yy Co bude následovat po skončení
suché přípravy během třítýdenní
dovolené?
„Poslední trénink současné fáze přípravy máme v pátek 28. června, pak mají

kluci až do neděle 21. července volno.
Dostanou však ode mě individuální tréninkové plány a celou dobu, kdy nebudeme v osobním kontaktu, si udržíme
vzájemný přehled o kondičním stavu
kluků díky tomu speciálnímu online
programu. Pokud by se například někdo vyloženě jen válel celou dovolenou
na pláži a vůbec nic nedělal, brzy se to
pozná. A takový hráč by následně měl
problém, protože by šel od 22. července
na led ve špatném stavu a nenachystaný.
Je v osobním zájmu každého hokejisty
i obecně sportovce pečovat o své tělo
trvale tak, aby bylo schopné odvádět
patřičné výkony. V našem případě je
konkrétním cílem z nabrané síly a svalové hmoty v průběhu těch tří týdnů
oficiálního volna pokud možno nic
neztratit, udržet připravenost na stejné
úrovni.“
yyMá tedy pravdu hlavní kouč Jiří
Vykoukal s tím, že každý je zodpovědný za svou vlastní kariéru, co v ní
chce opravdu dokázat?

,GFPQVNKXÆEXKM[PGX¾J¾&CXKF5MąKX¾PGMU¾ORąGFXÆUV

„Stoprocentně. U nás v České republice
však není až taková konkurence a někdy se dá v tuzemsku uspět i s horším
přístupem, byť se tohle postupně mění.
Každopádně třeba za mořem v kanadsko-amerických soutěžích panuje
konkurence obrovská, a kdo tam nepracuje na sto procent, nemá absolutně

Foto: Marek Sonnevend

šanci se prosadit. Češi, kteří do zámoří může si najít takové prostředí, které mu
odejdou, to rychle zjišťují. A musí se ve zlepšování pomůže. Ať klubové, či ve
okamžitě přizpůsobit, aby uspěli. Tvrdé skupině borců z různých oddílů.“
konkurenční prostředí tam hokejisty
navzájem posouvá dopředu, něco podobného bychom ve větší míře potřebovali i tady. Přirozený bič na hráče
trochu chybí. Ale kdo se chce zlepšovat,

Václav Meidl: „Hlavnì chci zùstat zdravý
a udìlat s klukama úspìch pro naše mìsto“
PROSTĚJOV Jak Večerník informoval už v minulém vydání, v jestřábích službách nadále zůstává zkušený
útočník a prostějovský rodák Václav
Meidl. Zde přinášíme jeho myšlenky
a postřehy z rozhovoru pro internetové stránky www.lhkjestrabi.cz
O uplynulém roèníku osobnì...

„Byla to pro mě těžká sezóna kvůli
dlouhé nemoci. Jakmile jsem se vrátil
do sestavy, tak si myslím, že to nebylo
špatné. Přesto ale všechno hodnotím
tak, že jsem byl dlouho nemocný a ne-

mohl vinou toho ukázat, co umím. mít jedinečnou šanci to pro Prostě- si to zaslouží. Dávají nám tady maKe konci v play-off mi trochu chyběla jov dokázat.“
ximální servis a my to jen musíme
kondice, neboť jsem předtím tři měsíprodat na ledě.“
2YODVWQÉFK
ce nemohl nic dělat, což bylo náročné.“
SRFLWHFKDFÉOHFK
2VXFKÅ
O uplynulé
VH]ÏQÈWÙPRYÈ

„Všichni jsme moc toužili postoupit
do semifinále a už to měli podle mě
v hlavách nastavené tak, že musíme. Nezvládli jsme to však, z čehož
jsem částečně zklamaný, protože si
myslím, že jako mančaft jsme na to
měli. Škoda. Doufám, že v nové sezóně semifinále uděláme, budeme

„Musím zaklepat, že teď už se cítím
dobře a jsem zdravotně v pořádku,
všechno je v pohodě. Za což jsem
hodně rád. Do další kariéry i života
vím, že je potřeba nikdy nic nevzdávat, pořád makat naplno a dávat
mužstvu to nejlepší ze sebe. Hlavně
už chci zůstat zdravý a s týmem udělat úspěch pro naše město. Myslím,
že fanoušci, trenéři i majitel klubu

SÔÉSUDYÈ

„Moje letní příprava probíhá přímo
v Prostějově s kondičním trenérem
Davidem Skřivánkem. Je vyloženě
individuální a pracujeme hlavně na
tom, na čem každý potřebuje, protože
každý má jiné nedostatky. Takhle mi to
vyhovuje, sám už patřím do staršího
železa. Makám tedy na svých nedostatcích, všechno průběžně konzultu-

jeme a je to na férové úrovni.
Příprava s Davidem mě baví.
Přesto už se samozřejmě moc
těším na led.“
O obmìnìném
kádru...

„Tým budeme mít určitě hodně kvalitní. Přišli mladí kluci z Chomutova
a díval jsem se na nějaké jejich statistiky, že byli šikovní. Myslím si, že celkově to bude dobré. Tím, že máme individuální přípravu, tak jsme se ještě
s novými spoluhráči moc nepotkali,
což přijde pořádně až na ledě.“
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„Není to o změně, ale spíše o tom
pracovat tvrdě celou sezónu a připravovat se na play-off. Aby těch
pětadvacet lidí, kteří tu v mančaftu
budou, každý den makalo na sto
procent. V play-off pak musíme
umět všechno prodat, protože půjde
o nejdůležitější část soutěže.“ (son)
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