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PROSTĚJOV Šel do školy, ale stal se obětí zločinu! Policie minulý týden zveřejnila podrobnosti k otřesnému případu, který
se odehrál 24. června za místním nádražím v Prostějově. Tehdy
ještě neznámý lupič přepadl sedmnáctiletého studenta a snažil
se mu ze zad strhnout batoh. Školák utrpěl zranění, se kterým
musel být přivezen do nemocnice a dodnes se léčí. Kriminalisté
za výrazného přispění obvodních policistů nakonec lupiče dopadli, je jím teprve devětadvacetiletý muž z bezdomovecké
komunity žijící v polorozpadlém domě za místním nádražím.
Hrozí mu až deset let kriminálu!
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Paøák, pak kroupy
Prostějov (mik) – V pondělí 1. července byla u prostějovské hvězdárny naměřena vůbec nejvyšší
teplota letošního léta. Meteorologové tady naměřili rekordních 34,8
stupně Celsia. Dlužno dodat, že
odpoledne se pak výrazně ochladilo až o dvanáct stupňů, a to kvůli
bouřce, která zároveň nad celým
Prostějovskem přinesla silný vítr,
přívalový déšť a kroupy.

Stìna u dálnice
Prostějov (mik) – Stížnosti na velký hluk, který ruší obyvatele sídliště
Svornosti ve Vrahovicích, budou již
brzy částečně vyřešeny. „Ředitelství
silnic a dálnic už v polovině loňského roku zadalo zpracování projektové dokumentace protihlukové stěny
podél dálnice D46 a tato se bude
realizovat jako součást rozsáhlé
opravy D46 a jejího průtahu Prostějovem. Práce by měly být zahájeny
v letošním roce,“ uvedla Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu statutárního města Prostějova.

Razie celníkù
Olomoucký kraj (mik) Příslušníci
olomouckého celního úřadu provedli od ledna do konce května
letošního roku celkem 36 kontrol
zaměřených na dodržování zákona o zaměstnanosti. Zaměřili se
zejména na odvětví kovozpracujícího průmyslu, slévárenské techniky a na podnikatelské subjekty,
které provádějí zprostředkování
zaměstnání. „Celníci zkontrolovali
v Olomouckém kraji 36 podnikatelských subjektů, z nichž u 17 zjistili porušení právních předpisů na
úseku zaměstnávání cizinců. Šest
kontrol provedli také na Prostějovsku a zjistili jedno porušení zákona,“ uvedla mluvčí celníků Marie
Bortlová.
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rubriky
Večerníku
CO NÁS 3OTħðILO...
Pyramidy v centru. Památkářům
se to zřejmě líbit nebude, ale obyčejným lidem zcela určitě ano. Magistrát
navázal na „okrasný“ plán minulého
vedení a nechal před radnicí a také na
Pernštýnském náměstí rozmístit květinové pyramidy. Na pohled velmi
krásné záležitosti osvěží celé centrum
města.
CO NÁS UDIVILO…
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Foto: Martin Zaoral

Ničivá vichřice. Ono snad už normálně zapršet ani nejde... Během
pondělního odpoledne se nad městem i celým regionem prohnala další
vichřice doprovázená přívalovým
deštěm, a dokonce i velkými kroupami. Živel výrazně poškodil prostějovský hřbitov, děti z tábora v Krakovci
musely být evakuovány.
ZACHYTILI JSME

Agentura 9 SŐHKUDGĚ E\O YLGĚQ OLGRæUDYë VXPHF 12 830
To by člověk nevěřil, jak koupání
v plumlovské přehradě může být nebezpečné... Už několik týdnů chodí
do Agentury Hóser zprávy o napadení plavců obrovským sumcem,
který prahne po krvi! Zprvu ani
ti největší investigativní redaktoři
těmto báchorkám nevěřili, případ
z minulého týdne je však přesvědčil.
„Šedesátiletá žena z Prostějovska
nahlásila zranění, které utrpěla při
koupání v plumlovské přehradě.
Lékař konstatoval ukousnutý hýžďový sval, tři prsty na noze a zničenou paruku. Případ šetříme jako

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

•• Pondělí ••
Nejen vítr. „A co bylo dál, jenom vítr, po nebi se mraky honily. A co bylo
dál, jenom vítr, stromy se až k zemi sklonily,“ zpívá kapela Jelen ve své nejznámější písni. Ještě než k nám tato parta dorazila, prohnala se regionem
větrná smršť. K ní se bohužel přidaly kroupy a prudký liják. Hasiči měli
pořádně napilno.
•• Úterý ••
Útěk do nikam. „Člověk prchá a zapomíná, že při útěku musí brát s sebou
i sebe,“ upozornil spisovatel Eduard Petiška. Jiří Rozehnal je na útěku před
policií již nějaký čas, moc si tím ovšem nepomůže. Pokud včas nenastoupí
do vězení, k němuž byl odsouzen, trest se mu jen prodlouží.
•• Středa ••
Život je hra. V životě je to stejné jako při deskových hrách. Na začátku
si vymyslíte skvělý plán, který vás má bez problémů přivést k jasnému vítězství. Jenže pak se vám do toho začne míchat někdo druhý… Vyzkoušet si různé deskové hry mohli malí i velcí při Deskohraní v prostějovské
knihovně.
•• Čtvrtek ••
Silné peklo. Čerti sami o sobě nejsou zlí, spíše jsou veselí a občas i popletení. Zlí jsou pouze ti z čertů, kteří se za každou cenu chtějí dostat
k moci a pak už nikdy neodstoupit, nikdy… To je zřejmě hlavní poselství
filmové pohádky Čertí brko, která byla k vidění v rámci Prostějovského
léta 2019.
•• Pátek ••
Vražda u přehrady. „Mami, právě jsem zabil muže, přiložil pistoli k jeho
hlavě, stiskl jsem spoušť, teď je mrtvý,“ zpíval Freddie Mercury v úžasné
skladbě Bohemian Rhapsody, podle níž se jmenuje i film. Ten za svůj nesporný úspěch vděčí zejména skvělé hudbě. Bohemian Rhapsody se nesla
nad plumlovskou přehradou během projekce stejnojmenného filmu v letním kině v Mostkovicích.
•• Sobota ••
Výměna času. „Všechen ten čas bych klidně vyměnil za pár letních chvil.
Pár letních chvil s tebou,“ zpívá frontman kapely Jelen Jindra Polák v povedené písni. Právě ona byla jako dělaná pro koncert na pláži U Vrbiček
u plumlovské přehrady.
•• Neděle ••
Láska navždy. O lásce, která nerezaví, se dá hovořit pouze tehdy, pokud se
zamilujete do svého trabantu… Milovníci legendárních duroplastových
vozů po roce opět na celý víkend obsadili kemp Žralok v Plumlově.

ublížení na zdraví s následkem
panického šoku. Blíže se vzhledem
k rodině, která postižené ženě právě
vyřizuje plastiku prdele, nebudeme
vyjadřovat,“ uvědomil Agenturu Hóser Francek Kořen, tiskový
mluvčí prostějovské policie.
„Viděl jsem tu paní plavat podél
hráze. Najednou se vedle ní objevil obrovský sumec s otevřenou
tlamou. V tu chvíli se hladina vody
zabarvila do červena a na malý
moment paní zmizela pod vodou.
Vynořila se bez paruky holohlavá
a bez poloviny zadku,“ popsal krvavou storku očitý svědek.
Od tohoto napadení není ve vodě
plumlovské přehrady živáček. Kaž-
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To tedy začal hodně brzy flákat své rodičovské povinnosti! Do problémů se teď dostal
teprve třiadvacetiletý otec
dvou synů ve věku tří a pěti
let, který podle všeho stane
před soudem za neplacení
alimentů. Matka jeho dvou
dětí ho totiž udala policii,
neboť neplní soudem stanovenou vyživovací povinnost.

21 000
K rukám matky totiž mladý
tatínek dluží jednadvacet tisíc korun, jelikož od prosince
2018 do května tohoto roku
nezaplatil na alimentech ani
korunu. Proč, to bude muset
vysvětlit policistům a následně soudci. Hrozí mu až dva
roky vězení.

dý se bojí a hrázný vydal zákaz
koupání do doby, než bude lidožravý sumec odchycen. „Nedokáži si to
vysvětlit, sumci nikdy nenapadali
lidi a žádného žraloka tady rozhodně nemáme, i když jsme o tom
uvažovali. Ten sumec se musel
zbláznit,“ uvažuje nahlas hrázný
Horymír Palyza.
Lidožravý sumec byl v přehradě
spatřen víckrát, ale k takovému incidentu jako nyní zatím ještě nedošlo. „Chtěl jsem přeplavat přehradu, ale v polovině nádrže se přede
mnou vynořil skoro třímetrový sumec. Jsem rybář, takže v první chvíli mé srdce zaplesalo. Ovšem jen do
té chvíle, než se mi zakousl do nohy.

Zpanikařil jsem, ale nakonec jsem
toho prevíta dvakrát nakopl a on
zmizel. Doteď mám na stehně padesát stehů,“ svěřil se se svým zážitkem Ivan Jizva z Prostějova.
V těchto chvílích probíhá rozsáhlý
lov na sumce, který ohrožuje celou
rekreační sezónu na plumlovské
přehradě. Zatím ho ale na dvě stovky rybářů honí marně...
Za Agenturu Hóser Majkl

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

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

Během posledního červnového
týdne zasáhla také Prostějov obrovská vedra. A to se samozřejmě
odrazilo i na návštěvnosti aquaparku v Krasické ulici a koupaliště
ve Vrahovicích. Obě zařízení navštívilo od 26. do 30. června skoro
třináct tisíc lidí.
ZAUJAL NÁS...

JELEN

Foto: internet

Česká akustická kapela v sobotu
večer zcela uchvátila své fanoušky při svém vystoupení na pláži
U Vrbiček na plumlovské přehradě.
Koncert věnovala také vzpomínce
na Michala Tučného.
ZASLECHLI JSME…

„ANI NA TOM
KRCHOVĚ
UŽ NENÍ
ŽÁDNÝ KLID!
Kvůli odstraňování následků
vichřice byl během úterý zcela
uzavřen Městský hřbitov v Prostějově. Seniorka před uzamčenou bránou si jen povzdechla...

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

POÈASÍ v regionu

VLASTIMIL MEDŘÍK

Ètvrtek 23/14 °C

Pondìlí 23/11 °C

Nora

¶terÙ

23/11 °C
Drahoslava

Støeda 24/12 °C
Libuše a Amálie
Olga

se narodil 9. prosince 1963 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 10. února
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
54 do 55 let, měří okolo 180 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a šedé
vlnité vlasy. Nosí knír.

Pátek

24/13 °C
Bořek

Sobota 25/12 °C

Markéta

Nedìle 26/11 °C
Karolína
Zdroj: meteocentrum.cz
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Osmnáctiletý motorkář 7'"!+
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ZAHYNUL
PŮVODNÍ
zpravodajství

pro Večerník
Michal
KADLEC
OTINOVES Hrůza jen na to pomyslet. Škoda je každého zmařeného života, když ale dojde
k tragédii, při níž zemře osmnáctiletý mladík, je to skutečně
na pováženou. K velmi závažné
nehodě s fatálními následky
došlo během pátečního svátku
na silnici mezi Rozstáním a Otinovsí. Mladý motorkář tam zahynul a podle všeho ne vlastní
vinou...

6GRTXG QUOP¾EVKNGVÚ OQVQTM¾ą \CJ[PWN RQ UT¾åEG UG
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„V pátek 5. července po dvaadvacáté hodině došlo k vážné
dopravní nehodě mezi obcemi
Rozstání a Otinoves. Mladý devatenáctiletý řidič vozidla Škoda
Octavia jel ve směru na Otinoves
a po projetí mírné levotočivé
zatáčky začal na přímém úseku
silnice předjíždět před sebou
jedoucí auta a přitom pravděpodobně přehlédl v protisměru jedoucí motocykl, který řídil osm-

náctiletý mladík. Po přejetí do
protisměru došlo ke střetu vozidla s motocyklem. I přes veškerou snahu záchranářů řidič motocyklu na místě způsobeným
zraněním podlehl,“ informovala
Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
U řidiče škodovky byla provedena dechová zkouška na
možnou přítomnost alkoholu,

která byla negativní. Stejný výsledek měl i orientační test na
návykové látky. „U zemřelého byla nařízena soudní pitva.
Majetková škoda byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun.
Tato tragická nehoda, při které
vyhasl život mladého řidiče, je
nadále v šetření, stejně tak i její
příčina a další okolnosti, které
k ní vedly,“ doplnila Miluše Zajícová.

MOSTKOVICE Příjemnou zprávu má pro rekreanty a milovníky
koupání Krajská hygienická stanice
v Olomouci. Podle měření z minulého týdne totiž stále na plumlovské
přehradě platí nejlepší kvalita vody,
tedy stupeň jedna. Hygienici zde
provedli letos už čtvrté měření, ta
zatím dopadala nejlepším možným
výsledkem. Ty ale zatím například
provozovatel pláže U Vrbiček Radek Kocourek nepřeceňuje. „Podobné hodnoty se nyní dají čekat.
Klíčový bude přelom července
a srpna,“ uvedl pro Večerník. Právě

začátek srpna je po opětovném napuštění přehrady kritický. Jak loni,
tak předloni došlo v této době k zákazu koupání z důvodu přemnožení sinic. Loni však až k zákazu
koupání nedošlo. Vodu v přehradě
odborníci kontrolují každý druhý
týden v pondělí, výsledky měření
pak zveřejňují na webu Krajské
hygienické stanice Olomouckého
kraje v sekci „Občanům“. Kvalitu
vody označují stupni jedna až pět,
přičemž jednička znamená bezproblémovou vodu, čtyřka už zdravotní rizika.
(sob)

zjistili jsme

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

výstavba
Komplikace? Začíná
termináluu lázní!
Zahájí se za plného provozu,
Blahoslavova se uzavře až 12. srpna

POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ
·UGM QFFQ

Rekonstrukce ulice Blahoslavova – historická část. Provoz po ulicích Blahoslavova, Hliníky umožněn.
·UGM QFFQ

Rekonstrukce ulice Blahoslavova za úplné uzavírky. Provoz ulice Hliníky omezen.
·UGM QFFQ
1FRQNQXKP[NKUVQRCFWDWFQWEGUVWLÊEÊPGLGP/*&X2TQUV÷LQX÷X[WåÊXCV\EGNCPQXÚCWVQDWUQXÚVGTOKP¾NPC(NQTK¾PUMÆOP¾O÷UVÊ
,GJQXÚUVCXDC\CéÊP¾RT¾X÷FPGU
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Se čtyřměsíčním
zpožděním oproti původním plánům bude právě dnes v pondělí 8.
července zahájena výstavba nového
autobusového terminálu na Floriánském náměstí v Prostějově. Tato
významná stavební investice města
může zkomplikovat dopravu v centru Prostějova. Stavbaři zahájí svoji
činnost sice za plného provozu,

ovšem postupně se budou uzavírat
zcela nebo částečně Blahoslavova
ulice i Hliníky a celé Floriánské náměstí. Celá stavba za bezmála třicet
milionů korun má být dokončena až
v polovině listopadu letošního roku.

svých webových stránkách. „Oznamujeme, že 8. července budou zahájeny práce na výstavbě dopravního
terminálu na Floriánském náměstí
v Prostějově. Stavební úpravy budou
obsahovat práce na komunikacích,
chodnících, veřejném osvětlení, parMichal KADLEC
kovacích stáních, cyklostezce a přeložMagistrát v průběhu minulého týdne kách inženýrských sítí v okolí vašich
už na významnou akci upozornil na nemovitostí. Stavební práce budou

Rekonstrukce ulice Hliníky, parku na Floriánském náměstí, realizace zastřešení a úprava zpevněných ploch.
Ulice Blahoslavova průjezdná, ulice Hliníky bude uzavřená.
realizovány na základě povolení tak, července do 15. listopadu 2019,“ dopl- ného dopravního značení v pevné délce
aby byla omezení co nejmenší,“ in- nil ještě Antonín Zajíček. „Realizace díla 24 měsíců. Jakost bude ručena pěti proformuje Antonín Zajíček, vedoucí bude rozdělena do tří na sebe navazují- centy z nabídkové ceny díla. Pojištění
odboru rozvoje a investic Magistrátu cích etap tak, aby byl průběžně zajištěn dodavatele na riziko škody způsobené
statutárního města Prostějova. „Lze provoz dotčených komunikací. Záruku třetím osobám pak požadujeme ve výši
očekávat, že v průběhu prací bude mu- za jakost stavebních prací požadujeme pojistné částky 10 milionů korun, staset být omezen jak příjezd, tak i přístup v pevné délce 60 měsíců, záruku za vební a montážní pojištění ve výši pok jednotlivým nemovitostem na ulicích instalované zařízení, výrobky a prvky jistné částky 8 milionů korun,“ vyjmeBlahoslavova, Hliníky a na Floriánském podle záruky výrobce, nejméně však 24 noval již dříve nutné jištění náměstek
náměstí. Stavba bude probíhat od 8. měsíců a záruku za trvanlivost vodorov- primátora Jiří Rozehnal.
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PROSTĚJOV Nejdříve pařák, že se nedalo dýchat, a pak to přišlo! Odpoledne během prvního červencového pondělí se nad celým regionem přehnal další přírodní živel. Vichřice doprovázená
přívalovým deštěm, a dokonce i krupobitím poničila mimo jiné i Městský hřbitov v Prostějově. Škody budou obrovské!
„Silný vítr vyvrátil na hřbitově dva stoleté buky a ty pak poPŮVODNÍ
ničily zhruba sedmdesát hrobů. V úterý jsme museli hlavní
hřbitov v Brněnské ulici uzavřít úplně kvůli bezpečnosti.
zpravodajství
Škody stále sečítáme, ale půjdou do statisíců korun,“ řekl
pro Večerník
Večerníku Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Prostějova. Vichřice vyvrátila nebo polámala stromy i v lesoparku
Michal
Hloučela a také v dalších lokalitách města. Na severu regionu
KADLEC
byla situace ještě horší, tam šlo dokonce o desítky životů malých dětí!

&XC X[XT¾EGPÆ DWM[ RQPKéKN[ PC /÷UVUMÆO JąDKVQX÷ X 2TQUV÷LQX÷
UGFOFGUÊVGMJTQDč
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VÍCE ČTĚTE NA STRANÁCH 9 a 13
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milujeme vecerník
á

pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

.DE 3ìI%ăVAJÌ d-QPVTQNCPG\LKUVKNCPKEwMQFNKXÆJQq
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LIDe"
V
.OSTELCI
Prostějov je na tom stále hůř,
PROSTĚJOV Není to nic výjimeč- „Obecně můžeme konstatovat, že
ného, plevel se v mnoha lokalitách firma FCC Prostějov používá poProstějova ničí chemicky. Dosud volené chemické postřiky. Tato
se ale proti tomuto běžnému postu- činnost je pravidelně kontrolována
vÙvoM poÄtu obyvatelVtva v proVtìMovVkÅP reJionu
2006
2016 2019 2006–2016 2016–2018 pu nezvedla taková lavina odporu pracovníky Ústředního kontrolního
mezi obyvateli města, jako je tomu a zkušebního ústavu zemědělského.
Prostějov
47 058 43 977 43 680 - 3081
-297
letos. Radnice je bombardována Poslední kontrola k této věci proKonice
2 911
2 773
2 784
- 138
+11
stížnostmi například na to, že po běhla druhého května se závěrem
Kostelec na Hané 2 868
2 879
2 951
+ 11
+72
chemickém ošetření Kolářových bez zjištění nedostatků,“ předkládá
Plumlov
2 442
2 337
2 304
-105
- 33
Němčice nad Hanou 2 122
1 979
1 999
- 143
+20
sadů došlo k zažívacím potížím důkazy proti stížnostem některých
Smržice
1 589
1 664
1 625
+ 75
-39
několika psů, jejichž páníčci je tam občanů Jiří Pospíšil, první náměstek
Brodek u Prostějova 1 481
1 533
1 518
+ 52
-15
venčili. Jak je to tedy s chemickými primátora statutárního města ProsOlšany u Prostějova 1 440
1 728 1 775
+588
+47
prostředky, kterými společnost tějova.
Mostkovice
1 342
1 557
1 570
+191
+13
FCC Prostějov ničí nežádoucí ple- V případě medializované kauČelechovice na Hané 1 212 1 312
1 327
+100
+15
vel? Jsou povolené, či nikoli?
zy použití chemického postřiku
Nezamyslice
1 280
1 490
1 472
+210
-18
Ptení
1 106
1 083
1 091
-23
+8
Protivanov
1 066
989
1 014
-77
+25
Horní Štěpánov
994
936
893
-58
-43
Brodek u Konice 944
840
800
-104
-40
Vřesovice
457
549
562
+92
+13
Buková
348
309
295
-39
-14
Kladky
386
353
354
-33
+1
Hačky
98
101
101
+3
0
Zdroj: www.obyvateleceska.cz
V minulosti prošly velkým boomem Ol- tel je na tom ovšem sám Prostějov. Před
šany u Prostějova. V průběhu let 2006 až odtržením Držovic v roce 2006 tam
2016 se počet jejich obyvatel zvýšil o tře- žilo 47 058 obyvatel, následný rok počet
tinu, což v regionu nemá obdoby. Za při- obyvatel klesl na 45 858. Tímto se však
býváním lidí stála výhodná poloha mezi úbytek obyvatel ve městě ani zdaleka
Prostějovem a Olomoucí a zejména pak nezastavil. Letos je v Prostějově evidonabídka nových stavebních parcel. To váno již „pouze“ 43 680, což je o 82 lidí 8GFGPÊO÷UVCKąGFKVGNURQNGéPQUVK(%%WLKwċWLÊåGEJGOKEMÚRQUVąKMPCRNQEJ¾EJ
ostatně platí pro všechny obce.
méně než loni, a dokonce o celých 378 XRCTEÊEJMFGLGKOÊUVQRTQXGPéGPÊRUčRTQX¾F÷PPGD[N

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
Jednoznačně nejhůře s úbytkem obyva- lidí méně než v roce 2015!
(mls)

každý rok ubyde zhruba 100 občanů
PROSTĚJOVSKO Je to jeden z mála
možných ukazatelů úspěšnosti té
které obce či města. Co na tom, když
máte opravenou školu, hřiště a kulturák, pokud vám chybí děti i občané,
kteří by rádi vyráželi za zábavou... Zároveň platí, že lidé se stěhují a přivádí
na svět potomky zejména tam, kde
mají vše, co k dobrému životu potřebují. Po roce jsme opět provedli velký
průzkum toho, jak jsou na tom vybrané obce v regionu v počtu obyvatel.
A zjistili jsme zajímavé věci!
Počet obyvatel se dlouhodobě snižuje
na Konicku, což platilo i pro samo město. Přesto tam nečekaně v průběhu roku
přibylo 46 obyvatel! Bohužel se nejednalo o trend, který by měl delšího trvání. V průběhu uplynulého roku počet
obyvatel ve městě opět klesl, tentokrát
o 19. Podobně jsou na tom i ostatní obce
v okolí jako například Brodek u Konice
či Horní Štěpánov.
Jiná situace je Kostelci na Hané. Ten sice
v minulosti početně delší čas stagnoval,
za uplynulé tři roky však začaly počty
jeho obyvatel výrazněji růst. Celkově
tam během tohoto období přibylo 72
lidí, což je bezkonkurenčně nejvíce ze
všech námi sledovaných obcí.

Napsáno
pred
à
7. 7. 2009

5QWFPÊRT¾\FPKP["7P¾UCPKP¾JQFQW
Před časem informovala celostátní média o úmyslu Ministerstva
spravedlnosti ČR nařídit soudům
prázdniny. Na týden, dva nebo tři
zavřít krám a ušetřit tak v současné
finanční krizi nějaké ty peníze. Něco
podobného ale pokládá předseda
Okresního soudu v Prostějově Vladimír Váňa za nemyslitelné.
„Myslím, že jde o ne zcela dobrý nápad
ministerstva, které zřejmě nemá dobrý
přehled o tom, jak to na soudech doopravdy chodí. Soud nemůže v žádném
případě zůstat uzavřený, přinejmenším trestní kanceláře musejí fungovat

dál. Kvůli soudním prázdninám totiž
nelze nerozhodovat o prodloužení či
propuštění z vazby a činit jiné úkony
v trestním řízení. Dále nelze nerozhodovat o významných předběžných
opatřeních týkajících se například bezprizorních nezletilých dětí a podobně.
Naopak rozvody manželství či jednání
o náhradách škod mohou klidně počkat, ale soud jako takový zcela uzavřít,
byť na jediný týden, by určitě nešlo,“
vysvětluje předseda prostějovského
soudu Vladimír Váňa.
Šéf prostějovské justice prý ani nepočítá, že by ministerstvo se svým

nápadem pro odpor většiny soudců
uspělo. „Není vyloučeno, aby se některý ze soudců rozhodl, že si měsíc
nebude nařizovat žádné jednání. To
ovšem neznamená, že nebude dělat
nic. Může si připravovat soudní spisy,
kterými jsme doslova zavaleni, nebo si
naopak vybrat řádnou dovolenou jako
každý jiný zaměstnanec,“ dodal Vladimír Váňa. Přestože by se zavedením
soudních prázdnin asi ušetřilo, hlavně
na energiích, zřejmě k nim skutečně
nedojde. A to i přesto, že ani na našem
okresním soudu není finanční situace
nejrůžovější.

$.78/1«
.20(17ą9(é(51«.8
Zaplaťpánbůh že světová ekonomická krize je dávno za námi
a podobné nápady už třeba není realizovat, natož o nich jen přemýšlet. K soudním prázdninám nikdy nakonec nedošlo a v současné době je něco podobného už naprosto nemyslitelné. Vidíme
to na množství soudních jednání, která i Večerník každoročně
navštěvuje během července i srpna. Před deseti lety byl navíc
prostějovský soud zavalen stížnostmi i kritikou ministerstva na
značné množství průtahů v soudních procesech, takže se nelze
divit tehdejšímu rozčarování dnes už bývalého předsedy Váni.
Ten by v roce 2009 něco takového nepřipustil, spíše by své podřízené soudce donutil přes prázdniny pracovat tak, aby některá
jednání urychlili.
(mik)

ˇ
Vecerník

jak šel čas Prostějovem ...

na koupáku

ulice Na Hrázi

Býval tam mlýn i hostinec. 7NKEGUGRčXQFP÷QFMX÷VPCPC\ÚXCNC0CFT[DPÊMGO
FQTQMWP÷OGEM[6GKEJFCOO UQWéCUPÆRQLOGPQX¾PÊRNCVÊQFNGFPC
RQFNGRQNQJ[PCJT¾\KFTQ\FQXKVÆJQT[DPÊMC$÷JGOPCEKUVKEMÆQMWRCEGRNCVKNQXNGVGEJ
CåP÷OGEMÆRQLOGPQX¾PÊ#O6GKEJFCOO8GUVCXGPÊéUV¾XCNONÚP
C RQFNG P÷MVGTÚEJ VGQTKÊ K UVąGFQX÷M¾ VKUM¾TPC 8 FQOMW éÊUNQ  D[N QDNÊDGPÚ JQUVKPGE
7UVCTÆT[EJV[PCJT¾\K
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: ulice U Spořitelny

18092011057

v Kolářových sadech a následného
možného způsobení zdravotních
komplikací psů vzápětí informoval
ředitel společnosti FCC Prostějov
Štěpán Špaček o tom, že dne 27.
května byl v prostoru Kolářových
sadů proveden lokální postřik proti vytrvalým plevelům. „Jednalo se
o postřik proti svlačci nebo pýru
plazivému. U některých stromů
bylo provedeno ošetření kořenové
mísy a dále byl také ošetřen keřový záhon. V travnatých plochách
postřik prováděn nebyl, stejně tak
jako na psí louce ve Šmeralově ulici,
která slouží pro volný výběh psů,“
argumentuje Špaček.
Vzhledem k množícím se dotazům ze
strany široké veřejnosti bude společnost FCC veškeré ošetřené travnaté
plochy i menší rozlohy označovat.
„Lidé se informace dozvědí na webu
města Prostějova, kde bude zveřejněn s týdenním předstihem plán chemického ošetření travnatých ploch.
Od prvního července je současný
způsob likvidace plevele chemickými postřiky mimo travnaté plochy, to
znamená na chodnících a krajnicích
silničních komunikací, částečně doplněn o alternativní způsob likvidace
plevele horkou vodou,“ dodává Pospíšil.
(mik)
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Dravci dali zabrat
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Během tří dnů od neděle 30. června do úterý 2. července strážníci
odchytili sedm ptáků. Ve všech případech šlo o mláďata sovy a poštolky. První opeřenec byl nahlášen
prostřednictvím linky 156 vpodvečer ležící na zemi před školou na
sídlišti Svobody. Jednalo se o mladou sovu. Další odchyt následoval
po deseti minutách. Tentokrát se
mládě poštolky nacházelo v okapu
nemovitosti na Rejskově ulici. Za
půl hodiny bylo přijato další telefonické oznámení o nálezu zraněné
poštolky. Tu následně oznamovatel dovezl na služebnu, kde ji strážníkům předal. Druhý den hlídka
převzala od oznamovatelky dvě
zraněná mláďata sovy. Další den
strážníci vyjížděli na odchyt mladé
sovy a poté i poštolky. Všichni opeřenci byli předáni ochráncům přírody na Husově náměstí.

Auto zapomněla
uzamknout
V odpoledních hodinách v pondělí
1. července bylo přijato telefonické
oznámení o nezajištěném vozidle
na parkovišti před supermarketem
na Plumlovské ulici. Na místo byla
vyslána hlídka, která událost potvrdila. Strážníkům se podařilo kontaktovat majitelku, která pracovala
nedaleko. Informace o otevřeném
vozidle jí byla předána. Ke škodě
na majetku nedošlo a pětatřicetiletá žena si automobil zajistila.

Kradl i s kočárkem
V úterý 2. července bylo přijato
oznámení o agresivním pachateli
krádeže v prodejně. Do uvedené
provozovny byla vyslána hlídka,
kterou zkontaktoval personál prodejny. Prodavačky uvedly, že se
muž pokusil z obchodu odejít bez
zaplacení zboží, které měl naskládané pod dětským kočárkem. Pokladní muže upozornila a vyzvala
k zaplacení zboží. Nato ji dotyčný
odstrčil, až upadla na zem, a z místa odešel. O několik metrů dál se
jej pokusila zastavit druhá prodavačka. Muž reagoval tak, že vyndal
dítě z kočárku a z místa odešel. Po
chvíli se do prodejny vrátil pro kočárek. Tentokrát výzvy prodavaček
k setrvání na místě a vyčkání do
příjezdu strážníků uposlechl. Jelikož třiatřicetiletý muž užil bezprostředně po činu násilí, aby se zmocnil odcizeného zboží, je důvodně
podezřelý z trestného činu. Proto
si strážníci vyžádali příjezd hlídky
Policie ČR.
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Pachatele přepadení seniorky kriminalisté zatkli po pěti měsících

Trezor nevysekal

PROSTĚJOV Dobrá práce! Prostějovští kriminalisté rozlouskli
závažný trestný čin, kterého se v polovině února tohoto roku
dopustil tehdy neznámý pachatel. Loupežné přepadení seniorky přímo na ulici bylo o to závažnější, že stará žena utrpěla
zranění. Pětiměsíční anabáze, při které vyšetřovatelé pracovali
s jen velmi chabými stopami, však byla minulý týden zdárně
ukončena. A vypátraným lupičem je opět bezdomovec!

MICHAL KADLEC
„V pátek 15. února tohoto roku po
třinácté hodině se v Netušilově ulici
v Prostějově v té době neznámý pachatel pokusil odcizit dámskou kabelku
šedesátileté ženě. To se mu sice nepodařilo, ale žena po pádu na chodník
utrpěla zranění, se kterým musela vyhledat lékařské ošetření. Při útoku došlo k poškození oděvu napadené ženy
se škodou vyčíslenou na 400 korun,“

připomněl bezmála pět měsíců starý případ František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, územního odboru
v Prostějově.
Večerník tehdy v zimě na žádost policistů otiskl pátrací relaci, která měla
kriminalistům pomoci pachatele dopadnout. „Bezprostředně po činu jsme
veřejnost prostřednictvím médií žádali
o pomoc při pátrání po pachateli. Bohužel se žádný svědek incidentu nepřihlásil, přesto se policistům událost,

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
#å FGUGV NGV MTKOKP¾NW JTQ\Ê ONCFÆOW DG\FQOQXEK
MVGTÚX×PQTWRąGRCFNCQNQWRKNUGPKQTMWX0GVWwKNQX÷
WNKEKX2TQUV÷LQX÷
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

kterou od počátku kvalifikovali jako
zvlášť závažný zločin loupeže, podařilo
objasnit,“ zkonstatoval mluvčí prostějovských strážců zákona. „Provedeným prověřováním jako podezřelého
kriminalisté ustanovili devatenáctile-

Přes noc z 25. na 26. června
tohoto roku se měl dosud nezjištěný pachatel vloupat do firemních kanceláří v Kojetínské
ulici v Prostějově. Použil k tomu
zřejmě klíč, který se dlouhodobě „ukrývá“ na jednom místě,
o němž má vědět většina zaměstnanců firmy. V jedné z kanceláří
se pachatel pokusil ze zdi vysekat zabudovaný trezor, to se
mu však nepodařilo. Proto zde
odcizil pouze volně odloženou
finanční hotovost 1 500 korun
a klíče od tří firemních vozidel.
Z jednoho z těchto vozidel poté
za pomoci odcizeného klíče měl
odcizit navigaci značky Mio. Po
opuštění kanceláří za sebou pachatel dveře uzamknul. Oznámení o tomto skutku policisté
od majitele firmy přijali až v úterý 2. července. Výši způsobené
škody majitel firmy vyčíslil na
2 400 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže. Za
ten pachateli v případě dopadení
hrozí až dva roky vězení.

tého muže pohybujícího se v místní
komunitě lidí bez domova. Podezřelý
se k činu přiznal a jeho trestní stíhání
je vedeno na svobodě. Za jeho čin mu
u soudu hrozí až deset let odnětí svobody,“ doplnil František Kořínek.

2GYRODQWXGRNULPLQ¿OX

O dítì se nestarají, Opilým øidièùm hrozí tresty
vÙzivnÅ takÅ neplatí
PROSTĚJOV To jsou tedy rodiče
k nezaplacení! A to doslova. Policisté
z hospodářské kriminálky mají nyní
„na tapetě“ muže se ženou, kteří
nejenže se zbavili dítěte, ale opatrovnici své dcery dokonce už neplatí ani
výživné. Teď za své krkavčí chování
mohou jít oba až na dva roky do basy.
„Z přečinu zanedbání povinné výživy
podezírají prostějovští policisté třiapadesátiletého muže a jednačtyřicetiletou
ženu. Tohoto skutku se měli podezřelí
dopustit tím, že nejméně od ledna
do května tohoto roku neplatí řádně

výživné na svou společnou dceru. Tato
povinnost jim obecně vyplývá z ustanovení občanského zákoníku a Okresním
soudem v Prostějově jim byla stanovena měsíčně ve výši 2 300 korun pro
matku a 8 000 korun pro otce dívky.
K rukám opatrovnice dívky tak dluží
bezmála 60 tisíc korun,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru v Prostějově.
„V případě prokázání viny a odsouzení
podezřelým za uvedené jednání hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta,“ dodal mluvčí prostějovské policie. (mik)

PROSTĚJOVSKO Po víkendových
kontrolách u tří řidičů motorových
vozidel policisté s ohledem na změřené hodnoty zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky s trestní sazbou odnětí svobody
až na jeden rok, peněžitým trestem
nebo zákazem činnosti.
Prvním byl jednadvacetiletý řidič Renaultu kontrolovaný v sobotu hodinu
po půlnoci na komunikaci z Prostějova do Mostkovic. „Dechovými zkouškami u něho policisté změřili hodnotu
1,38 promile alkoholu. muž přiznal
vypití šesti piv během předchozího

večera. V sobotu po osmnácté hodině
kontrolovali němčičtí policisté v Klenovicích na Hané osobní automobil
Renault Megane a jeho osmatřicetiletého řidiče. Ten po pěti pivech nadýchal 1,77 promile. V pondělí 1. července, asi půl hodiny po půlnoci, na
komunikaci mezi Kostelcem na Hané
a Prostějovem bylo pak ještě sedmapadesátiletému řidiči Renaultu Clio
naměřena hodnota 1,84 promile alkoholu v dechu. Muž přiznal vypití 0,7
litru vína během předchozího večera,“
popsal všechny tři případy František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru v Prostějově. (mik)

Cyklista jako „Dán“

<RąGRCFGPÊwMQN¾MCQDXKP÷PDG\FQOQXGE
➢ztitulnístrany
PROSTĚJOV Druhý případ loupežného přepadení, ze kterého je
obviněn bezdomovec! Policistům se
podařilo rovněž objasnit přepadení
školáka, na kterého si za místním nádražím v Prostějově počíhal bezdomovec. Po jeho útoku student musel
být odvezen sanitkou do nemocnice
a ze zranění se léčí dodnes.

„V pondělí 24. června před osmou
hodinou ráno došlo na cyklostezce
v ulici Za Místním nádražím v Prostějově k pokusu se s použitím násilí
zmocnit batohu sedmnáctiletého
mladíka, který jel na takzvaném longboardu do školy. V té době neznámý pachatel uchopil batoh jedoucího mladíka a pokusil se ho násilím
sejmout z jeho zad. Mladík při útoku
upadl na komunikaci, při čemž utrpěl

zranění, se kterými musel vyhledat
lékařské ošetření, a ta si následně vyžádala domácí léčení. K odcizení batohu ani jiné hmotné škodě při útoku nedošlo,“ zkonstatoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru v Prostějově. „Prostějovským kriminalistům, za zásadního přispění policistů obvodního
oddělení Prostějov 1, se jako podezřelého z tohoto jednání podařilo

ustanovit devětadvacetiletého muže
pohybujícího se v místní komunitě
lidí bez domova. Podezřelý se k činu
přiznal a jeho trestní stíhání je vedeno na svobodě,“ sdělil dále František
Kořínek s tím, že podezřelý muž byl
obviněn ze spáchání zvlášť závažného
zločinu loupeže. V případě prokázání
viny a odsouzení mu za toto jednání
hrozí trest odnětí svobody na dvě léta
až deset let.
(mik)

Mladý krkavčí otec

OKRADL
RODIČE
KAMARÁDA,
JE
V
PÁTRÁNÍ
Jiří Rozehnal (31) půjde do basy, jen ho policisté musí chytit

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Jiří Rozehnal měl začátkem loňského května z rodinného domu v Alojzově ukrást televizor, monitor a dva
zlaté snubní prsteny. „Chtěl jsem
ukončit podnájem, a tak jsem si sbalil své věci a k tomu přibral to, co mi
přišlo cenné. Z Alojzova do Prostějova mě vzal muž s nákladním vozem,
který mi zastavil v Plumlovské ulici.
Ve zdejším bazaru jsem monitor i televizi prodal, celkem jsem za ně dostal čtrnáct set korun. Prsteny jsem
vzal již o pár dní dříve, prodal jsem
je ve zlatnictví ve Svatoplukově ulici,“
přiznal se při výslechu na policii Jiří
Rozehnal.
V úterý byl kvůli krádežím odsouzen
do vězení. Jeho obhájce při této příležitosti upozornil, že ukradená elektronika nemohla mít takovou hodnotu,
na jakou ji znalec odhadl. To však
ve výsledku nehrálo roli, neboť cena
snubních prstenů byla vyčíslena mi-

nimálně na devět tisíc korun. „Zakoupeny byly před čtyřmi lety za třináct
tisíc korun, takže si myslím, že tato
hodnota je naprosto přiměřená,“ upozornila soudkyně Ivona Otrubová.
Škoda tímto bezpečně přesáhla výši
pět tisíc korun, takže bylo nepochybné, že se jednalo o trestný čin.
Naprosto zásadní ovšem bylo, že Jiří
Rozehnal byl kvůli předchozí krádeži
v podmínce. Odsouzen byl ještě před
ní na rok a podmínka mu měla vypršet až 30 měsíců po vynesení rozsudku. Jenže Jiří Rozehnal dobrotu rozhodně nesekal a s probační službou
absolutně nespolupracoval.
Proto soudkyně nemohla jinak a poslala jej na 15 měsíců do vězení natvr- ,KąÊ4Q\GJPCNMUQWFWPGFQTC\KNRQNKdo. Do basy Jiří Rozehnal poputuje EKUVÆRQP÷OUV¾NGR¾VTCLÊ

(QVQ2QNKEKGè4
hned, jak jej policisté vypátrají. V současné době se totiž skrývá a je na něj státní zástupce stejně jako obhájce Jivydán evropský zatykač.
řího Rozehnala si ponechali lhůtu pro
Rozsudek dosud není pravomocný, možnost odvolání.

V sobotu 26. června v 16.20
hodin kontrolovali dopravní
policisté
dvaapadesátiletého
cyklistu v Rumunské ulici v Prostějově. Ten vzápětí nadýchal
2,46 promile alkoholu, ale policistům přiznal jen vypití tří piv
během dopoledne. Cyklista je
pro své jednání podezřelý z přestupku podle zákona o silničním
provozu, za který mu u správního orgánu hrozí pokuta v rozmezí od 25 do 50 tisíc korun.
Z přečinu zanedbání povinné výživy podezírají policisté
třiadvacetiletého muže z Kroměřížska. Tohoto skutku se
měl podezřelý dopustit tím, že
nejméně v období od prosince
2018 do května 2019 neplní vyživovací povinnost ke svým dvěma synům ve věku tří a pěti let.
Ta mu byla Okresním soudem
v Prostějově stanovena na částku 3 500 korun měsíčně na oba
syny dohromady. Za uvedené
období tak k rukám matky dětí
z Prostějovska dluží 21 tisíc korun. V případě prokázání viny
a odsouzení mu za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody
až na dvě léta.

NAVðTÌVILI JSME SOUDNÌ SÌæ

PROSTĚJOV Host do domu,
hůl do ruky. Toto pořekadlo
stoprocentně platí v případě
Jiřího Rozehnala (31). Muž ze
Seloutek se i se svojí přítelkyní
nastěhoval do rodinného domu
v Alojzově. Ten patřil rodičům
jeho kamaráda, který ho sem
pozval. Rozehnal měl platit nájemné, netrvalo však dlouho a už
se opět stěhoval. S sebou si vzal
vše, co mu právě padlo do oka.
Rozsudek soudu si však v úterý
nevyslechl, neboť se v současnosti před spravedlností skrývá.

15021020132

krimi

19062620739

KRGLQ

168

VPěVWVNRXSROLFLt

milujeme vecerník
k
á

děti, pejsci

Nikol CHMELAŘOVÁ
30. 6. 2019 49 cm 3,05 kg
Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

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

miminka@vecernikpv.cz.

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:

Marta Valerie LOUBALOVÁ
30. 6. 2019 50 cm 3,60 kg
Malé Hradisko
Antonie ZMEŠKALOVÁ
30. 6. 2019 51 cm 3,70 kg
Určice

Pondělí 8. července 2019
www.vecernikpv.cz

Každou školu reprezentovala tři tříčlenná družstva, která mezi sebou soutěžila
o post nejvyšší. Školou Gastrohrátek se
stala ZŠ Jana Železného.
Náročný rok plný zážitků – mnozí poprvé „vyrobili“ vlastní omeletu, vánočku, brož či perníček – 31. května skončil,
ale už se rodí rok nový. A na jeho vzdáleném konci, kdo ví, možná další soutěž
v žákovských řemeslných dovednostech – druhý ročník Gastrohrátek!
Mgr. Jitka Křenková

)CUVTQJT¾VM[ RTQX÷ąKN[ WO÷PÊ VąÊéNGPPÚEJ FTWåUVGX ONCFÚEJ MWEJCąč EWMT¾ąč
CFCNwÊEJCFGRVčTč\PÚEJQDQTč
Foto: archiv SOŠ

ník, prodavač, výrobce kožedělného
zboží, kosmetické služby.
Letošní rok završili organizátoři celoroční náročnou práci jak učitelů a žáků SOŠ
nám. E. Husserla, Prostějov, tak žáků a žákyň základních škol a jejich učitelů 31.
května dnem plným profesních soutěží
a zábavy – Gastrohrátkami.
Prostory velkoryse nabídla ZŠ Jana Železného, nelehké role organizátorů se
ujali učitelé a žáci SOŠ, ale také odborníci
z praxe, konkrétně z firmy Makovec.

ně arabskou pevnost Alcazaba. Žáci
měli v rámci svého pobytu nejen
možnost zajímavého profesního
rozvoje, ale poznali i odlišné kultury.
Kamila Kmentová

2TCEQXPÊ UV¾åG XG VąGEJ GXTQRUMÚEJ O÷UVGO D[N[ RTQ UVWFGPV[ 5i FGUKIPW
COÐF[\MWwGPQUVÊMPG\CRNCEGPÊ
(QVQ-COKNC-OGPVQX¾

nělské Málagy. Žákyně pracovaly
v šicí dílně nebo místních buticích.
Navštívily mimo jiné Picassův rodný
dům, muzeum moderního umění,
tamní majestátní katedrálu či původ-

LG MT¾UPÚ DQZGąÊ F÷FGéGM XG X÷MW QUOK Cå FGXÊVK NGV O¾
×åCUPQW Rą¾VGNUMQW RQXCJW MCåFÚ FGP UG VQVKå RTQDWFÊ
U×UO÷XGOXGVX¾ąK,GVQXGNMÚOC\GNCJTCéKéMCX¾wPKXÚ
CRQTVÆT4¾FRTQXQ\WLGICWéKPI0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
PGVCJ¾QUVCVPÊEJRGLUMčUKPGXwÊO¾XJQFPÚMF÷VGO

APOLO

BLACK

LGQUOKNGVÚNCDTCFQTXGNMÆJQX\TčUVW,GVQMNKFPÚCX[TQXPC
PÚRGUURą¾VGNUMQWRQXCJQWLGXF÷éPÚ\CMCåFÚMQPVCMV
UéNQX÷MGOCRQJNC\GPÊ8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW
LGFQDTÚJNÊFCé5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUGPCXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

BOJAR

LG RąGFUVCXKVGN RNGOGPG P÷OGEMÚ QXé¾M UVąGFP÷ XGNMÆJQ
X\TčUVW XG X÷MW QUO Cå FGUGV TQMč /KNWLG NKFK T¾F DWFG
UXÆOWR¾PGéMQXKWXwGJQCUKUVQXCV8JQFPÚMFQOGéMWUG
\CJT¾FMQWMFGDWFGOÊVRQJ[DCDWFGJNÊFCV5HGPMQWUG
DG\RTQDNÆOWUPGUGCPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷

AGIR

LGéV[ąCåwGUVKNGVÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVW2QVąGDWLGéCU
PGå\CéPGP÷MQOWFčX÷ąQXCVRCMLG\P÷LFQMQPCNÚURQNGé
PÊM,GVQXGNMÚRGUXOCNÆOV÷NGCMF[åUGOWP÷EQPGNÊDÊ
WOÊVQF¾VT¾\P÷PCLGXQ8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW
0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGPÊXJQFPÚMF÷VGO

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

3EJSCI HLEDAJÌ SVe 3ÁNÌĠ.Y

PROSTĚJOV Střdní odborná škola
na náměstí E. Husserla a pět základních škol okresu Prostějov završily
31. května tohoto roku celoroční
spolupráci v rámci programu IKAP,
který motivuje žáky ZŠ ke studiu
tradičních řemeslných oborů.
Ne každé dítě ví hned od první třídy
ZŠ, na jakou životní a profesní cestu
se vydá. Každý milující rodič chce pro
své dítě určitě to nejlepší. Ale ne každý se vyzná na trhu práce, ne každý
dokáže objektivně posoudit studijní
předpoklady svých ratolestí.
Proto už několik let SOŠ na nám. E. Husserla v Prostějově spolupracuje v rámci
programu IKAP se žáky pěti ZŠ – ZŠ
Bedihošť, ZŠ Určice, ZŠ Jana Železného
Prostějov, ZŠ Prostějov v ulici Kollárova
a ZŠ Prostějov v ulici Melantrichova.
Způsobem sdílené výuky, workshopů
i specializovaných seminářů se žáci seznamují přitažlivou formou se základy
tradičních řemesel. V tomto případě
jde o obory cukrář, číšník, kuchař, řez-

PROSTĚJOV Studenti Střední
školy designu a módy, Prostějov
měli v letošním školním roce příležitost zúčastnit se měsíčních pracovních stáží ve třech evropských
zemích. Tuto možnost dostalo dvacet žáků, z nichž dva zůstali v dané
destinaci dokonce tři měsíce.
Osm žáků vycestovalo do anglického přístavu Portsmouth, kde působili například v místním divadle
nebo v grafické agentuře. Čekalo je
nejen náročné pracovní nasazení,
ale i poznávání uvedeného rodiště
Charlese Dickense či výlet do hlavního města království Londýna.
Irské přístavní městečko Sligo se
stalo domovem osmi studentů, kteří tam pracovali například v redakci
místních novin, tiskárně, multimediálním studiu, architektonické
kanceláři či oděvní dílně. Ve volném
čase mnozí vyzkoušeli také výstup
na vrcholek hory Knoknarea s posvátným pohřebištěm nebo se vydali
do irského hlavního města Dublinu.
Skupina čtyř studentek se vydala do
rodiště Pabla Picassa, a sice do špa-

=j-DQDäHOH]QÆKR3URVW÷MRYKRVWLODStudijním domovem se jim stal Londýn, Dublin a Malaga
3591ª52è1ª.*$6752+57(.
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Richard PROKOP
2. 7. 2019 49 cm 3,55 kg
Prostějov

Terezie DOSTÁLOVÁ
30. 6. 2019 52 cm 4,00 kg
Dobromilice

Laura UHRINOVÁ
3. 7. 2019 52 cm 3,30 kg
Prostějov

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!

Valentýna HANZELKOVÁ
1. 7. 2019 51 cm 3,60 kg
Určice

milujeme vecerník
á

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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galerie miminek na
www.vecernikpv.cz

objednat přes objednávkový systém na
webových stránkách města Prostějova,
nebo kontaktovat Skupinu prevence
telefonicky na čísle 582 402 261,“ uvedl
primátor Prostějova František Jura. Připomínáme, že s sebou je nutné přinést
očištěné jízdní kolo, občanský průkaz,
doklad o nabytí jízdního kola, popřípadě
je možné jej na místě nahradit čestným
prohlášením. Značení nelze provádět
za deštivého počasí a při teplotách pod
10 stupňů Celsia.
Forenzní značení syntetickou DNA
je moderní metoda ochrany majetku,
především s preventivním účinkem.
Forenzní značení se vyznačuje vysokou odolností vůči vnějším vlivům
a dlouhou životností. „Syntetická
DNA je na kolo nanesena na zhruba
deseti místech. Za 24 hodin po apli-

kaci je tekutina s obsahem mikroteček
dokonale vytvrdnutá a stává se pouhým okem neviditelná. Všechny takto
označené předměty jsou vybaveny
samolepkami, které varují pachatele,
že kolo či vozík je speciálně označen
a může být snadněji identifikován
městskou policií či Policií ČR. Takto
označený předmět se stává pro potenciálního zloděje bezvýznamný z pohledu jeho dalšího zpeněžení. V kombinaci s dalšími způsoby ochrany, jako
je evidence jízdního kola dle jeho typu,
barvy, čísla rámu a fotografie v lokálním
registru městské policie i národním registru REFIZ, může značení pomoci odradit případné pachatele krádeže, nebo je
usvědčit ze spáchání trestného činu nebo
přestupku,“ uvedla na vysvětlenou Tereza
Greplová z Městské policie v Prostějově.

$÷JGONGVPÊEJRT¾\FPKPQ\PCéÊUVT¾åPÊEK/÷UVUMÆRQNKEKGX2TQUV÷LQX÷NKFGOFCNwÊEJLÊ\FPÊEJMQN(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

„V letošním roce získá ‚svou‘ DNA celkem 150 kol. Značení je určeno nejen pro
obyvatele města Prostějova, ale i okresních obcí. V případě zájmu je třeba se

Michal KADLEC

PROSTĚJOV V pondělí 1. července
byla zahájena třetí etapa značení jízdních kol syntetickou DNA. Jak Večerník už několikrát avizoval, Městská
policie Prostějov v rámci programu
prevence kriminality bude v průběhu
letních prázdnin pokračovat třetí etapou značení jízdních kol a invalidních
vozíků syntetickou DNA. Pro zájemce
je tato služba zdarma. Značit se bude
každé pondělí a středu na služebně
Městské policie Prostějov v Havlíčkově ulici v době od 8.00 do 11.00 hodin
a od 12.00 do 16.00 hodin.

0OMµÜIÁ>DGD?@HJUI<àÁ=D>TFGĄ
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PROSTĚJOV Fotbalistům Sokola Čechovice se díky dotaci od statutárního města Prostějova podařilo v měsíci květnu dokončit kompletní oplocení fotbalového areálu.
Předseda fotbalového oddílu Josef Sklenář vyjádřil za tuto dotaci velký dík.
„Opravdu musím vedení našeho města velmi poděkovat, oplocení celého fotbalového areálu bylo nutné a již tedy nebudeme muset přihlížet neustálému
poškozování a devastaci zejména hřiště s umělým povrchem. Vybudování
oplocení je dalším krokem k vylepšení našeho sportovního areálu a já pevně
věřím, že ve spolupráci s městem Prostějovem budeme náš sportovní areál dále
zvelebovat. Ještě jednou za všechny fotbalisty Čechovic moc děkuji,“ vzkazuje
nejen na radnici šéf čechovických fotbalistů Josef Sklenář.
(mik)

èGEJQXKéVÊHQVDCNKUVÆOCLÊFÊM[O÷UVUMÆFQVCEKQRNQEGPÆJąKwV÷MTQO÷LKPÆJQUGVCM\C
OG\KNKRąÊUVWRXCPFCNčO
(QVQ5QMQNèGEJQXKEG

LGMQORNGVP÷QRNQEGPÆ

èGEJQXKEMÆHQVDCNQXÆJąKwV÷

Pondělí 8. července 2019
www.vecernikpv.cz

Manthellan odvolala proti rozsudku soudu krajského, pozemky zablokuje až do
úplného vyřešení právní války. A stejný
soud může navíc pozemky okolo Společenského domu zablokovat poté, co
město odmítlo zaplatit Manthellanu jím
požadovanou sumu 320 milionů korun
jako odškodné za zmařenou investici.
„Jsme si vědomi možných komplikací,
pokud skutečně dojde k tomu, co jste naznačili. Máme tady odvolání Manthellanu a rovněž předžalobní výzvu k úhradě
imaginárního odškodnění. V případě,
že by soud zablokoval kýžené pozemky
až do konečného rozhodnutí obou záležitostí, stejně neustoupíme od vyhlášení
architektonické soutěže! I kdybychom
nemohli s pozemky nějaký čas hýbat,
měli bychom alespoň vítězný návrh
takzvaně v šuplíku a připravený jako
podklad pro projektové dokumentace,“
odpověděl na otázku Večerníku primátor František Jura.

-DOÁHI<Q@ü@EIJNOD

PROSTĚJOV Rada města Prostějova po vzoru jiných měst v České republice řešila rozšíření činností
při likvidaci nežádoucího plevele o likvidaci pomocí
horké tlakové vody. To by mohlo odstranit sérii kritických připomínek obyvatel, že město ničí plevel
nebezpečnými chemikáliemi.
„Společnost FCC Prostějov nám nabízí možnost provádět likvidaci plevelů na komunikacích také pomocí
2QX\QTWLKPÚEJO÷UVXèGUMÆTGRWDNKEGUGDWFGRNGXGN\MQOWPKMCEÊ
horké tlakové vody, což je vhodné používat například
X2TQUV÷LQX÷TQXP÷åQFUVTCÿQXCVRQOQEKJQTMÆVNCMQXÆXQF[

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC v blízkosti travnatých ploch, záhonů, dětských hřišť,“
uvedl problematiku primátor města František Jura. Jednalo by se tak o alternativní doplnění likvidace plevelů
včetně možnosti provádět čištění mobiliáře, komunikací
a podobně. „Konkrétně se jedná o parní stroj ECLIP M
1000. Roční náklady na zavedení této služby jsme vypočítali na 273 600 korun bez DPH a této nabídky společnosti FCC hodláme využít. Jde o další variantu likvidace
plevele,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Obsahem změny závazku ve smlouvě města se společností FCC Prostějov je rozšíření rozsahu údržby komunikací o položku likvidace plevele horkou vodou. (mik)

Nelze opomenout stále se zvyšující návštěvnost zařízení,“ nastínil v krátkosti situaci primátor František Jura s tím, že Rada města
Prostějova se rozhodla podpořit rozvoj organizace.
Celkový koncept úpravy prostoru zahrnuje
druhý menší projekční prostor s využitím zakoupeného projektoru z dotace ze Státního
fondu kinematografie s možností promítat
Michal KADLEC
například nekomerční artové filmy, projekce
„Kino dnes nabízí široké spektrum vyžití pro pro menší skupiny, například menší školní koobyvatele města a zaslouží si jistě vylepšení, lektivy a podobně. Dále zahrnuje úpravu promodernizaci či zvýšení technické úrovně. storu pro občerstvení diváků. „V dnešní době

PROSTĚJOV Kino Metro 70 se v posledních dvou letech neuvěřitelně rozvíjí.
Zásluhu na tom má nová mladá ředitelka
Barbora Kucsa Prágerová. Nyní statutární
město Prostějov pošle 2,55 milionu korun
do úpravy prostor kina. Celková částka se
však vyšplhá na 3,23 milionu korun. Rozdíl bude plně v režii kina.

kino pronajímá menší bufet a dva automaty,
které ale nevyhovují současným požadavkům
návštěvníků především díky rozšíření nabídky služeb a zvýšené návštěvnosti. V současné
době kino také provozuje kromě zmíněného
bufetu i výrobu popcornu. Nicméně plánovanou realizací úpravy prostoru foyer by se kino
posunulo na úroveň standartu poskytovaných
služeb spojených s občerstvením u kin, jako
jsou například kina Oko Šumperk, kino Hvězda v Uherském Hradišti, kino Scala v Brně
a podobně,“ uvedla náměstkyně primátora
Milada Sokolová.

PROSTĚJOV Pili, kde neměli! Hodinu
před polednem ve středu 3. července si
strážník na operačním středisku pomocí městského kamerového dohlížecího
systému povšiml muže konzumujícího
pivo v místě, kde to zakazuje vyhláška.
„Nejprve dotyčný strážníkům tvrdil, že
žádný alkohol nepil. Poté se pod tíhou důkazů přiznal k vypití piva, které údajně našel ležet rozpité na lavičce. Svým jednáním
je jednašedesátiletý muž důvodně podezřelý z přestupku, za který mu ve správním řízení hrozí pokuta do výše 100 tisíc

korun,“ sdělila Tereza Greplová z městské
policie v Prostějově.
Další hříšníky, kteří porušili vyhlášku
města, strážníci spatřili v ranních hodinách druhého dne na náměstí T. G. Masaryka. „Dvojice bezdomovců konzumovala
víno z dvoulitrové plastové lahve. Z části
vypitá lahev s alkoholem byla hlídkou
dvojici odebrána. Oba byli poučeni o protiprávním jednání a o předání záležitosti
příslušnému správnímu orgánu k dořešení,“ doplnila další případ Tereza Greplová.
(mik)

KINO METRO 70 získá zbrusu nové foyer KJMPnDGDQTCGµnFP

PROSTĚJOV Začátek hledání nejvhodnějšího architektonického řešení na rekonstrukci Společenského
domu a jeho okolí je tady! Po rozsudku Krajského soudu v Brně, který zneplatnil veškeré smlouvy mezi
městem Prostějov a developerskou
společností Manthellan, teď vedení
magistrátu hledá architekta, který by
měl nejlepší nápad na to, co s „uvolněnou“ historickou částí centra města udělat.

stějova, na svém jednání schválila soutěžní podmínky. „Jde nám o to, aby jižní část centra města byla revitalizována
v souladu s historií města a také v souladu s moderními potřebami jeho obyvatel. Zastupitelstvo města Prostějova
proto již před časem schválilo uspořádání urbanistické soutěže na ‚Dostavbu jižní části centra Prostějova‘. Radní
pak schválili složení poroty této soutěže,“ uvedl primátor František Jura. Jak
doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal, urbanistická soutěž bude pořádána v souladu se soutěžním řádem
PŮVODNÍ
České komory architektů. „Rovněž
zpravodajství
soutěžní podmínky jsou zpracované
pro Večerník
v souladu se vzorovými podmínkami
komory, byly schváleny orgány České
Michal
komory architektů i porotci soutěže,“
potvrdil Rozehnal.
KADLEC
Večerník ale hlavně zajímalo, jak vedení
Rada města Prostějova vyhlásí soutěž prostějovského magistrátu zareaguje,
o návrh na řešení jižní části centra Pro- pokud Nejvyšší soud, kam se společnost

LKåPÊé¾UVKEGPVTC8;*.i'0# HORKOU TLAKOVOU VODOU

7TDCPKUVKEM¾UQWV÷åPCFQUVCXDW Plevel ve městě se bude likvidovat

návštěvnostech, kdy jeden den máte 2
000 lidí a druhý za podobného počasí
jen 500, nelze moc dopředu plánovat
a vše je nutné zajišťovat operativně,“
namítá Vladimír Průša. Spokojenost
s velkou návštěvností koupališť navozuje otázku, zda některý den bylo
takzvaně vyprodáno. „Neznáme termín vyprodáno, kapacity zařízení jsou
natolik velké, že nemusíme lidi posílat
od brány domů. Největší návštěvnosti
jsme zaznamenali poslední červnovou
neděli, kdy do aquaparku přišlo 2 118
lidí a do Vrahovic pak 1 204 návštěvníků,“ poznamenal ještě Vladimír Průša. A co dál? Červenec nezačal příliš
příznivým počasím pro koupání...
„Začátek není skutečně nic moc, takže
doufám, že se nám opět vrátí tropické
počasí, neboť jen to dokáže lidi přilákat k vodě,“ uzavřel svým přáním Vladimír Průša, jednatel Domovní správy
v Prostějově.

,GFPCVGN &QOQXPÊ URT¾X[ X 2TQUV÷LQ
X÷8NCFKOÊT2TčwCLG\CRTQXQ\QXCVGNG
QDQWRTQUV÷LQXUMÚEJMQWRCNKwċUéGTX
PQXQWP¾XwV÷XPQUVÊPCFOÊTWURQMQLGP
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Prostějov (mik) - Rada města Prostějova v souvislosti s oceněním
v soutěži v separaci využitelných
složek komunálního odpadu „O keramickou popelnici“ schválila nabytí
peněžitého daru ve výši 15 tisíc korun od Olomouckého kraje. „Tyto
finance, které jsme získali, jsou cenou za vítězství v projektu, jehož
posláním je odměnit obce, které
nejlépe třídí. Tradičně se do soutěže zapojujeme a tradičně si odnášíme ocenění,“ uvedl primátor města
Prostějova František Jura. „Dar
nám byl hejtmanstvím poskytnut
v rámci projektu s názvem ‚Intenzifikace odděleného sběru a zajištění
využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území
Olomouckého kraje‘, který realizuje
dárce ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a.s. Konkrétně jde o třetí
místo ve 14. ročníku soutěže ‚O keramickou popelnici‘. Jedná se o výsledek práce našich občanů, ti cenu
získali a já jsem za to velice rád,“ doplnil první náměstek primátora Jiří
Pospíšil.

Cena od kraje za odpad

Prostějov (mik) - Sbírky umění města Prostějova se rozrůstají. Radní
na svém posledním jednání odsouhlasili nákup dalších děl z rozpočtu
města Prostějova. „Zřídili jsme výstavní prostory v přízemí zámku, kde
jsou díla v majetku města Prostějova
postupně vystavována. Jde o zachování uměleckých děl pro příští generace, což považujeme za smysluplné
a za dobrý odkaz do budoucnosti,“
uvedl primátor František Jura. Lidé
se tak při výstavách budou moci
pokochat novými díly, které popisuje náměstkyně Milada Sokolová:
„Komise pro nákup uměleckých děl
doporučila Radě města Prostějova
schválit nákup dalších pěti uměleckých předmětů a my věříme, že se
lidem budou líbit.“

Další koupené obrazy

Prostějov (mik) - Prostějov si bude
trvale připomínat Františka Doležela za jeho celoživotní boj za pravdu,
spravedlnost a lidská práva. Právě
tuto osobnost připomíná v Prostějově nová pamětní deska. Deska, která
byla v závěru června odhalena, byla
umístěna na jeho rodný dům na Žižkově náměstí. Nejsilnějšími Doleželovými stránkami byly jeho morálka,
pravda a spravedlnost, které uplatňoval nejen ve svém soukromém, ale
i profesním životě. „Tímto striktním
postupem si však mnoho osob znepřátelil a v roce 1948 byl na příkaz
ústředí StB zatčen a obviněn za zneužití své úřední povinnosti, protože
prý vědomě stíhal osoby jen proto, že
byl zaujat kvůli jejich politické příslušnosti ke KSČ. Po sedmi letech vězení,
ztrátě občanských práv a poloviny
veškerého majetku byl propuštěn.
Prošel řadou zaměstnání, než se mu
podařilo opět sehnat práci v právnickém oboru. Pracoval až do své smrti
v roce 1972. V roce 1989 se dočkal
plné rehabilitace,“ uvedl primátor
Prostějova František Jura. „Jsem velmi ráda, že se město postaralo o připomínku tohoto významného člověka. Obrátila se na mě paní Medarda
Pustajová, která se osobností pana
Doležela dlouhodobě zabývá a která
ho také nominovala na Cenu města
Prostějova in memoriam. Myslím si,
že je třeba takové osobnosti připomínat,“ doplnila náměstkyně primátora
Milada Sokolová.

Vzpomínka na
JUDr. Dolezela

RYCHLÝ
9(ÿ(R1Ì.

zpravodajství
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„Celkem 15 541 lidí jsme neměli za celých
třináct let,“ mne si ruce Vladimír Průša

ník pochopitelně zajímalo, zda se vyskytly na některém z koupališť nějaké
problémy v souvislosti s obrovskými
návštěvami během červnových veder.
„Jediné větší problémy jsme zažívali
na koupališti ve Vrahovicích, když
blesk zničil transformátor a v pátek
14. června jsme měli strojovnu pod
vodou. Díky našim pracovníkům
a také vrahovickým hasičům se povedlo provoz přes noc obnovit a v sobotu, kdy přišlo téměř tisíc lidí, jsme

1615
638

Aquapark

2534

Vrahovice
4845

567

4890

<FTQL&QOQXPÊURT¾XC2TQUV÷LQX
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statečná kapacita pro občerstvení při
špičkových návštěvách. To se bohužel
tvoří fronty na všech podobných zařízeních. Troufnu si ale říct, že většinu dní se fronty netvoří, nebo pouze
malé. Při naprosto nevyrovnaných

Èervnová návštìvnost
koupališy v Prostìjovì

mohli otevřít,“ zmínil jedinou, ovšem
pořádnou komplikaci šéf prostějovské
Domovní správy. Někteří návštěvníci
během uplynulého měsíce opět poukazovali na dlouhé fronty před stánky
s občerstvením. „Nikdy nebude do-

-8ö6+018¦2;4#/+&;
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(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

PROSTĚJOV Stejně jako v předchozích letech zdobí prostor před prostějovskou radnicí a na Pernštýnském náměstí takzvané květinové pyramidy.
Městskou pokladnu to přišlo „jen“ na desítky tisíc korun.
„Jsem ráda, že minulé vedení města s tímto nápadem přišlo a zrealizovalo ho.
Myslím, že květiny a vůbec jakákoliv zeleň do měst patří,“ říká náměstkyně
Milada Sokolová, která si společně s náměstkem Jiřím Pospíšilem květinové
pyramidy přišla krátce po jejich instalaci prohlédnout. „Tři kusy květinových
pyramid přišly na šestašedesát tisíc korun,“ dodala Milada Sokolová.
(mik)

PROSTĚJOV Radní na své poslední
schůzi schválili zahájení zadávacího
řízení podlimitní veřejné zakázky
na „Letní scénu Prostějov“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení. V hodnocení nabídek v předmětném zadávacím řízení bude dáván nejvyšší důraz na ekonomickou
výhodnost, tedy výběr se bude řídit
podle nejnižší nabídkové ceny.
„Oslovíme dvanáct možných dodavatelů zasláním výzvy k podání nabídky.
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení zboží včetně montáže a uvedení
do provozu letní scény skládající se z demontovatelného zastřešeného pódia,
osvětlovací a ozvučovací techniky a 170
kusů stohovatelných židlí,“ uvedl primátor Prostějova František Jura. „Je třeba se
také postarat o pojištění dodavatele na
riziko škody způsobené třetím osobám
a budeme požadovat výši pojistné částky
jednoho milionu korun. Dále pro zajištění povinností dodavatele plynoucích
z účasti v zadávacím řízení budeme požadovat po dodavateli složení jistoty ve
výši 50 tisíc korun. Nabídky budou, jak
už bylo řečeno, hodnoceny na základě
ekonomické výhodnosti a na základě
posouzení míry naplnění hodnotících
kritérií členy hodnotící komise,“ doplnil pravidla první náměstek primátora
Jiří Pospíšil s tím, že s ohledem na zákonnou povinnost budou přijímány
nabídky pouze v elektronické formě.
Večerník ale zajímalo to základní,
o čem primátor s prvním náměstkem
na tiskové konferenci rady města nehovořili. Kde vlastně bude letní scéna
vybudována? „Bude se jednat o nádvoří zámku a vytvoření letní scény pro

0CP¾FXQąÊRTQUV÷LQXUMÆJQ\¾OMW
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UEÆPC (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
divadelní představení, koncerty či jiná
hudební a společenská vystoupení bylo
již cílem při zahájení celkové rekonstrukce prostějovského zámku. Jsem
ráda, že nyní tento plán dotahujeme
do konce,“ vysvětlila Večerníku Milada
Sokolová, náměstkyně primátora pro
kulturu v Prostějově. Zbývá dodat, že
celková předpokládaná hodnota veřejné
zakázky je 3,5 milionu korun bez DPH.
(mik)
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korun,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru v Prostějově.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu krádež a přečinu neoprávněné užívání cizí věci. Za ty
pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
(mik)
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Olomouce, kde ji zaparkoval a opustil. Odstavenou dodávku
pak ještě týž den dopoledne vypátrali olomoučtí policisté. Při
ohledání byly odcizené věci nalezeny ve vozidle. Nalezeny
v něm byly i věci, které si v něm ponechali zaměstnanci stavební firmy, včetně osobních dokladů, mobilního telefonu
a osobní finanční hotovosti i firemní hotovosti ve výši 13 tisíc
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PROSTĚJOV V noci na pondělí 1. července vnikl dosud nezjištěný pachatel na pozemek rekonstruovaného domu v severní
části města Prostějova. S pomocí nalezeného klíče pachatel vnikl
i do domu, ze kterého odcizil elektrické stavební nářadí.
„Odcizené nářadí uložil do dodávky, která byla neuzamčena
odstavená na pozemku. S dodávkou poté pachatel odjel do

Vyloupil dům, dlouho se neradoval

PŮVODNÍ
zpravodajství

aquaparku i vrahovického koupaliště
proudily denně davy koupání chtivých
lidí. „Pokud jde o aquapark, tak tady
pro Večerník
byla červnová návštěvnost rekordní za
celých třináct roků. Celkem se během
uplynulého měsíce přišlo vykoupat
Michal
15 541 návštěvníků. Ve Vrahovicích
srovnání s minulostí nemáme, ale
KADLEC
celkem bylo v areálu během červnoVíce než polovinu června dosahovaly vých dní 8 629 lidí,“ sdělil exkluzivně
teploty úrovně okolo třiceti stupňů Večerníku Vladimír Průša, jednatel
Celsia, proto nebylo divu, že branami Domovní správy v Prostějově. Večer-

PROSTĚJOV Dalo se to čekat, přesto konečná čísla červnové návštěvnosti obou prostějovských koupališť ohromují. K velké spokojenosti provozovatele aquaparku v Krasické ulici i nově zrekonstruovaného koupaliště ve Vrahovicích zasáhla město během uplynulého měsíce
tropická vedra, takže lidé velice hojně navštěvovali obě jmenovaná zařízení. Aquapark zaznamenal dokonce návštěvnický rekord v celé své třináctileté historii.

AQUAPARK ZAZNAMENAL V ČERVNU REKORDNÍ
NÁVŠTĚVNOST
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Vzájemně si jej přejeme, připíjíme si na něj, více
či méně se o něj staráme, ale zdraví není nikdy
dost a hlavně, nikdo jej nemá předem zaručeno.
Jsou věci, které si opravdu za peníze nekoupíme,
a zdraví mezi ně nepochybně patří, byť se někteří
byznysmeni snaží evokovat opak.
Jestliže podle našich předků štěstí klidně sedne i na vola, zdraví tak vyhraněný vkus nemá.
Naopak leckdy potrápí ty, kteří si to dle mínění svého okolí zaslouží ze všech nejméně.

(a zvláště té prvoligové) se pak těžko dostáváte.
Jsme na samém prahu letních prázdnin a zejména děti dostávají ve školách náležité poučení, aby
pro samou radost z volnosti a pohybu nezapomněli na opatrnost. Na tu konečně rádi zapomínají i dospělí, když se s vášní sobě vlastní věnují
svým, někdy méně bezpečným, koníčkům. Mysleme tedy během vrcholícího léta na to nejcennější,
co máme, a ve zdraví se vraťme z prázdninových
cest, ať už nás zavedou kamkoli.

Z

ANALăZA
MARTINA
MOKROðE
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z toho potomstvo i manželství.
Takže jsem neměl na mysli jen
lásky studentské. Ano, takový je
prostě život. Maturanti pak většinou mají ještě pokračování a tím
je večírek bez pozvaných kantorů,
který se většinou koná mimo město,
nejlépe na odlehlé chatě a po něm
většinou přichází ona pověstná Cimrmanova zapomněnka. Tedy že dotyční vůbec netuší, a to ani po letech, co
se vlastně všechno na tomto večírku
stalo... V každém případě na obou
typech těchto večírků si slíbí, že se budou setkávat i po letech a tím se dostávám k těm dalším typům večírků.
si nejideálnější variantou s humorným podtextem je setkání
po letech ve stylu filmu Vrchní, prchni!. Profesor třídní zestárne, z repetentů jsou úspěšní zbohatlíci a ti ně-

kteří nenápadní jsou stále nenápadní
a slušní. V reálu to samozřejmě bývá
kapku jinak. Záleží na tom, zda je i na
sraz po letech pozván alespoň třídní,
či dokonce více kantorů. Pak se pozná, zda jsou hrany těch pseudokřivd
obroušeny, zda dokáží všichni na
všechno již zavzpomínat s humorem a při skleničce něčeho dobrého.
Pokud se jedná o lidi soudné, jde to.
Velkým faktorem je pak také fakt, po
kolika letech se sraz koná, protože
bohužel po mnoha letech může zasáhnout smrt, a děje se to, vzpomíná
se na spolužáky a kantory, kteří již
opustili tento svět. Naštěstí vzpomínka je většinou v dobrém.
ažil jsem zcela náhodně setkání
maturantů po padesáti letech
a mezi nimi byl jeden o něco starší,
dva jej podpírali, ale pivečko a cigaretky mu chutnaly. Zeptal jsem se,
zda se jedná o spolužáka propadlíka, že vypadá jako trochu starší,
a odpověď mne šokovala, jelikož
mi bylo odpovězeno, že se jedná
o pana třídního učitele, že už mu to
sice tak neběhá, ale furt je to čiperka. Ano, i tohle lze zažít. Na těchto typech večírků je ovšem smutné, pokud
někdo rádoby úspěšný exhibuje, objednává drahé pití a při placení se už A tak večírkujme, vzpomínejme
k ničemu nemá. Ano, i tohle lze zažít a užívejme života, ale rozumně,
mezi inteligentními lidmi v 21. století. lidsky.

Romové, proè ne?
Zařadit v Prostějově do řad strážníků městské policie Romy beru jako velmi
dobrý nápad. Moje rodina žije v Přerově, kde s romskými hlídkami mají velice dobré zkušenosti. A nejen tam. Kdo jezdí do Olomouce, ví, že na tamním
hlavním nádraží už dlouho působí romská ochranka, která má před velkým
množstvím lidí této komunity zdržujícím se i přes noc na tomto nádraží obrovský respekt. To samé bych očekávala i v Prostějově, protože když chodím
po náměstí plném posedávajících Romů, kteří křičí a kradou ve zdejších obchodech, myslím si, že právě ochránci práva z jejich komunity by na ně platili
a nedocházelo by v tak velkém množství k porušování předpisů, nebo dokonce kriminálním činům.
Markéta Škrabalová, Prostějov
Pletou se navzájem
Asfaltová cyklostezka podél biokoridoru Hloučela až směrem k Tiché ulici je sice krásná věc. Stezka je určena pro chodce, cyklisty, bruslaře a kdo ví,
koho ještě. A v tom je právě ten velký problém. Chodím tam se psem na procházky skoro každý den a sleduji, jak se všichni využivatelé této asfaltové
komunikace navzájem sobě pletou do cesty, nadávají si, hádají se, kdo má přednost nebo kdo tam nemá co dělat a podobně. Cesta je dostatečně široká,
tak nevím, zda by nebylo moudré rozdělit ji na dvě poloviny, jednu pro chodce a druhou pro cyklisty...
Jiří Vaněk, Prostějov

Nemyslím si, ze je to moc
Nedávno jsem ve Večerníku našla článek s titulkem Květiny na náměstí za
půl milionu. Vypadá to, jako by si autor stěžoval na to, že za květiny se vyhodilo tolik peněz. Já si to nemyslím! Už několik let se mi líbí, že město
sáhlo k tomuto kroku a na mnoha místech Prostějova, tedy nikoliv pouze
na náměstí T. G. Masaryka, zřídilo pásy či záhony plné nádherných květin.
A když jsme u toho náměstí, tak to právě kvůli vysazeným květinám neskutečně prokouklo do krásy. Když si vezmu, že památkáři dlouhodobě prosazují zákaz výsadby zeleně, tedy hlavně stromů, na prostějovském náměstí,
jsou květiny tím jediným zpestřením jinak „betonového“ či „asfaltového“
centra města.
Božena Nakládalová, Prostějov

Díra tam zùstala
Jestli to Ředitelství silnic a dálnic myslí s generální opravou estakády Haná vážně, pak je to jen dobře. Co mi ale vadí, že tato organizace nedokáže pružně
reagovat na drobné nedostatky už teď. U rondelu v blízkosti bývalé Vitany je v asfaltu už několik týdnů pořádná díra a řidiči si tam ničí svá auta. V jednu
chvíli někdo obrovský výmol obtáhl žlutou barvou, takže jsem očekával, že si takto ŘSD značí závady na silnici a brzy ji někdo zaleje asfaltem. Nestalo se
tak vůbec, barva pomalu zmizela a díra zůstala.
Petr Staněk, Prostějov

T

razy těch aktuálních maturantů
bývají dokonce na pokračování, vysvětlím. Jedna verze je ta slušnější, kde se maturanti potkají i se
svými kantory a dojde na přípitky,
vzpomínání na uplynulé čtyři roky.
Zážitky jsou ještě čerstvé a tak i nějaké ty pseudokřivdy způsobí, že mezi
některými jedinci naleznete nevraživost, ona válečná sekera bývá zakopána až po letech, kdy obě strany,
ano, říkám schválně obě strany, lidsky zmoudří. Opačným extrémem
je pak varianta, kdy během čtyř let
vzklíčí nějaký vztah a ten je pak třeba
po letech zakončen sňatkem, případně i nějakým tím potomkem.
ady přidám pikantní historku, kdy zrovna na maturitním večírku již hotový maturant
otěhotněl svou kantorku a vzešlo

S

Možná jste zaznamenali na konci května a během června
v prostějovských restauračních zařízeních zvýšenou koncentraci skupin lidí, kteří měli evidentně na první pohled společné téma. Nemám teď na mysli hokejové fanoušky. Ty lze
poznat opravdu na první pohled dle dresů, fandění a jak to
tak v poslední době chodí i dle zklamaných výrazů, že jsme
tu medaili zase neurvali... Mám na mysli jiné skupiny a to jsou
aktuálně úspěšní maturanti nebo maturanti na svých srazech po X letech, a to buď se svými učiteli, či bez nich. Protože
jsem zažil všechny možné verze těchto srazů, tak se je dnes
pokusím kapku analyzovat.

O SETKÁVÁNÍ A VZPOMÍNÁNÍ...

Klasickým příkladem v tomto směru jsou oba
slovenští brankáři prostějovského eskáčka,
kteří v obou případech patřili (a doufejme že
i budou) k nejlepším hráčům na hřišti. Jenže Miloslav Bréda si přivodil zásadní zranění
s dlouhými léčebnými následky při banálním
tréninku, Patrik Le Giang taktéž v přípravném
období přišel ke zranění úplně mimo sport. Klíční kost je ovšem pro brankáře hodně důležitá
a pokud nechytnete začátek sezóny, do branky
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Pokud si v létě berete dovolenou,
ale nechce se vám cestovat do vzdálené exotiky, nebo na dlouhodobou
dovolenou ani nebudete mít čas, určitě vás potěší tipy, jak si léto i přesto
užít. Večerník vám nyní některé
z nich představí.
Léto je obdobím ovoce a zeleniny. Nasbírejte si tedy čerstvé ovoce ze zahrádky nebo si je kupte v obchodě, třeba
jahody, borůvky, maliny, ostružiny, třešně, višně či meloun. A udělejte si z nich
zdravou, lehkou a osvěžující snídani.
To stejné můžete udělat se zeleninou.
Z okurek, rajčat, paprik, ředkviček, případně z rukoly nebo špenátu vykouzlíte
výborné saláty, které vám v horkých letních dnech určitě přijdou vhod.
Náramně vás osvěží také vychlazené koktejly. Doma si můžete udělat
mléčný shake s jahodami či banány, případně nějaký míchaný drink
z džusu a něčeho ostřejšího. A komu
se nechce nic chystat doma, může
se stavit v některé dobré cukrárně
nebo baru, kde mu koktejl připraví.
Co jindy než v létě nepodniknete, je

také piknik v trávě. Můžete jej uskutečnit
s rodinou, přáteli, s kýmkoliv. Do košíku
si kromě vychlazené limonády přibalte
třeba i domácí bublaninu, kterou můžete
upéct z čerstvě natrhaných třešní.
Protože v létě slunce krásně hřeje a zapadá až později, můžete také uspořádat příjemnou odpolední grilovačku. Nakupte
maso, zeleninu, uzeniny, vše, co můžete
hodit na gril nebo nad oheň a užijte si
s vašimi blízkými pěknou chvilku.
V jakém jiném období taky zhlédnete
film pod širým nebem a hvězdami?
Zajděte do letního kina a užijte si tu
romantiku teplého večera. Během léta
probíhá rovněž jeden hudební festival
za druhým, tak si určitě naplánujte nějaký venkovní koncert.
Kromě toho můžete vycestovat do přírody. Sedněte na kolo a projeďte se okolní
krajinou, ať už s někým, nebo sami. Nezapomeňte si přitom přibalit plavky, abyste
se po dlouhé túře zchladili.
Nápadů, jak si užít léto, je mnoho a určitě
na nějaké přijedete i vy sami. Uvedené
tipy vám ale snad budou alespoň inspirací, jak si léto užít, a to i bez dovolené.

19070310758

Teploty stoupající až téměř
ke čtyřicítkám, žloutnoucí
trsy trávy a sporé odívání
nám jasně oznamují, že je
léto tady. A právě toto období si nejčastěji spojujeme
s odpočinkem a dovolenou.
Ale lze si ho užít i jinak než
na dovolené někde v zahraničí? Určitě ano! Večerník
vám na této tematické straně přináší několik tipů, jak
se v horkých letních dnech
třeba osvěžit, co podniknout, nebo kam se vypravit.
Texty připravila:
Tereza Machová

Pondělí 8. července 2019
www.vecernikpv.cz

19062610738

8

Pondělí 8. července 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

zprávy z regionu
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko

region

9

aneb jsme
s vámi
u toho...

RYCHLÝ
6HYHU3URVWęMRYVND]DçLOSUģWUç 9(ÿ(R
NÍK

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
První výjezdy začali hasiči hlásit kolem
páté hodiny odpoledne. „Profesionální a dobrovolné jednotky doposud
nepřetržitě zasahují na Prostějovsku,
Olomoucku, Přerovsku a také částečně
i Šumpersku. Drtivá většina událostí
je spojená s odstraňováním překážek v podobě popadaných stromů či
přerušení elektrického vedení,“ uvedl
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Zdeněk Hošák. V Olomouckém kraji v souvislosti
s bouřkou vyjeli hasiči ke dvěma stům
případů.

Bytový dům přišel o střechu, děti zase o tábor

Opraví serpentiny
BYLI JSME
U TOHO

V Bohuslavicích zbyla spoušy

Nejvíce zasaženy byly Bohuslavice.
Obec s pěti sty obyvateli zažila doslova peklo. Vzduchem létala lampa a také střecha bytového domu,
která dopadla až na náves nedaleko
školky. Ulice se změnily v potoky
vody. „Střecha přístřešku je napadrť,
fasádu domu nám taky poškodily
kroupy. Také zahradu mi to poničilo,“ poznamenala Marta Šišmová.
Měla ale štěstí: její dům je na vyvýšenině, takže jí do domu nenatekla
voda. Jinde to bylo horší.
Povídat by o tom mohla Zdeňka
Spurná. „Tady to teklo přes celou
šířku silnice. Byla to řeka, hluboká
tak 30 až 40 centimetrů,“ uvedla
žena, do jejíhož rodinného domu
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MWQXCVJCUKéK
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také následně voda natekla. „Nejdřív jsem si myslela, že nic nebude,
ale dostala se tam přes větrání. Voda
nám proletěla průjezdem a také na
zahradu, naštěstí nábytek to přežil,“
řekla pro Večerník. O úrodu však
přišla, zahradu pak nechala velká
voda zpustošenou.
Řeka řádila také mezi Krakovcem
a Bohuslavicemi v dětském táboře.
Šedesát dětí a pět vedoucích překvapil tamní potůček. „Nikdy by
nás nenapadlo, že se takový ‚pidipotůček‘ může vylít. O půl třetí začalo
pršet, následně se potok začal vylévat z břehů. Z okolních svahů a lesů
nám pak vše nateklo do tábora, byla
tu jedna velká řeka,“ popsala nepříjemné chvíle jedna z vedoucích Helena Pšejová. Všechny lidi z tábora
nakonec museli před čtvrtou hodinou evakuovat hasiči. „Panika u dětí
trochu byla. Ale na korbě hasičského
auta se změnila v zážitek, za chvíli už
si zpívaly táborové písně,“ vzpomíná
vedoucí.

8ÊVTUGTXCNX$QJWUNCXKEÊEJ\D[VQXÆJQFQOWUVąGEJW&XCXEJQF[VCMD[N[RQPG
EJ¾P[PCRQURCUNKL¾MWCMTQWR¾O
Foto: Michal Sobecký

Slouka, který pracuje ve firmě zabývající
se opravou střech. Nyní má na Konicku
Největší smůlu pak měli lidé v bytovém spoustu práce.
domě v Bohuslavicích. Dva z šesti vchoVoda øádila i jinde
dů přišly o střechu, kterou strhal silný
vítr. A poslal ji doprostřed bohuslavické- Ani městu Konici se živly nevyhnuly.
ho sídliště, na náves a také do zahrady za V pondělí se městem prohnala průtrž,
hasičskou zbrojnicí. Nikomu se naštěstí která po sobě nechala ucpané kanály
nic nestalo. Nicméně obyvatelé domu a koryta potoků. Místní hasiči mupřišli o střechu a zároveň na dvě desítky seli také odstraňovat strom ze silnice
bytů skončily pod vodou. „Dvaadvacet u Křemence. „Po rondelu se valila voda,
let tu bydlím, zažil jsem ledasco. Ale to- museli jsme čistit koryta. Voda také do
hle ještě ne,“ pokýval hlavou při pohledu města tekla od Březského vrchu,“ inforna strženou střechu předseda bytového moval vedoucí SDH a zároveň profesidružstva Pavel Veisgarber. „Z jističů onální konický hasič Vlastimil Šmída.
nám létaly plameny, byty se provalila S problémy se hasiči potýkali také u fotbalového hřiště, kde se z potoku tekouvoda,“ popisoval pondělní situaci.
Štěstí v neštěstí pro družstvo je, že bylo cího z Březska stala dravá řeka.
pojištěné. Už od úterý pracovala na stře- Meteorologové však místní uklidňují:
še firma. „Pracuje na tom společnost, po divokém minulém týdnu by tento
která udělá celou střechu. Provizorní měl být ve znamení pěkného počasí.
zastřešení už je hotové,“ uvedl ve středu. Zatímco během pondělka na někteZničené střechy nechával živel po celém rých místech zaznamenali i desítky miokolí. „Fasádu mám poničenou, musím limetrů srážek, tentokrát by mělo být
taky čistit studnu. Z obvyklých tří metrů polojasno, maximálně by se měl místy
v ní najednou stálo šest,“ uvedl Miroslav objevit slabý déšť.
Støecha letìla desítky metrù

I

Škoda za tři miliony
PLUMLOV Požár odsávacího a filtračního
zařízení na pile v Plumlově museli 4. července
2019 ráno řešit prostějovští hasiči. Náročného zásahu se zúčastnily také tři jednotky dobrovolných hasičů. Po uhašení plamenů vyšlo
najevo, že hmotná škoda půjde do milionů
korun!
„Po příjezdu na místo hasiči prostor prozkoumali, začali hasit plameny a zároveň zahájili
ochlazování zařízení, ve kterém došlo k zahoření popílku. Po zchlazení odsávací a filtrační
systém otevřeli a požár lokalizovali. S pomocí
termokamery si ověřili, zda není na místě skry- 2ąKJCwGPÊRQå¾TWPCRNWONQXUMÆRKNGX[WåKNK
té ohnisko, a požár zlikvidovali. K zásahu vyu- JCUKéKXwGEJPWFQUVWRPQWVGEJPKMW
(QVQ*<51NQOQWEMÆJQMTCLG
žila jednotka i automobilový žebřík. Při likvi- 
daci plamenů pomáhaly také jednotky sboru cie Balážová, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Co způsobilo
dobrovolných hasičů z Plumlova, Kostelce na požár na plumlovské pile s obrovskou škodou, se stále ještě neví. „Příčinu požáru vyšetřujeme.
(mik)
Hané a Vrahovic,“ popsala náročný zásah Lu- Výši škody majitel odhadl na tři miliony korun,“ uvedla Lucie Balážová.

Alojzov, Určice (mls) - Známé
serpentiny vedoucí do Alojzova se
dočkají opravy. Silnice stoupající od
konce Určic a následně i komunikace
procházející Alojzovem až na jeho konec u sídla firmy Elmo plast se bude
rekonstruovat. Celkem se opraví úsek
dlouhý 2,3 km. Na konci Určic vznikne zpomalovací ostrůvek. Projekt,
který se musel vypořádat s námitkami
firmy Elmo plast týkajícími se zachování přístupu do areálu v průběhu prací, již získal stavební povolení.

Chodník do
Sobìsuk bude
Plumlov (mls) - O tomto se již dlouho mluví. Projekt dostavby chodníků
mezi Plumlovem a Soběsukami již získal peníze z dotace. Naopak výstavba
chodníku na Boskovickou ulici a Vinohrádek zelenou zatím nedostala. Vedení města chce výhledově opravit také
cestu pro pěší u zdravotního střediska.

Kozí brada ozije
Kostelec na Hané (mls) - Vedení
Kostelce na Hané chce nabídnout další pozemky pro výstavbu rodinných
domů. Ty by v budoucnosti měly
vzniknout na obecních pozemcích
v lokalitě Kozí brada, která se nachází nedaleko sběrného dvora. „V tuto
chvíli se jedná o jediné pozemky ve
vlastnictví města vhodné v budoucnosti pro výstavbu,“ upřesnil zdejší
starosta František Horák. Parcely by
se měly zhruba do dvou let dočkat inženýrských sítí a nových komunikací.
Následně budou nabídnuty k prodeji.

Hluchov má novou starostku

HLUCHOV Novou starostkou
Hluchova se v průběhu uplynulého týdne stala Lenka Vyhlídalová.
V této funkci nahradila Vladimíra
Dvorského, který začátkem července zemřel.
Lenka Vyhlídalová dosud pro obec
pracovala jako účetní. Její nominace
byla logickou záležitostí. Do loňských
komunálních voleb šla jako dvojka
na vítězné kandidátce SNK Hluchov
vedené právě starostou Vladimírem
Dvorským. Získala v nich hned po
něm druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů. Zajímalo nás, s čím do
nové funkce nastupuje. „Všechno je
to teď hodně čerstvé. Aktuálně řešíme administrativní záležitosti, co se
týče dalších záležitostí, k těm se ráda
vyjádřím, ale až později,“ reagovala
v průběhu uplynulého týdne na náš
dotaz Lenka Vyhlídalová.

.GPMC 8[JNÊFCNQX¾ FQUWF RTCEQXCNC
RTQQDGELCMQ×éGVPÊ Foto: Facebook

Do zastupitelstva obce byl uplynulé
úterý místo Vladimíra Dvorského
jmenován Robert Nevrlý. Ten šel do
podzimních voleb jako pětka SNK
Hluchov a díky preferenčním hlasům
se po třech zvolených zastupitelích
stal prvním náhradníkem této kandidátky.
(mls)

19070310761

BOHUSLAVICE Varování meteorologů se vyplnila. A na
Prostějovsko dorazilo boží dopuštění. Zejména severní
část okresu zasáhly krupobití, silný vítr a lijáky. Výsledek?
Zničené stromy, silnice, od krup omlácená auta i fasády
domů. A také evakuace šedesáti dětí z tábora u bohuslavických rybníků. Po Tvorovicích, Němčicích nad Hanou
a Čechách pod Kosířem tak příroda v pondělí ukázala svou
sílu také v dalších částech Prostějovska.

19070310759

region

V úterý 2. července po dvaadvacáté hodině přijali policisté oznámení o požáru rodinného domu
v Těšicích. Požár se před jeho
uhašením ze strany kojetínských
hasičů rozšířil také na vedlejší
dům. Oba domy byly naštěstí neobývané, a tak nedošlo ke zranění
osob. Nemovitosti byly určeny
k rekonstrukci. Požárem způsobená hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na nejméně 150 tisíc
korun. Přesné příčiny a okolnosti
vzniku požáru budou předmětem
dalšího šetření policistů v součinnosti s vyšetřovateli Hasičského
záchranného sboru. Jednou z prověřovaných vyšetřovacích verzí
bude i úmyslné jednání neznámého pachatele.

Řádil v Těšicích žhář?

Řidičem přistiženým při řízení
pod vlivem jiných návykových
látek byl šestatřicetiletý muž, kterého v automobilu typu Toyota
Avensis v pátek 28. června v 17.20
hodin kontrolovali policisté
obvodního oddělení Prostějov
2 v centru Duban. Orientační
zkouška na přítomnost jiných návykových látek byla pozitivní na
látky kokain/opiáty. Muž přiznal,
že předchozího dne večer vykouřil dvě cigarety marihuany a dobrovolně se podrobil odbornému
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu.
Policisté na místě zadrželi jeho řidičský průkaz. Pro své jednání je
nyní podezřelý z přestupku podle
zákona o silničním provozu. Za
ten mu hrozí pokuta od 2 500 do
20 tisíc korun a zákaz činnosti od
šesti měsíců do jednoho roku.

Kokain, nebo marihuana?

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Z přečinu poškození cizí věci
a přečinu výtržnictví podezírají
koničtí policisté osmnáctiletého mladíka z Prostějova. Tohoto
skutku se měl podezřelý dopustit dvě hodiny po půlnoci dne 1.
června 2019 tím, že u veřejných
toalet u zámeckého parku v Konici
vykopl vstupní dveře. Při tom došlo ke zničení dveří. Bezprostředně po činu muž nadýchal 1,34 promile alkoholu v dechu. Odborným
vyjádřením byla způsobená škoda
vyčíslena na 7 600 korun.
Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání viny a odsouzení podezřelému
hrozí trest odnětí svobody až na
dvě léta.

Vykopl dveře na WC

.521,.$
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vyrobených v koncernu IFA. Jejich
celkový počet se tentokrát zastavil na
čísle 240. Tím byl o devět aut překonán rekord z roku 2017. Nejvzdálenější účastník nyní přijel z polského
Gdaňsku a podal tak perfektní důkaz
o nezdolnosti bakelitových vozítek.
„Cestou do Plumlova urazil 750 kilometrů a stejnou dávku bude muset absolvovat při návratu,“ informoval nás
Michal Štauder z pořádajícího Trabant gangu Brno. Ten v roli hlavního
organizátora po letech vystřídal legendárního „Karbona“, jemuž zdravotní

Do kempu Žralok v Plumlově se jich sjelo
D
240, jeden z nich urazil 750 kilometrů

klikni na
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jakýý byyl trabbanntí srazz 20019....
Po dlouhém čekání se začnou mosty ve
Ptenském Dvorku řešit v pondělí 15.
července. „Od tohoto data bude uzavřen most přes Romži na okraji obce.
Nahrazen bude provizorní konstrukcí,
po níž budou moci projíždět auta. Týden na to se tento most začne bourat,
stejně jako ten, který se nachází blíž
centra Ptenského Dvorku. Ten bude
zbourán, aniž by za něj byla vytvořena
náhrada. V tomto případě se bude če-

Martin ZAORAL

PTENSKÝ DVOREK Tak na ně konečně dojde! Už loni v červenci byly
uzavřeny celkem tři mosty ve Ptenském Dvorku. Důvodem byl jejich
havarijní stav. Řidiči od té doby jezdí
po provizorních pontonech. Nad zahájením demolice mostů se dlouho
vznášel otazník. Nyní už je jasné, že
ve dvou případech se s ní začne v pondělí 22. července. První z mostů bude
uzavřen dokonce už o týden dříve.

EXKLUZIVNĚ

kat, až se postaví most nový. Jediné, co
zde do té doby bude sloužit, bude lávka
pro pěší. Most ve směru na Suchdol
pak zůstane stát a přijde na řadu příští
rok,“ osvětlil situaci starosta Ptení Jiří
Porteš. Vše budou provázet nemalé
komplikace, někteří občané Ptenského Dvorku budou téměř odříznuti od
světa. Autobusy směřující od Prostějova do Stražiska a dále na Konici sem
již vůbec nebudou zajíždět. „Bude to
pro nás znamenat nemalou zátěž, mu-

síme mimo jiné vyřešit svážení odpadu
či to, aby se lidé dostali do obchodu.
Nejdůležitější bude zajistit dojíždění
dětí z Ptenského Dvorku do školy ve
Ptení. Nelze je nechat jen tak chodit
pěšky. Proto už jednáme o tom, aby pro
ně ráno a po vyučování jezdil speciální
autobus,“ dodal Porteš. Dle harmonogramu by práce měly skončit letos
v prosinci. „Samozřejmě že čím dřív to
bude, tím budeme raději,“ uzavřel starosta Ptení.

/QUVXDNÊ\MQUVKEGPVTC2VGPUMÆJQ&XQTMWDWFGD÷JGORTCEÊ\DQWT¾PDG\P¾JTCF[
PGåRQUVCXÊPQXÚDWFGHWPIQXCVRQW\GN¾XMCRTQR÷wÊ
Foto: Martin Zaoral
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ÈTYØI ZRANÌNÍ,
ŠKODA PØES
PÙL MILIONU

VÝŠOVICE Na křižovatce přímo v centru
Výšovic došlo ve středu 3. července po
poledni k tvrdé srážce dvou osobních automobilů. Jeden z nich se
dokonce převrátil přes střechu
a dopadl na chodník. Čtyřčlenná
osádka druhého vozidla byla s různými zraněními převezena do nemocnice, na autech vznikla celková škoda za
více než půl milionu korun.
„Jednadvacetiletý řidič vozidla značky Ford do křižovatky od Vranovic-Kelčic
směrem k Bedihošti proti dopravní značce ‚Dej přednost v jízdě‘ vjel v době,
kdy tudy po hlavní komunikaci ve směru na Prostějov řídila dvaadvacetiletá řidička osobní automobil značky Volkswagen. V důsledku nedání přednosti řidičem Fordu došlo ke střetu přední částí Volkswagenu s bokem Fordu. Po nárazu
se automobil Ford převrátil přes střechu a dopadl zpět na kola na chodník pro
chodce vlevo mimo komunikaci. Automobil Volkswagen zastavil v pravém jízdním pruhu,“ popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru v Prostějově. Jak dodal, při dopravní nehodě všichni čtyři cestující
z Volkswagenu utrpěli lehká zranění, se kterými byli převezeni do prostějovské
nemocnice. „Řidič ani žádný ze dvou spolujezdců ve druhém vozidle zraněni
nebyli. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 530 tisíc korun. Alkohol u obou řidičů policisté na místě vyloučili provedenými dechovými
zkouškami,“ dodal František Kořínek s tím, že přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření. (mik)

+5Đ=2675$ä1É65Éæ.$

Pondělí 8. července 2019
www.vecernikpv.cz

částí vozidla srnec upadl na přední kapotu a poté
narazil do předního skla vozidla. Ke zranění osob
při dopravní nehodě nedošlo, srnec na místě uhynul,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru v Prostějově.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 60 tisíc korun. „Alkohol u řidiče
policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Zvíře si na místě převzal člen
místního mysliveckého sdružení,“ doplnil František Kořínek.
(mik)
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KOSTELEC NA HANÉ Tomuhle se chce každý řidič vyhnout, ale zabránit střetu se zvěří
mnohdy vůbec nejde. Své o tom ví šofér Volva,
kterému minulé pondělí vběhl před auto srnec
na silnici z Prostějova do Kostelce na Hané.
A že to byla rána!
„V pondělí 1. července krátce po sedmnácté hodině
došlo na komunikaci mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané ke střetu osobního vozidla se srncem.
Ten řidiči Volva do cesty vyběhl náhle, takže tomu
se střetu již nepodařilo zabránit. Po srážce s přední

Škola ve Vřesovicích se dočkala dvou
nových tříd, moderní počítačové
učebny a školní družiny. Práce trvaly
přesně rok, k slavnostnímu otevření
došlo na hodovou neděli 30. června.
Vedení obce se pro rozšíření školy rozhodlo kvůli tomu, že stávající kapacita
55 žáků byla pro ni dlouhodobě nedostatečná. „Museli jsme kvůli tomu
mít různé výjimky. Proto jsme si po-

Martin ZAORAL

VŘESOVICE Okouzlující prostředí, v němž se snoubí půvab starých
časů s moderní architekturou. To
mimo jiné nabízí Základní škola
ve Vřesovicích. Radostná školička
začala v historickém areálu bývalé
fary působit před šesti lety, poslední červnový den se pochlubila
novými prostorami v originálně
řešené přístavbě. Není to přitom
jediná změna, kterou tato instituce prochází.

dali žádost o dotaci a obdrželi jsme ji,“
vysvětlil místostarosta Josef Krchňák
s tím, že sem docházejí nejen místní, ale také děti z Výšovic, Dětkovic,
Hradčan, Čelčic, Dobrochova a Prostějova. Přidružená mateřská školka
pak má aktuální kapacitu 45 dětí.
Rozšíření školy přišlo na celkem
šestatřicet milionů korun. Obec však

ze svého rozpočtu zaplatila pouze
desetinu, zbytek pokryla dotace
z EU. Nejen místní byli výsledkem
nadšeni. „Sám jsem překvapen, jak
je to tady super,“ zhodnotil například
Tomáš Mlčoch.
Do nového školního roku škola
vstoupí nejen v novém kabátě, ale
také s novou šéfkou. Dagmar Hala-

ší plány. „Nachází se tu i bývalá orlovna, kterou bychom rádi přestavěli na
moderní tělocvičnu. Žáci totiž zatím
v zimě cvičí v sokolovně, přes léto
pak budou mít k dispozici nedávno
otevřené multifunkční hřiště. Máme
již zpracovaný projekt, do jeho realizace se však bez dotací pustit nemůžeme,“ uzavřel Josef Krchňák.

(QVQ-CTGN1PFT¾M

šová z Doloplaz nahradí dlouholetou ředitelku a „matku zakladatelku“ Martinu Bradovou, která školu
opustila na vlastní žádost. Dagmar
Halašová následně zvítězila ve vypsaném výběrovém řízení. Pro
řadu lidí z regionu se přitom nejedná o neznámé jméno. Pětačtyřicetiletá žena mnoho let působila jako

učitelka na škole v Nezamyslicích,
do širšího podvědomí se dostala
svojí loňskou kandidaturou do senátu v řadách ODS.
Škola ve Vřesovicích se nachází v rozlehlém a dlouhodobě rekonstruovaném areálu bývalé fary, kde mimo ni
rovněž působí prostějovská Charita.
Obec s tímto prostorem má ještě dal-
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Její ředitelkou se stala Dagmar Halašová

NÁMĚŠŤ NA HANÉ O krok blíž k záchraně? Možná. Alespoň v to doufá
iniciativa a spolek Zachraňme nádraží v Náměšti na Hané. Ten nedávno
vyhlásil sbírku, která má za cíl sehnat
peníze na opravu budovy. Ta je roky
opuštěná a hrozí jí demolice. „Momentálně čekáme na SŽDC, až vše projde
přes ně. Pak dle mých informací přijde
něco jako soutěž, ve které nabídneme
nějakou sumu,“ uvedl zakladatel spolku
Martin Kašpar.
Co se týče sbírky, doufá v to, že se mu podaří vybrat několik set tisíc korun. „Cílovou
částku nemáme uvedenu, rád bych byl,
kdyby se vybralo kolem 800 tisíc korun.
Zbytek bychom použili na opravy, jak udáváme u sbírky,“ vysvětlil Kašpar. O využití
peněz pak má jasno. „Vytvořilo by se zde
muzeum, ubytování, půjčovna kol a kavárna,“ vypočítal. Sází třeba na blízkost Velkého Kosíře a také navštěvovaného zdejšího
zámku patřícího k nejnavštěvovanějším
památkám na Hané. O budoucnost budovy přitom vede spolek spor se SŽDC.

Státní podnik původně příliš nakloněný
myšlence opravy nebyl. I proto se letos
na jaře mělo začít bourat. Nestalo se však.
Vůči záměru ale zůstává vedení podniku
skeptické. „Přikláníme se k názoru, že spolek finančně na nákup a následnou rekonstrukci objektu nebude mít prostředky, a to
ani po vyhlášení veřejné sbírky,“ poznamenal mluvčí SŽDC Marek Illiaš k budově,
která už dávno neslouží místním ani turistům. Její hodnotu odhadl na necelých 600
tisíc korun. Dodal, že dům není v dobrém
stavu. „V případě rekonstrukce je nutno

vyměnit stropy, krov, krytinu i všechny
výplně otvorů a všechny inženýrské sítě,“
pokračoval.
Přesto Martin Kašpar doufá, že se mu
budovu z roku 1893 podaří zachránit.
Na trati mezi Kostelcem na Hané a Senicí, kde se budova nachází, už většina
nádražních stanic nefunguje nebo je ve
špatném stavu. Se zachováním nádraží
nepočítá ani úřad městyse. Starostka
Marta Husičková opakovaně sdělila
médiím, že o odkupu ze strany úřadu se
neuvažuje.
(sob)
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vyhlásLlL sbírku
Srnec „vysklil“ Volvo Škola ve Vøesovicích se pyšní novými prostorami NaGñencL
Seníze chtĨMí na oSravu náGraÿí
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problémy stále více komplikují život.
„Karbon“, jenž mimo jiné sestrojil
funkční model trabantu dle koeficienPLUMLOV Víte, proč jsou trabanty nesmrtelné? Protože jejich
tu 0,59, ovšem na srazu nechyběl ani
karoserie nikdy nebudou patřit do starého železa! Milovníci potentokrát a také se aktivně podílel při
vyhodnocování soutěže při plavbě na
malé jízdy a dávných časů si uplynulý víkend opět dali své nosjím zkonstruovaném Trabi Titaniku
talgické dostaveníčko v kempu Žralok u Podhradského rybníka
de Luxe.
BYLI JSME
v Plumlově. Letos jich tam dorazilo nejvíc ve skvělé patnáctileté
U TOHO
Letošní nepřehlédnutelnou novinkou
historii největšího podobného srazu ve střední Evropě.
byl trabant připomínající labuť s bohémským šátkem kolem krku. Celý
Nejen Plumlov, ale fakticky celý re- že do kempu Žralok se jich už prostě
poetický artefakt ze všeho nejvíce při- 6TCDCPV\čUV¾X¾UV¾NGWPKXGT\¾NPÊOXQ\ÊVMGO-F[D[OQJNMNKFP÷D[UNQWåKNKXÚEJQgion opět žil v dvoutaktním rytmu, více vlézt nemůže, dorazilo tentokrát
FQP÷OGEMÚOJCUKéčO
Foto: Martin Zaoral
pomínal pojízdného bílého ptáka znákterý pohání duroplastové „draho- na sraz zatím vůbec nejvíce Trabantů,
mého z kolotočů. „Jedná se o rekvizitu z představení brněnského Divadla Do kempu si našla cestu i řada lidí
kamy“ na kolech. Přestože se zdálo, Wartburgů, Barkasů a dalších vozítek
Husa na provázku, kterou odkoupil z celého Prostějovska. „Jsme na srazu
jeden z účastníků srazu. Bohužel není se synem už potřetí a vždy tu najdeme
saa
3x foto: Martin Zaoral
pojízdná, dopravil ji sem na vozíku,“ něco nového a překvapivého. Navíc
tady vždy panuje skutečně pohodová
prozradil nám Michal Štauder.
V rámci sobotního programu došlo atmosféra,“ shrnul Michal Zatloukal
i letos na spanilou jízdu. Tentokrát z Olšan.
účastníci srazu vyrazili do Muzea ze- Příští rok by se trabanty do kempu
mědělských strojů v Hošticích. Přímo měly opět vrátit. „Provozovatelé kemv kempu pak probíhala jízda zručnos- pu dělají vše pro to, aby se nám tu líbiti, na Podhradském rybníku již zmi- lo, a i díky nim jsme tu moc spokojeni.
ňovaná plavba pravidelnosti v Trabi Příští rok se sem určitě rádi vrátíme
Titaniku a zajímavým zpestřením byla a zároveň připravujeme celou řadu
8čDGERQRTXÆUGPCUTC\WRąGFUVCXKNCVCVQVTCDCPVÊNCDWċMVGT¾ ,KåVTCFKéP÷PGOQJNEJ[D÷VCPKQDPQXGPÚ6TCDK6KVCPKMFG 0CCMEKD[N[MTQO÷P¾JTCFPÊEJFÊNčPCPGUOTVGNP¾XQ\ÊVMCéK
i jízda na slepo. Organizátoři na závěr novinek. Jednou z nich by mělo být
UK\CJT¾NCXRąGFUVCXGPÊDTP÷PUMÆJQ&KXCFNC*WUCPCRTQX¾\MW .WZG<¾LGOEKOG\KUGDQWUQWV÷åKNKRąKRNCXD÷RTCXKFGNPQUVK UV[NQXÚEJVTKéGMMO¾PÊKV[VQRQ\QTWJQFPÆOQFGN[
vyhlásili nejhezčí vozy v kategoriích živé vystoupení hudební kapely,“ uzavřel Michal Štauder.
Klasik, Veterán a Tuning.

Martin ZAORAL

pro Večerník
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Sekretář Kiwanis klubu Jaromír Hruban nejen o projektu pro nemocné děti

PROSTĚJOV Jaromír Hruban
(na snímku) je členem a sekretářem Kiwanis klubu Prostějov,
který, kromě jiné charitativní činnosti, zajišťuje výrobu Kiwanis
panenek pro nemocné děti, které
svůj čas tráví v nemocnicích. Klub
má problém najít pro výrobu panenek dostatek pomocníků. Do výroby se mohou zapojit ženy i muži,
kteří by byli s výrobou panenek
ochotni pomoci dětem. Avšak
v dnešní době se najde málokdo,
kdo by chtěl pomoci ve svém volném čase a ještě zadarmo...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Nikola
FILIPENSKÁ

18062210697

yy Co představuje KIWANIS International za projekt a v čem spočívá?
„Je to mezinárodní organizace, která
v roce 1917 vznikla v Chicagu a mezi
válkami fungovala v USA . Až v roce
1961 zahájila činnost v Evropě, kde
se velice rozšířila, hlavně v Německu,
Rakousku, Itálii, Belgii a Holandsku
a v devadesátých letech minulého století přišla do Československa. V Prostějově jsme byli druhým založeným
klubem v ČR. Začali jsme fungovat
v roce 1994. Jde o podobný princip,
jako má Rotary club, tedy sdružení
lidí, kteří mají zájem se scházet. Klubovou místnost máme v Národním
domě. Děláme tedy i charitu. Hlavním tématem Kiwanisu celosvětově
je pomoc dětem, ale jsou kluby, které
pomáhají dalším potřebným, například bezdomovcům, seniorům, sociálně slabým a podobně.“
yy Máte nějaký příběh?
„Jednou jsme koupili nadanému
hochovi trumpetu. Žil s maminkou
a neměli na ni finance. Poté studoval
na konzervatoři, nyní jezdí na nějaké
lodi a vydělává si muzikou, takže si
myslím, že se to podařilo. Loni jsme
měli na dětském hřišti předávací akci,
kdy jsme darovali vozík, trojkolku,
která se zapřáhne za kolo, postiženému chlapečkovi, který už nikdy chodit
nebude a maminka s ním jezdí na kole
na výlety. Druhý jsme předávali i do
mateřské školky pro postižené děti,
kde to využijí na procházkách s dětmi.
To jsou spíše ty individuální záležitosti.
Od roku 1994 spolupracujeme s dětským domovem, který je aktuálně ve
staré nemocnici. Chodíme tam každý
rok na Štědrý den. Děti, které tam zůstávají nám předvedou nějaké vystou-

pení a písničky, my jim poté předáme
šek. Během roku jim zaplatíme třeba
nějaký výlet a tak dále. Dvakrát ročně
děláme ochutnávku vína v Národním
domě v přednáškovém sále, kam pozveme všechny známé a přátele, cimbálovou muziku a vinařskou společnost, která udělá zdarma ochutnávku
vín. Od hostů získané finanční dary
po odečtení nákladů jdou na charitu.
Klub je dobrovolná apolitická nenáboženská organizace, kde během jeho
existence prošlo mnoho lidí. Dnes je
ale taková doba, že málokdo chce být
organizovaný, zavázaný, a ještě ve svém
volném čase vykonávat nějakou charitativní činnost. Nové členy do našeho
klubu získáváme čím dál hůř.
yy Pro nemocné děti do nemocnic
šijete i Kiwanis panenky, jak to vůbec probíhá a jaký je jejich účel?
„V roce 1992 v Austrálii dětská sestra
přišla s projektem Kiwanis panenky.
Je to projekt určený pro pomoc nemocným dětem. Kiwanis hnutí přijalo
tento projekt v roce 1993 a postupně
jej rozšířilo do mnoha zemí světa.
Kiwanis panenka pomáhá nemocným
dětem v České republice překonat pocit osamění a strachu z neznámého.
Po celou dobu pobytu v nemocnici
je s dítětem a zůstává mu i po návratu
domů. Panenka se stává dětem přítelem, který je provází po celou dobu
léčby, rehabilituje s nimi, doprovází
je k operačnímu sálu a také je s nimi
ve chvíli obav, čekání a osamění.
Každé dítě si může panenku vymalovat podle své fantazie. Není
to pouze hračka, je to také kamarádka a pomocnice – dětí,
rodičů, lékařů i zdravotníků. Je
předávána bezplatně a na její
výrobě se podílí stovky dobrovolníků. Dosud jich bylo
předáno už více než sto tisíc
díky dobrovolníkům, kteří
je zdarma vyrábějí a díky
kiwaniérům, kteří potřebné materiály nakupují a ve
svém volném čase objíždí
spolupracovníky, převážejí
materiál a nakonec i hotové panenky do nemocnic
předávají. Díky všem těmto
obětavým lidem Kiwanis panenka žije a pomáhá.“
yy Zaslechla jsem, že kiwanis
panenky šijí i dobrovolníci z domova pro seniory?
„Kiwanis klub našel právě skvělé
spolupracovníky v Domově pro seniory v Přerově, kteří již vyrobili přes
pět set panenek a díky nim jsme společně mohli předat nemocným dětem
na dětském oddělení v Nemocnici
v Přerově za necelý rok již třistapadesát Kiwanis panenek. Přerovští senioři

souhlasili, že pomůžeme také prostějovským dětem. Proto jsme se předminulé pondělí sešli, abychom předali
stopadesát panenek dětskému oddělení v Nemocnici Prostějov.“
yy Jak vypadá spolupráce ve vašem
klubu a jak se šije taková panenka?
„My jsme pánský klub a tak nemáme
k oboru šití panenek takový vztah jak
ženy. (směje se) Přesto se nám podařilo
v minulosti pomocí domova seniorů
v Prostějově zajistit několik set panenek, které jsme předali na dětském
oddělení prostějovské nemocnice.
V roce 2015 jsme předali poslední
panenky, protože odešel kolega, který
měl tuto aktivitu na starosti. Po nějaké době jsme si řekli, že přece jenom
je to výborná věc pomáhat přímo
nemocným dětem bez prostředníka
nějaké nadace a že v tom budeme
pokračovat. Loni jsme díky ergoterapeutce Domova seniorů v Přerově
paní Měrákové znovu obnovili výrobu. Paní Měráková viděla

Kiwanis panenka se stává dětem přítelem,
který je provází po celou dobu léčby, rehabilituje
s nimi, doprovází je k operačnímu sálu a také
je s nimi ve chvíli obav, čekání a osamění...

vyrábí dobrovolně pro nemocné děti,
snaží se jich udělat co nejvíce. Za minulý
rok jich vyrobili zhruba pět set. V Domově pro seniory v Prostějově v Nerudově
ulici se nám také slibně rozbíhá spolupráce při výrobě Kiwanis panenek. Zatím
vyrobili několik zkušebních vzorků. Nikdo to nemá normované, kdo chce, ten
pomůže. Poptávka je daleko větší, než
jsme schopni poskytnout.“
yyNa co jste v tomto projektu nejvíce pyšný?
„Myslím si, že právě na tu ideu, že jako
chlapi jsme do toho šli. Na vlastní oči
vidíme, že naše práce a úsilí pomáhá
nemocným dětem. Co se mi ale nelíbí
na hnutí Kiwanis International je, že
přispíváme na některé mezinárodní,
podle mého soudu, nesmyslné projekty, které jdou například do Afriky.
Jedná se například o projekt Eliminate
– očkování, které má pomoci vymýtit
tetanus novorozenců a matek v rozvojových zemích Afriky. Jedno očkovací
sérum stojí asi jeden dolar a může zachránit život matky a dítěte. S tím nesouhlasíme, aby se takto pomáhalo bídným z Afriky, protože čím víc se takovým umělým
způsobem zachrání dětí a všech, co jsou
sociálně slabší, tím více budou potřebovat jíst. Za každý ten dolar zachráněného
dítěte, které by normálně umřelo se zavazujeme, že ho budeme celý život živit,
nemluvě o migrantech, co sem přijdou.
Takže my bychom chtěli, aby Kiwanis
International pomáhal stavět školy, aby
se jim kupovaly potřebné věci na práci
a učili je se o sebe postarat. Slyšeli jsme
od lidí, kteří tam nadšeně jeli pomoci,
že to funguje tak ‚jsi bílej, takže musíš pomáhat‘, sedí s nataženou rukou
a čekají, dokud jim něco nedají... Jsou
vyzáblí, ale pracovat nebudou, protože
to neumí, neumí se o sebe postarat. To
se nám nelíbí. Jsem naopak pyšný na
to, že náš Kiwanis klub dokáže vyrobit
něco, co pomáhá našim nemocným
dětem a my to můžeme vidět.“
Foto: internet

někde na internetu Kiwanis panenky,
napsala na vedení distriktu Kiwanis
ČR a SR, že by měla zájem pomáhat
s panenkami. A jelikož my jsme nejblíže, tak tuto nabídku poslali nám, my
jsme se s vedením Domova pro seniory
v Přerově dohodli a pokračovali jsme
ve výrobě Kiwanis panenek. Máme
sponzory, kterými jsou Silon Planá nad
Lužnicí a UO Tex Ústí nad Orlicí, kteří
dodávají namykanou střiž a Johnson
Controls v Roudnici nad Labem, která
na vyřezávacím stroji vyřeže podle střihu z plátna tvar Kiwanis panenky. My si
tento polotovar dovezeme a předáme
na šití. V Přerově byl v domově pro seniory problém, protože tam neměli nikoho, kdo by zvládl šít na šicím stroji, ale
podařilo se nám najít paní, která nám
plátno zdarma sešije a předává do domova, kde se sešité plátno otočí, vycpává a zašije. Není to nějak normované,
protože senioři mají nějaké své programy, třeba před Vánoci, tak nemají na to
tolik času, ale protože Kiwanis panenky

vizitka
JAROMÍR HRUBAN
✓ narodil se 4. března 1951 v Olomouci
✓ má tři děti, které všechny žijí v Prostějově
a sedm vnoučat
✓ základní školu zahájil v Otaslavicích
a později v Prostějově
✓ maturoval na gymnáziu (tehdejší SVVŠ)
v Prostějově v roce 1969
✓ v roce 1974 ukončil vysokoškolské
vzdělání na VUT v Brně obor elektro - počítače
✓ později pracoval ve Výzkumném ústavu Sigma v Olomouci
jako programátor, Železárnách Prostějov ve výpočetním středisku,
v technickém rozvoji, v Kovozávodech Prostějov jako ředitel
✓ v devadesátých letech začal podnikat v oboru nástrojařství
a výroba z plastu
✓ momentálně je ve starobním důchodu a na zkrácený úvazek
pracuje jako technik
✓ v roce 1993 vstoupil do mezinárodní organizace Kiwanis
International a o rok později spoluzakládal Kiwanis club
Prostějov, který se orientuje hlavně na pomoc dětem,
kde se angažuje dodnes
✓ v Kiwanis hnutí působil ve funkcích sekretáře, pokladníka,
prezidenta klubu a guvernéra divize Morava.
zajímavost: v současnosti působí také jako předseda
dopravní komise pro Radě města Prostějov
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hrob÷
vLchíLce znLġLla 70 na mĨstském híbLtovĨ
PonGĨlní

„Škody na majetku pořád sčítáme, půjdou do statisíců korun,“ upozorňuje první náměstek primátora

PROSTĚJOV Pondělní přívalový
déšť doprovázený silným větrem
a kroupami naplno zasáhl i celé Prostějovsko. V našem regionu ten den
zaznamenali hasiči vůbec nejvíce
výjezdů svých jednotek, které bleskurychle odstraňovaly škody zhruba hodinového řádění přírodního
živlu. Ten se podílel i na zničení
městského majetku, přímo v Prostějově došlo k největším škodám na
městském hřbitově, kde dva vyvrácené letité buky poškodily na sedm
desítek hrobů. Hřbitov tak musel
být během celého úterý z bezpečnostních důvodů uzavřen.

Michal KADLEC
Silný vítr s přívalovým deštěm se nad
Prostějovem přehnal v pondělí 1.
července v odpoledních hodinách.
Vichřice vyvrátila dva stoleté buky
na Městském hřbitově v Prostějově
a ty poničily desítky hrobů. Stromy
padaly i na jiných místech ve městě,
především v biokoridoru Hloučela,
ve Studentské ulici i v okrajových
částech Prostějova. „Stále pokra-

čujeme v sepisování škod, nejvíce
utrpěl hlavní hřbitov na Brněnské
ulici. Dále máme asi deset popadaných stromů na Hloučele, ovšem
také v ulicích města v různých lokalitách,“ sdělil Večerníku ve čtvrtek
dopoledne Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Prostějova. Otázka Večerníku, zda se již dají přesně
vyčíslit škody na majetku, je podle
něj předčasná. „Nejdříve poškozený
majetek sepisujeme a následně budeme vyčíslovat škody.
Netroufám si odhadovat, ale celkové škody budou zřejmě ve statisících korun,“ uvedl uprostřed
minulého týdne Pospíšil. Jak dodal,
město bude uplatňovat náhradu
škod u pojišťoven. „Samozřejmě,
naše pojistka se vztahuje i na živelné
pohromy, takže budeme u pojišťovny nárokovat finanční odškodnění,“
přitakal první náměstek primátora.
Jak již bylo zmíněno, největší škody
napáchal živel na Městském hřbitově
v Prostějově. „Celkem spadly dva buky,

které poničily odhadem asi sedmdesát
hrobů, konečné číslo budeme znát,
až budou spadlé stromy odstraněny,“
pronesl Jiří Pospíšil s tím, že druhý den
v úterý musel být vstup na hřbitov pro
veřejnost z bezpečnostních důvodů
uzavřen. „Museli jsme hřbitov uzavřít,
protože při možném pohybu občanů
by mohlo dojít ke zranění. Od středy je
hřbitov zase přístupný s výjimkou prostoru, kde stromy spadly. Ve čtvrtek
byl již jeden strom pořezán a odvezen,
druhý je téměř pořezaný. Dnes by měl
být také odvezen.
Dále se budou muset udělat terénní
úpravy po vyvrácených kořenech,“
popsal činnost na prostějovském
hlavním hřbitově od úterý do čtvrtku Jiří Pospíšil. Pondělní vichřice
a prudký liják vyhnaly odpoledne
také návštěvníky obou prostějovských koupališť. „Když pominu,
že bylo nutné vytahat z bazénů vše
možné od igelitů přes listí a větve,
vyčistit cirkulační potrubí a síta, byly
v aquaparku v Krasické ulici zlomeny
tři stromy, které bude nutné poká-
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o žádné vysoké stromy,
takže nezpůsobily další
škody,“ podotkl Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově.
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S PROSTÌJOVSKÝM VEÈERNÍKEM
DO MAÏARSKA – FOTOGRAFICKÁ
SOUTÌl

>ĠƚŽŶĞũĞŶŶĂWƌŽƐƚĢũŽǀƐŬƵũĞŶĞŽĚŵǇƐůŝƚĞůŶĢƐƉũĂƚŽƐŬŽŶĐĞƌƚǇ͕
ĨĞƐƚŝǀĂůǇĂĚĂůƓşŵŝĂŬĐĞŵŝƉƌŽĚĢƚŝŝĚŽƐƉĢůĠ͘WůŶŽŶĂƓŝĐŚēƚĞŶĄƎƽ
ŶĂǀƓƚĢǀƵũĞƌƽǌŶĠƐƉŽůĞēĞŶƐŬĠĂŬĐĞ͕ƵǎşǀĄƐŝƐůƵŶşēŬĂ͕ŬĂŵĂƌĄĚƽ͕
ǌĄďĂǀǇ͕ĚŽďƌĠŚŽũşĚůĂĂƉŝƚşĂƉŽƎŝǌƵũĞƐŝƉĂŵĄƚĞēŶşĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞ͘
ƉƌĄǀĢƚĂŬŽǀĠĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞĂǎƚƎĞŵǌǀĄƐŵŽŚŽƵǀǇŚƌĄƚǌĄũĞǌĚĚŽ
DĂěĂƌƐŬĂ͕ƉƎĞĚƉůĂƚŶĠWZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵĂϱϬϬ<ē͊
WZs/>^Khd 
ĂƓůĞƚĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝŝǀĄƐēŝǀĂƓşďůşǌŬĠŽƐŽďǇǌŬŽŶĐĞƌƚƵ͕ĨĞƐƚŝǀĂůƵ
ēŝũŝŶĠĂŬĐĞ͕ŬƚĞƌĄƐĞƵƐŬƵƚĞēŶŝůĂǀƌĞŐŝŽŶƵWƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĂǀƌŽĐĞ
ϮϬϭϵ͘<ĨŽƚŽŐƌĂĨŝŝŶĂƉŝƓƚĞŶĄǌĞǀĂŬĐĞĂĚĂƚƵŵ͘
^ŽƵƚĢǎƉƌŽďşŚĄǀƚĞƌŵşŶƵŽĚϴ͘ēĞƌǀĞŶĐĞϮϬϭϵĚŽϮϲ͘ēĞƌǀĞŶĐĞ
ϮϬϭϵ͘
^ŽƵƚĢǎĞ ƐĞ ŵƽǎĞ ǌƷēĂƐƚŶŝƚ ƉŽƵǌĞ ĨǇǌŝĐŬĄ ŽƐŽďĂ ƐƚĂƌƓş ϭϱ ůĞƚ͕
ƐƚƌǀĂůǉŵƉŽďǇƚĞŵĂĚŽƌƵēŽǀĂĐşĂĚƌĞƐŽƵŶĂƷǌĞŵşZ͕ũĞũşǎĨŽͲ
ƚŽŐƌĂĨŝĞďƵĚŽƵǀƚŽŵƚŽƚĞƌŵşŶƵĚŽƌƵēĞŶǇWZK^d :Ks^<Dh
sĞēĞƌŶşŬƵ͕ĂƚŽƉŽƓƚŽƵ͕ĞͲŵĂŝůĞŵēŝƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƐŽĐŝĄůŶşĐŚ
ƐşƚşŶĞďŽŽƐŽďŶĢ͘
sǉŚĞƌĐŝďƵĚŽƵǀǇďƌĄŶŝƉŽƵŬŽŶēĞŶşĂŬĐĞ͘
^ŽƵƚĢǎşĐşŵƵƐşƵǀĠƐƚēŝƚĞůŶĢƐǀĠũŵĠŶŽ͕ƉƎşũŵĞŶş͕ďǇĚůŝƓƚĢĂēşƐůŽƚĞůĞͲ
ĨŽŶƵƉƌŽŵŽǎŶŽƐƚŬŽŶƚĂŬƚŽǀĄŶşǀƉƎşƉĂĚĢǀǉŚƌǇ͘
ŽƐŽƵƚĢǎĞŶĞďƵĚŽƵǌĂƎĂǌĞŶǇĂŶŽŶǇŵŶşēŝƉŽǌĚĢĚŽĚĂŶĠ
ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞ͘
sǇŚƌĄƚŵƽǎĞƚĞũĞĚŶƵǌĞƚƎşĐĞŶ
ŽĚĐĞƐƚŽǀŶşĂŐĞŶƚƵƌǇsĞƐƚŽƵƌ͗
ϭ͘ĐĞŶĂ͗ƵĚĂƉĞƓƛƐŶĄǀƓƚĢǀŽƵdƌŽƉŝĐĂƌŝĂƉƌŽϮŽƐŽďǇǀƚĞƌŵşŶƵ
ϳ͘ϵ͘ϮϬϭϵнZKE1ƉƎĞĚƉůĂƚŶĠWZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ
Ϯ͘ĐĞŶĂ͗DĂěĂƌƐŬĠƚĞƌŵĄůŶşůĄǌŶĢ'ǇƂƌƉƌŽϮŽƐŽďǇǀƚĞƌŵşŶƵ
ϭϮ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵнWp>ZKE1ƉƎĞĚƉůĂƚŶĠWZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ
ϯ͘ĐĞŶĂ͗DĂěĂƌƐŬĠƚĞƌŵĄůŶşůĄǌŶĢĂǌĄǎŝƚŬŽǀĠŬŽƵƉĂůŝƓƚĢ>ŝƉſƚ
ƉƌŽϮŽƐŽďǇǀƚĞƌŵşŶƵϭϬ͘ϴ͘ϮϬϭϵнdsZd>dE1ƉƎĞĚƉůĂƚŶĠ
WZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ
sǉŚĞƌŶşĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞďƵĚŽƵƐŽƵēĄƐƚşŬĂůĞŶĚĄƎĞWZK^d :Ks^<Ͳ
,KsĞēĞƌŶşŬƵŶĂƌŽŬϮϬϮϬĂũĞũŝĐŚĂƵƚŽƎŝǌşƐŬĂũşĂƵƚŽƌƐŬǉŚŽŶŽͲ
ƌĄƎǀŚŽĚŶŽƚĢϱϬϬ<ē͘
sǉŚĞƌĐŝďƵĚŽƵŬŽŶƚĂŬƚŽǀĄŶŝƚĞůĞĨŽŶŝĐŬǇĂũĞũŝĐŚũŵĠŶĂĂĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞďƵĚŽƵǌǀĞƎĞũŶĢŶǇǀƚŝƓƚĢŶĠŵǀǇĚĄŶş
WZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ͕ŶĂǁĞďŽǀĠŵƉŽƌƚĄůƵǁǁǁ͘ǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘ĐǌĂŶĂƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐşƚşĐŚƐƉƌĂǀŽǀĂŶǉĐŚ
ƉŽƎĂĚĂƚĞůĞŵĂŬĐĞ;&ĂĐĞďŽŽŬ͕dǁŝƚƚĞƌĂ/ŶƐƚĂŐƌĂŵͿ͘
ƷēĂƐƚŝŶĂĂŬĐŝũƐŽƵǀǇůŽƵēĞŶŝǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝƉŽƎĂĚĂƚĞůĞ͕ǀēĞƚŶĢũĞũŝĐŚƌŽĚŝŶŶǉĐŚƉƎşƐůƵƓŶşŬƽ͘
jēĂƐƚşǀƐŽƵƚĢǎŝǀǇũĂĚƎƵũĞƐŽƵƚĢǎşĐşƐŽƵŚůĂƐƐƉƌĂǀŝĚůǇƐŽƵƚĢǎĞ͕'WZĂǌĂǀĂǌƵũĞƐĞũĞƉůŶĢĚŽĚƌǎŽǀĂƚ͘sƉƎşƉĂĚĢ
ǀǉŚƌǇƐŽƵƚĢǎşĐşƐŽƵŚůĂƐşƐƵǀĞƎĞũŶĢŶşŵƐŽƵƚĢǎŶşĐŚĨŽƚŽŐƌĂĨŝşĂǀůĂƐƚŶşĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞƐǀǉŚƌŽƵ͘
sǉŚƌƵǀƐŽƵƚĢǎŝŶĞŶşŵŽǎŶĠǀǇŵĄŚĂƚƉƌĄǀŶşĐĞƐƚŽƵĂŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŶĢƉůŶŝƚǀƉĞŶĢǌşĐŚ͘WŽƎĂĚĂƚĞůƐŽƵƚĢǎĞƐŝ
ǀǇŚƌĂǌƵũĞƉƌĄǀŽŬŽŶĞēŶĠŚŽƌŽǌŚŽĚŶƵƚşƐŽƵǀŝƐĞũşĐşŚŽƐŬŽŶĄŶşŵƐŽƵƚĢǎĞ͘
^ũĂŬǉŵŝŬŽůŝĚŽƚĂǌǇƐĞŽďƌĂƛƚĞŶĂŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽǀŽƵŵĂŶĂǎĞƌŬƵŶĞƚƵ^ƚƌĂƓŬƌĂďŽǀŽƵƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ
ƚĞů͘ēşƐůĂ͗ϳϯϵϴϱϱϴϮϮŶĞďŽĞͲŵĂŝůƵ͗ŵĂƌŬĞƚŝŶŐΛǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘Đǌ͘
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/÷UÊEGéGTXGPGECUTRGPUXÚOKVGRNÚOKFP[
X[\ÚXCLÊXwGEJP[MP¾XwV÷X¾OMQWRCNKwċ.GVQULUOGUGPGEJCNK\N¾MCVKO[CTQ\JQFNKUG
åG24156ö,185-º8GéGTPÊM\CX¾OKRąKLGFGPCMQWRCNKwV÷1FMQPEGéGTXGPEGP¾UDWFGVG
OQEKRQVM¾XCVPCMQWRCNKwVÊEJXTGIKQPW#MFGLKPFGPCwGUGVM¾PÊ\CéÊVPGåXRTQUV÷LQXUMÆO
#SWCRCTMW-QWRGNM[CPCMQWRCNKwVKXG8TCJQXKEÊEJ

KDY: 27. èervence 2019 od 14:00 hodin v Aquaparku Koupelky
KDY: 3. srpna 2019 od 14:00 hodin na koupališti Vrahovice
6÷wKVUGOčåGVGPCCMVW¾NPÊXÚVKUM[PCwGJQRGTKQFKMCUQWV÷åGRTQF÷VKVXQąKXQWFÊNPKéMWCFTQD
PÆQFO÷P[8RąÊwVÊOéÊUNGPCwGJQRGTKQFKMC\XGąGLPÊOGFCNwÊMQWRCNKwV÷PCMVGTÚEJDWFGVGOÊV
OQåPQUVUGUP¾OKUGVMCV

#MEGUGMQPCLÊXGURQNWRT¾EKU&QOQXPÊURT¾XQW2TQUV÷LQX
#D[EJQOX¾OéGM¾PÊPCRTXPÊCMEK\RąÊLGOPKNKDWFGOGX¾OXP¾UNGFWLÊEÊEJ
VÚFPGEJRąKP¾wGVUQWV÷åGQTGMNCOPÊRąGFO÷V[5QWV÷åPÊQV¾\MCVQJQVQVÚFPG\PÊ

V jakém roce bylo uvedeno do provozu letní koupalištì ve Vrahovicích?
5RT¾XPQWQFRQX÷òPCNG\PGVGPCYGDQXÚEJUVT¾PM¾EJ&QOQXPÊURT¾X[2TQUV÷LQX
5RT¾XP¾QFRQX÷ò\OKPWNÆJQéÊUNC\PÊOGVTč
8ÚJTW\ÊUM¾XCLÊ/CTKG*QPQX¾\1VCUNCXKEC(TCPVKwGM2CV\\2TQUV÷LQXC
5XÆ QFRQX÷FK \CUÊNGLVG RTQUVąGFPKEVXÊO GOCKNQXÆ CFTGU[ 5176'<'@8'%'40+-28%< U JGU
NGO d-172-;q 5XQLK QFRQX÷ò P¾O OčåGVG \CXQNCV VCMÆ PC \P¾OÆ VGNGHQPPÊ éÊUNQ   
éK\CUNCV5/5\RT¾XQWPCVGNGHQPPÊéÊUNQRąÊRCFP÷RąKLòVGQUQDP÷FQTGFCMEGPCWNKEK8¾RGPKEG
Na odpovìdi èekáme v redakci do pátku 12. èervence do 1200 hodin. Další soutìzní otázka
bude zveøejnìna v tištìném vydání PROSTÌJOVSKÉHO Veèerníku, které vyjde v pondìlí
15. èervence spoleènì se správnou odpovìdí na druhou soutìzní otázku a jmény vÙhercù.

Pondělí 8. července 2019
www.vecernikpv.cz
REALITY
Pronajmu letní občerstveni s grilem v atraktivní lokalitě v blízkosti
centra
Prostějov.
Informace:
731 525 155

milujeme vecerník
á
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

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

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v PV. OV
i družstevní. Platba hotově.
Tel: 606 352 444
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Rodina s dětmi hledá ke koupi dům
v okolí PV. 605 541 452
KOUPÍM byt na sídlišti u nemocnice.
731 078 958
Hledám ke koupi CHATU,
CHALUPU. Tel. i SMS 732 715 267

Dne 10. července 2019
uplyne smutný 1 rok,
kdy navždy odešel
pan Jaroslav TŮMA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a syn s rodinou.

Dne 6. května 2019
jsme vzpomenuli 24 roků,
kdy nás navždy opustil
pan Josef ROUBAL.

Koupím byt v PV. 2+1. Osobní vlastnictví. Do 1 250 000 Kč. Platím hotově.
Nejsem RK. Tel.: 778 068 004

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

Dne 2. července 2019
jsme vzpomenuli 24 roků,
co nás navždy opustila
paní Anna ROUBALOVÁ.

Dne 7. července 2019
uplynulo 26. výročí od tragického
odchodu našich rodičů
Drahomíry a Aloise
KONŮPKOVÝCH
z Prostějova.
S hlubokým zármutkem
v srdcích vzpomínají dcera
Drahomíra, vnuci Tomáš
a Jirka, vnučka Hanka a sestra
Miluška s rodinou.
Za tichou vzpomínku
děkujeme všem příbuzným
a přátelům, kteří je měli
ze srdce rádi.

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

Dne 21. července 2019
vzpomeneme 1. rok,
kdy nás navždy opustil
pan Fratišek ROUBAL.
Stále vzpomíná
truchlící rodina.

Maminky nikdy neumírají,
ony jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí...

Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád.
Proč osud byl tak krutý,
a musel Ti ho brát...

Dne 10. července 2019
vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí mého manžela, našeho
tatínka a dědečka,
pana Jiřího FAJSTLA
z Ivaně.
Stále vzpomínají manželka,
syn a dcera s manželem
a vnuk Honzíček.

Dne 12. července 2019
vzpomeneme 28 roků od
tragického úmrtí našeho
milovaného syna, bratra, švagra
Honzíka VIČARA
z Brodku u Konice.
S velikou bolestí vzpomínají
rodiče a bratři s rodinami.

Dne 7. července 2019
by se dožila krásných
kulatých 90 roků
paní Božena KŘUPKOVÁ
ze Smržic
a zároveň 23. srpna 2019
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
dcera Božena s rodinou.

Dnes, tj. 8. července 2019
tomu je 1. smutný rok,
kdy utichlo předrahé srdce
paní Marie KOMÁRKOVÉ
z Protivanova.
Za tichou vzpomínku všem,
kdo ji měli rádi, děkuje dcera
Marie a syn Alois s rodinami.

… a stromy stále šumí,
slunce nepřestalo hřát,
kdo Tě znal, ten porozumí,
proč budeme stále vzpomínat.
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Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád.
Proč osud byl tak krutý,
a musel Ti ho brát...

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

Krásná léta s tebou maminko,
babičko a prababičko prožitá, oči,
z nichž zářila láska a dobrota,
budou nás provázet do konce
života. Na hrob za tebou chodíme,
kytičku nosíme, modlitbou
a vzpomínkou na tebe myslíme.

Dne 10. července 2019
by se dožil 70 let
pan Miroslav SLEZÁK
z Plumlova.
Vzpomíná manželka, synové
s rodinami a sestry s rodinami

Dne 7. července 2019
uplynuly 4 roky od úmrtí naší
milované maminky, babičky,
kamarádky,
paní Libušky BUKVOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají synové,
dcery a vnučka s rodinami.
16011421482

řádková inzerce / vzpomínky

Když zemře maminka, sluníčko
zajde, v srdci nám zavane podivný
chlad. Vždyť na celém světě
sotva se najde, kdo by jak
maminka, uměl mít rád.

Dnes, tj. 8. července 2019
tomu je 11 roků
od úmrtí naší maminky,
paní Boženy VAŠKOVÉ
z Pěnčína.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte.
Za tichou vzpomínku děkují
a vzpomínají dcery s rodinami.

A lesy stále šumí, které jsi měl
tolik rád.. Tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal...

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

Dne 13. července 2019
uplyne 3. smutné výročí úmrtí
pana Petra SKLÁDALA
z Přemyslovic.
Všichni, kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka a dcera s rodinou.

Dne 7. července 2019
jsme vzpomenuli 1. smutné
výročí úmrtí
paní Vlasty KRAJÍČKOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
dcera s rodinou.

SLUŽBY
PRODÁM
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele
i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

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
Prodám FORD TRANZIT skříňový,
dodávkový. Barva červená. R. v. 2002.
Nové brzdy, výměna provozní kapaliny.
Tel.: 739 464 638

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.
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
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Sekání trávy, čištění pozemků.
www.seceni-kaceni.cz, tel.: 605 86 41 40
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

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

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

19070420764

FINANCE

Zednictví Vančura nabízí veškeré zednické
a stavební práce, např. rekonstrukce koupelen, bytů a rod. domů, odvodnění základů
a mnoho dalších odborných prací, vše na
klíč. Tel.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz,
www.zednictvivancura.cz

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

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

Dne 10. července 2019
uplyne 22 let,
kdy nás navždy opustila
paní Anička MENŠÍKOVÁ
z Kostelce na Hané.
S láskou vzpomínají manžel,
dcera a syn s rodinou.

Dne 11. července 2019
uplyne 22 roků ode dne úmrtí
pana Josefa LEKLA.
Vzpomínají manželka
a syn Libor
s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Co vděkem za lásku a péči Tvou
Ti můžeme dát hrst krásných květů naposled,
a pak jen vzpomínat...

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

Pohřební služba Pavel Makový

Dnes, tj. 8. července 2019
vzpomínáme 5. smutné
výročí od úmrtí
pana Františka PROCHÁZKY
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Věra, synové
František a Ludvík.

UZÁVħRKA
ìÁDKOVe
INZERCE
V PÁTEK
12. ĠERVENCE
V 1000 HODIN

Nejsou jiz mezi námi
Jiřina Zmeškalová 1938
Prostějov
Čestmír Smékal 1962
Stražisko
Zdeněk Galatík 1936
Vyškov
Ludmila Petruželová 1934 Prostějov
Miloslav Janoš 1949 Kostelec na Hané
Václav Vyskočil 1944 Malé Hradisko
Marie Richterová 1945
Lešany
Zouharová Marie 1940
Niva
Blanka Kaňáková 1933
Vyškov
Josef Staněk 1931 Brodek u Prostějova

Poslední rozlouèení
Pondělí 8. července 2019
Roger Drmola 1933 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Bohuslav Puda 1931 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 10. července 2019
Mgr. Lubomír Holinka 1932 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Anežka Nakládalová 1923 Klenovice na Hané 14.00 kostel Klenovice na Hané
Josef Ambrož 2001 Niva 13.00 kostel Drahany
Čtvrtek 11. července 2019
Jana Krčová 1945 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 12. července 2019
Vlasta Balzerová 1922 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Bohumil Krbec 1949 Kostelec na Hané 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Josef Komínek 1951 Pivín 14.00 kostel Pivín
Františka Gregorová 1937 Mnichov 15.00 kostel Protivanov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Marta Sekaninová 1937

Nejsou jiz mezi námi
Prostějov Božena Ševčíková 1934
Niva Marie Kolaříková 1935

Pohřební služba FCC Prostějov
Poslední rozlouèení
Středa 10. července 2019
Ladislav Křupka 1951 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Věra Martínková 1936 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 12. července 2019
Margita Křížková 1930 Kralice na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov

Sněhotice

Pondělí 8. července 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

nabídka pracovních míst
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EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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19062110691

19053110615

19062810741

19053110614
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
prodavače/prodavačku
Hledám pomocníka do grilu - do Přijmeme
kuchyně na pláž U Lázničků na na HPP pro prodejnu železářství U
věžiček. Bližší informace na tel. 582
sezónu 2019. Tel.: 777 571 219
333 610, na emailu uvezicek.pv@
Přijmeme do trvalého pracovního seznam.cz nebo osobně na prodejně.
poměru řidiče nákladního konteDo ženského kolektivu přijmeme
jnerového vozidla.
Pracovní doba po-pá 7.00 - 15.30, výkon brigádníka na odpolední směny. Tel:
603 533 508
pracovního poměru Prostějov a okolí.
Požadavky : řidičský průkaz min. sk. C,
Přijmu řidiče sk. C+E, praxe na sklápěč
profesní průkaz, zdravotní způsobilost.
Nature s.r.o., Olomoucká 485, Držovice, podmínkou. Práce v okolí Olomouce.
Tel.: 776 638 977
Tel.: 608 811 174.

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 8. července 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á
SVOJI ŠANCI...

NEPROPÁSNħTE

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR

- Kontaktní pracoviště Prostějov
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Administrativní pracovníci
Pracovníci v sociálních službách
Ředitel/ka kvality
Ředitel/ka mateřské školy
Všeobecné zdravotní sestry
Vedoucí prodejny masa a uzenin

18 000 Kč
15 210-22 920 Kč
45 000 Kč
27 300-37 330 Kč
17 000-19 000 Kč
24 000-27 000 Kč

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

ÚSO s maturitou
základní+praktická
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
střední odborné

OPP CENTRUM, Mostkovice
Domov seniorů Prostějov
LINAPLAST, Kralice na Hané
Obec Slatinky
MUDr. Věra Vavrdová, Prostějov
MAKOVEC, Prostějov

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

19062010684

19053110615

19070410766

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

Pondělí 8. července 2019
www.vecernikpv.cz
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soutěže
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správné odpovìdi a vylosovaní vÙherci z èísla 26/2019:



I sedmadvacáté 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 11. 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.
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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Českobratrská ulice
Anna RŮŽIČKOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Petr Zlámal
Karolína MATOUŠKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: JEDNUVSTUPENKUvhodnotě430KčnaakciNÁMĚŠŤFEST.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
JE ZÁBAVA
Lenka HRUBÁ, Mostkovice
Výherce získává:TŘI VSTUPENKY v hodnotě 585 Kč do Strašidelného domu.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 8, 7, 6
Vladimíra NOVOTNÁ, Prostějov
Výherce získává: JEDNA VSTUPENKA v hodnotě 390 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Již tradiční letní Tuning motor párty ve Vyškově.
Bob HÁLA, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
16070712278

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă
Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þ

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19060710638

19061160649

STARÁ DOBRÁ...

SKON, POSTRK, PAKL, JACHTA, RÝČE, KEMP, CVIK, PODAT, DOLAR,
KYKLOP, TCHOŘ, KOKS, SKŘIPEC, VOSKA, EBOLA, LEOPOLD,
KŘEN, STOH, ARAB, KLYSTÝR, SYKOT, ZLOSYN, AKTIVA, CAMP,
ŠTUS, STRUP, IRMA, ODVÁŽKY
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili jednoho ze starostů města
na Prostějovsku, který vystřídal dlouhodobou vládu
Ivany Dvořákové...
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milujeme vecerník
á

zveme vás ...

TIP 9H îH UQ tku

FOTBAL:
Středa 10. července
17:00 a 23:00 Fotbalový večer s Maradonou (promítání filmu Brankář a od
20:30 hodin promítání snímku Diego
Maradona – mezi filmy fotbalové soutěže, kino Metro 70 Prostějov)

ROCK MEMORY OF

HASIÈI:
Sobota 13. července
15:00 VCP Bílovice 2019 (klání v požárním útoku – 4. kolo Velké ceny Prostějovska, hřiště Bílovice)

KDY: SOBOTA 13. ÈERVENCE, 18:00 HODIN
KDE: PLUMLOVSKÁ PØEHRADA, PLÁl U VRBIÈEK
Již dvanáctý ročník rockového hudebního festivalu Rock Memory Of
proběhne tuto sobotu na pláži U Vrbiček u plumlovské přehrady. Jako každý
rok na něm vystoupí legendární kapely, které přítomným během teplého
červencového večera svou pořádnou
hudbou rozproudí krev v žilách a také
uctí památku již zesnulých muzikantů.
Přijďte se pobavit a zavzpomínat i vy!
Dvanáctý ročník oblíbené akce Rock Memory Of nabídne tradiční sestavu. „Gró

akce jsou kapely Quercus, Keks a Plus. Ty
jsme oslovili, když jsme s Rock Memory
Of začínali. Rok poté se přidala skupina
Kontakt, která od té doby společně se třemi jmenovanými skupinami tvoří její jádro. Následně se ozvali z ATD s tím, že by
chtěli na akci hrát taky. A tato sestava zde
hraje doposud,“ láká fanoušky Petr Zlámal
z pořádající agentury HIT TRADE.
Kromě toho, že festival návštěvníkům
nabídne skvělý rockový zážitek, je především věnován památce zesnulých

akce
v regionu...

prostějovských hudebníků jako Miry
Vysloužila st., Miry Vysloužila ml., Miry
Čecha, Miry Kolby, Petra Dvořáka, Miry
Řeháka, Pepy Šplíchala, Miry Černohouze a mnoha dalších.
Vstupenky v předprodeji vás přijdou na
120 korun, na místě pak na 150 korun.
Lze je zakoupit na předprodejních místech v Klenotech Eva na náměstí T. G.
Masaryka a v síti Ticketportal. Pokud nebude akci přát počasí, přesune se do Víceúčelové haly-zimní stadion v Prostějově.

Country ve Vojtěchově
již po dvacáté
Hudební skupina Taverna zve na
jubilejní 20. ročník festivalu Country
Vojtěchov, který se bude konat tento
pátek 12. a sobotu 13. července v areálu SDH ve Vojtěchově. V první den
se od 20:00 hodin představí kapely
Mazzvec, Apple, Ptačoroko a Tres
Soldanos. Tuto sobotu od 13:00 hodin vystoupí skupiny Soft & Easy,
Arrest, The Log, Sakra pes, New River Train, Madalen, Taverna, Album
a Holátka. Slovem bude provázet
Míra „Bgman“ Novotný.

Triatlon ve Zdětíně
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 8. července
18:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
animovaná komedie USA
20:00 DEVADESÁTKY
(VARY VE VAŠEM KINĚ)
americké drama
úterý 9. července
17:30 SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA
americké sci-fi
20:00 BÍLÝ BILÝ DEN
drama Island/Dánsko
středa 10. července
FOTBALOVÝ VEČER
S MARADONOU
(VARY VE VAŠEM KINĚ)
17:00 BRANKÁŘ
německý životopisný film
18:30 FOTBALOVÉ
SOUTĚŽE PŘED KINEM
20:30 DIEGO MARADONA
dokument Velká Británie
čtvrtek 11. července
18:00 WILLY A KOUZELNÁ
PLANETA
animovaný film Francie
20:00 THE CURE
koncert v kině
pátek 12. července
15:30 WILLY A KOUZELNÁ
PLANETA
17:30 SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA
20:00 SPOLUJÍZDA
akční komedie USA
sobota 13. července
15:00 SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA
17:30 YESTERDAY
hudební komedie Velká Británie
20:00 APOLLO 11
americký dokument
neděle 14. července
10:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
15:30 UZLY A POMERANČE
rodinné romantické drama ČR/Německo
17:30 LATE NIGHT
komedie USA
20:00 KOŘIST
americký thriller

aneb, co se
kde děje…

Zámek Konice

Zámek Prostìjov

do 1. září
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
výstava

Pernštýnské náměstí 8, Prostějov
do 8. července
OLGA MĚSÍCOVÁ
výstava obrazů
(Café Zámek)
11. července
CO BYLO A JE
výstava prostějovského rodáka Jiřího
Valtra
(průčelí zámku)

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

Letní KINO
Mostkovice
středa 10. července
21:30 MISSION:
IMPOSSIBLE – FALLOUT
americký thriller USA
pátek 12. července
21:30 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisný film USA
sobota 13. července
21:30 CO JSME KOMU ZASE
UDĚLALI
francouzská komedie
neděle 14. července
21:30 KUNG-FU PANDA 3
animovaná komedie USA

Uprkova 18, Prostějov
do 25. srpna
KDYŽ DŘEVO PROMLUVÍ
Výstava představuje tradiční řemeslo v pojetí mladých studentů Střední školy řezbářské
z Tovačova. K vidění jsou práce vznikající
během studia nejen maturitního oboru,
který zde má již dlouholetou tradici. Návštěvníci si budou moci prohlédnout, co
všechno zvládnou mladí umělci vytvořit
z tak krásného „živého“ materiálu, jakým je
dřevo. K vidění jsou řezby a výrobky z průřezu studia od těch jednodušších až po závěrečné a maturitní práce. Výstava je doplněna
několika předměty ze sbírek muzea.

Zámek Plumlov

I<(JNÁü
vracíme přes Slatinky do Slatinic
k vlaku do Prostějova,“ popsala Eva
Zatloukalová z Ekocentra Iris. Zájemci
budou moci navštívit ještě areál lázní.
Návrat do Prostějova je naplánován do
16:00 hodin.
Tato akce je určená jen pro seniory.
Pokud se rozhodnete, že na výlet
pojedete, musíte se předem přihlásit
v kanceláři Ekocentra Iris vždy v úterý
a ve čtvrtek v době od 13:00 do 16:00
hodin, případně v obchůdku Filemon
& Baucis na náměstí T. G. Masaryka.
Spolu s rezervací místa je nutné zaplatit
ještě zálohu 50 korun.
(tem)

Kosíř fest 2019
V sobotu 13. července od 13:00 hodin se ve Lhotě pod Kosířem bude
konat Kosíř fest. Na programu bude
vystoupení mažoretek, písničkáře
Marka Soldána, kapel Pryor, Deep
Purple revival, AC/DC memorial
band a Wanastowi Vjecy revival.
Dále se lidé mohou těšit na narážení soudku, pojídání tvarůžkových
kremrolí a pití tupláku na čas. Připraveny budou také atrakce pro děti.
Probíhat budou i exkurze do pivovaru. Vše zakončí ohňostroj.

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

ŠPALÍÈEK

do 4. srpna
OČIMA SRDCEM OBJEKTIVEM
devátý ročník česko-maďarské výstavy
fotografií
Skálovo nám.6, Prostějov
POEZIE FOTO-GRAFIE
pondělí 8. července
Na výstavě uvidíte originální fotografickou
11:00 PIZZA KVÍZ
soutěž v luštění hádanek, křížovek a kvíz tvorbu Vladimíra Bruntona – velkoformá(Knihovna pro děti a mládež) tové plátna a portréty českých a světových
osobností, témata ženy, zátiší a přírody. Vše
14:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
výroba dárečků, upomínkových před- ve světově ojedinělé technice řemeslného
mětů a další drobnosti z papíru a přírod- zpracování klasické fotografie.
ních materiálů
(Knihovna pro děti a mládež)
středa 10. července
středa 10. července
10:00 DESKOHRANÍ
15:00 PORADNA SOS
hry pro všechny
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
(Knihovna pro děti a mládež)
kam se obrátit? Odborní právní poradci
čtvrtek 11. července
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
13:00 ČTENÍ POHÁDEK
s Vámi budou řešit váš konkrétní problém.
A PŘÍBĚHŮ
(učebna)
pro nejmenší – určeno všem od 5-99 let
do 31. srpna
21:30 NOC S FILMEM:
DESIGNEM ZA DOBROU NÁLADU
BOHEMIAN RHAPSODY
Výstava výtvarných prací studentů proživotopisné hudební drama VB/USA
stějovské Střední školy designu a módy
(náměstí T. G. Masaryka)
Muzeum a galerie v oboru Multimediální tvorba. Práce byly
inspirovány tzv. „dobrou náladou“. Je to
v Prostìjovì
odpověď studentů na současné nálady ve
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 společnosti ovlivněné politickým či ekologickým děním. Výstava je součástí letošdo 28. srpna
ních oslav stoletého výročí školy a můžete
FOTBAL TO JE HRA!
ji navštívit do konce srpna.
výstava k 115. výročí založení
(Galerie Na Půdě)
fotbalového klubu SK Prostějov

Knihovna

PROSTĚJOV Pro seniory pořádá Ekocentrum Iris ve středu 10. července výlet vláčkem na Kosíř. Vyjíždět se bude
v 7:45 hodin z hlavního nádraží v Prostějově a poté se bude pokračovat do
Slatinic a košířským vláčkem přes další
obce až na vrchol Kosíře. Projeďte se
vlakem a poznejte okolní krajinu, bude
to zážitek!
Ve středu 10. července máte jedinečnou
šanci procestovat okolí společně s Ekocentrem Iris a poznat tak svoje okolí. Největším zážitkem pro vás přitom dozajista
bude výjezd turistickým vláčkem až na
vrchol Velkého Kosíře k rozhledně. Ráno
je naplánován sraz v 7:45 hodin na hlavním nádraží v Prostějově, odkud všichni
společně pojedou vlakem do Slatinic. „Ve
Slatinicích nastoupíme do kosířského
vláčku a pojedeme přes Drahanovice do
Ludéřova, kde navštívíme barokní sýpku.
Pokračujeme přes Lhotu pod Kosířem
k rozhledně na vrchol Kosíře, cestou si
dopřejeme krátké zastavení u zajímavostí kosířské přírody. Na vrcholu bude
asi hodinová přestávka, pak se vláčkem

Nadcházející sobotu 13. července
se bude konat další ročník triatlonu
Zdětín open. Na účastníky bude čekat
1 kilometr plavání v bazénu ve Vyškově, 60 kilometrů na kole z Vyškova do
Zdětína a 8 kilometrů běhu ze Zdětína
ve směru na Bělecký mlýn a zpět. Sraz
účastníků je v 7:15 hodin v areálu sokolovny ve Zdětíně.

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
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 9. července od 12:00 hodin
se konají „PRÁZDNINOVÉ HERNÍ
ÚTERKY“, tentokrát si můžete zahrát
hru Procestuj Evropu (ze západu na východ)
* v úterý 9. července od 14:00 hodin se
uskuteční tvořivá dílna „BAREFOOT
SANDÁLY“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 10. července od 7:45 hodin se
uskuteční výlet pro seniory „VLÁČKEM
NA KOSÍŘ“
* v sobotu 13. července od 9:00 hodin se
koná společné setkání při sečení a hrabání
ovocného sadu Oulehle „NA KOSÍŘ
S KOSOU“

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝMC Cipísek
CHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
* kurz šití na stroji pro začátečnice a potel. 775 549 777
kročilé švadlenky povedou opět L. Křenkooznamujeme všem klientům, že poradenvá a S. Wantulová. Dle rozpisu obou skupin
ské pracoviště v Prostějově má změněnou
vždy v pondělí 17:30-20:30 hodin.
provozní dobu: úterý a středa od 8:30 do
* individuální právní poradenství
11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek
s A. Hálkovou dle objednání, koresponjen pro objednané klienty. Můžete využít
denční poradenství zdarma
služeb našeho zařízení v podobě odbor* individuální poradenství v péči o dítě s I.
ného sociálního poradenství a nabídky
Halouzkovou dle objednání
baterií do sluchadel a drobné příslušenství
* individuální poradenství v oblasti zdrake sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
vého pohybu pro dospělé a děti - zdravý
ušní tvarovky různých velikostí).
pohyb, správný vývoj dětí, odstranění bolesti a špatného držení těla cvičením, aromateRegionální pracoviště TyfloCentra Olorapie, podpora zdraví přírodními prostředmouc v Prostějově nadále poskytuje služky apod. s H. Peterkovou dle objednání
by nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
RÙZNÉ...
Také letos se konají PROHLÍDKY RAD- O víkendu 13. a 14. července se konají
NIČNÍ VĚŽE (nám, T.G.Masaryka, Pro- PROHLÍDKY CENTRA MĚSTA
stějov). Provozní doba o letních prázdni- A KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍnách: pondělí - čtvrtek 9:00, 10:00, 13:00, ŽE. Historické centrum města ve 14.00
14:00 hod., pátek 9:00, 10:00, 13:00 ho- a 15.00 hodin - stanoviště: socha T.G.M.
din, sobota a státní svátky 13:00, 14:00, (max. 20 osob). Kostel Povýšení sv. Kříže
15:00 hodin. Kapacita návštěvníků věže ve 14.00, 15.00 - stanoviště: kostel (max.
je stanovena maximálně na 13 osob, proto 20 osob). Prohlídky jsou zdarma
doporučujeme skupinu objednat u pracovnic informační služby na bezplatné te.
lefonní lince 800 900 001 v pracovní dny,
cz
e-mail: informace@prostejov.eu.

www

vecernikpv.



navštivte stále více oblíbenější
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SPOLEČNOST

Číslo 27•Ročník 23
Pondělí 8. července 2019

PIVO OBHÁJILO

HANÁ CUP

Naleznete
uvnitř

JAK DOBÝT
PLUMLOV?
ƔƔ Během tří vikendových dní od
pátku do neděle probíhala velkolepá akce na plumlovském zámku.
strana 24-25

TRÁPÍ JE
MARODKA

ƔƔ Fotbalistům Prostějova
se v přípravě nedaří. Může za to
i řada zranění.
strana 28

Foto: Michal Kadlec

Jindra Polák a spol.
uchvátil návštìvníky
koncertu U Vrbièek
dvoustrana 22-23

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Ani o prázdninách si nedají pokoj,
už v úterý 9. července se znovu sejdou
prostějovští konšelé na zasedání Rady
statutárního města Prostějova.
ƔƔ V prostějovské nemocnici se během prvního pololetí tohoto roku narodilo 396 dětí.
ƔƔ Během tohoto týdne se i nad Prostějovskem výrazně ochladí, přes den
bude maximálně 25 stupňů Celsia.
ƔƔ Účast na Evropských hrách v Minsku si připsala trojice dráhových cyklistů z Prostějova. Daniel Babor, Luděk
Lichnovský a Wojciech Pszczolarski ale
na tuto akci nebudou vzpomínat v dobrém. Nejlépe se zadařilo Wojciechu Pszczolarskimu, který získal deváté místo
ƔƔ Přesně za měsíc začínají přípravné zápasy hokejovým Jestřábům. Na
úvod odehrají venku zápas s polským
Tychy. Z prvoligových soupeřů je pak
čeká Třebíč, Jihlava a Frýdek-Místek.
Prostějov si zahraje i s extraligovým celkem, Vítkovicemi. Loni se v přípravě
Jestřábi žádnému týmu z nejvyšší soutěže nepostavili.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

KRUMSÍN Loni suverénní, letos se rozjížděli pomaleji. Přesto se mohou
opět radovat. Tým FC Pivo poskládaný z nejen pražských hráčů podruhé za sebou zvítězil v Krumsínském Haná Cupu. Jízdu mužstvo zakončilo rozdrcením FC Dynama Čížkovy poměrem 7:0. Na závěr nechyběl
ani oslavný skok do požární nádrže.

PODROBNOSTI NA STRANĚ 36 A 37

Město se postará o hroby
významných

ƔƔ Kádr volejbalistek posílí
dcera slavného slovenského
hokejisty.
strana 38

ŠLÁGR VEČERNÍKU – MALÁ KOPANÁ

Metle Cup je tady,

2ąKPGUGHQVDCNK\¾DCXW

hrdinů

PROSTĚJOV Městský hřbitov v Brněnské ulici v
Prostějově se rozroste o jeden náhrobek.„Snažíme se
pečovat o hroby významných osobností, které se jakkoli
v době minulé zapojily do dění města. Jsou to jak například osobnosti z oblasti umění, tak také ti, co za nás
bojovali ve válkách,“ předeslal primátor města František
Jura. Aktuálně se magistrát postará o dva hroby významných rodáků. „Pořídíme náhrobní desku na hrob četaře
Viléma Münze, hrdiny bitvy u Dunkuerque, nositele Čs.
válečného kříže 1939. Náhrobní deska bude umístěna
na jeho hrobě. Její pořizovací cena je 8 700 korun,“ informoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil.„Stejně tak
se postaráme o hrob JUDr. Františka Doležela, bojovníka
za pravdu, spravedlnost a lidská práva. Přidali jsme tedy
tato místa do seznamu hrobů, o které jsme se zavázali
jako město pečovat,“ uzavřela náměstkyně primátora
Milada Sokolová.
(mik)
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TŘETÍ POSILA
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OTASLAVICE, PROSTĚJOV Slaví teprve čtvrté narozeniny, za sebou
toho však už má hodně. Řeč je o Metle Cupu, turnaji v malé kopané pořádaném v Otaslavicích. Se svým tuctem přihlášených mužstev a cenami téměř pro každého se během svého trvání klání pro mnohé změnilo
ve vítanou příležitost, jak v letní přestávce opět nazout kopačky.
Zajímavostí nabízí turnaj hned několik. Kromě lákavých cen, které
čekají na řadu týmů, je to třeba skutečnost, že se skupiny losují až na
místě. Do poslední chvíle tak pro týmy soupeři zůstávají velkou neznámou. Za zmínku pak stojí i doprovodný program. Organizátor turnaje
Jiří Hon slibuje, že se nudit nebude nikdo. I proto například dorazí Michal David revival. „Vždycky chceme přidat něco navíc,“ okomentoval
letošní doprovodný program Jiří Hon.
Na klání se i letos chystají týmy z celé Moravy. Příkladem může být
mužstvo z Dolní Moravice. Ani na přespolní účastníky přitom v Otaslavicích nezapomínají. Budou mít možnost se ubytovat jak v areálu ve
stanu, tak v sokolovně.
Turnaj začne zhruba v 10:00 hodin, před prvním výkopem proběhne
ještě losování skupin. Na férovost zápasů dohlédnou delegovaní rozhodčí. Na turnaj Metle Cup po ukončení navazuje volná zábava, při
které nebude chybět hudba.
(sob)
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kultura v Prostějově a okolí

druhou a diváci ocenili i to, že do svých
„pecek“ muzikanti dávali i celé srdce.
Aplaus obecenstva pod pódiem dával
tušit, že celý koncert bude mít obrovský
úspěch, což si vzápětí pochvaloval i ředitel pořádající umělecké agentury HIT
TRADE Petr Zlámal. Ten Večerníku
potvrdil, že kapelu, která od roku 2012
stále stoupá na žebříčku popularity, bylo
hodně těžké přivábit k Vrbičkám. „Tak

PROSTĚJOV Naprosto famózní
a neotřelá akce je za dveřmi! Už
tuto sobotu 13. července se na pláži
U Vrbiček na plumlovské přehradě
rozduní kytary a bicí v rámci již dvanáctého ročníku ROCK MEMORY
OFF 2019. Legendární prostějovské
kapely se představí na pódiu, které pro ně znamenají rockový svět.
O akci, která opět bude plná vzpomínek na zesnulé prostějovské muzikanty, si Večerník v exkluzivním
rozhovoru povídal s šéfem umělecké agentury HIT TRADE Petrem
Zlámalem (na snímku), duší a hlavním organizátorem festivalu.
yy O který ročník jde a jaká bude

skladba celého letošního programu
ROCK MEMORY OF?
„Letošní Rock Memory Of je už v pořadí dvanáctý, což je už pěkná šňůra festivalových představení prostějovských
rockových kapel. A také letos bude sobota U Vrbiček na plumlovské přehradě plná vzpomínek na naše muzikanty, kteří jednoznačně patřili ke koloritu
prostějovské amaterské muziky a tímto,
alespoň my zatím přeživší, se snažíme

Michal
KADLEC

pro Večerník
ík

Exkluzivní
ní
rozhovor

saa

Jak Jellenni baavilli fanoouškky na přřehhraddě....
2x foto: Michal Kadlec
CZHQVQ#PGVC5VTCwMTCDQX¾

VŘESOVICE Svého křtu se dočkala i kniha leteckých fotografií
Prostějovsko z nebe. V neděli 30.
června se v obci Vřesovice konaly
obecní hody a slavnostní otevření
nové přístavby místní školy. U příležitosti těchto zajímavých akcí
CBS Nakladatelství pokřtilo právě
Prostějovsko z nebe.
Otevření přístavby bylo pro místní
velkou událostí. Novou budovy posvětil Antonín Basler, který působí
jako pomocný biskup a kancléř olomoucké arcidiecéze. Návštěvníky

čekal bohatý doprovodný program.
Vedle prohlídky školy si mohli poslechnout lidové písně typické pro
tento kraj nebo povzbudit děti, které
si připravily hudební i taneční číslo.
V neposlední řadě se také stali svědky
křtu knihy Chrudimsko z nebe.
Kmotry této knihy se stali starosta
obce Vřesovice Josef Fica, starosta obce
Výšovice Jakub Haluza a starosta prachatické obce Strunkovice nad Blanicí
Karel Matějka. Společně knize popřáli
jen to nejlepší, pokřtili ji a na památku
se do knihy i podepsali.
(red)
8T¾OEKXąGUQXKEMÚEJJQFčD[NCRQMąV÷PCKXGNKEG\CLÊOCX¾MPKJC2TQUV÷LQXUMQ\PGDG
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Do knižního světa uvedli Prostějovsko z nebe
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uctít jejich pamatku. Pro některé z nás
to byli příbuzní, spoluhráči, učitelé, ale
hlavně to byli pro nás kamarádi, kteří se
dnešních dnů nedožili. Bohužel.“
yy Určitě ale každý z těchto muzikantů zanechal po sobě velkou stopu...
„Jak jsem již v předešlé odpovědi řekl,
je to vzpomínka na všechny kamarády
muzikanty, kteří se dnešních dní nedožili a mnozí z nich odešli v hodně
mladém věku. Ale každý zde zcela určitě zanechal určitou stopu a také je
to vzpomínka na všechny, kteří chodili
na tyto kapely a taktéž už nejsou mezi
námi a stále si mají co říci a na co vzpomínat. Mnozí z nich se potkávají, vždy
jednou za rok právě na této akci. A to je
hodně dobře.“
yy Jakou skupinu letos považujete za opravdou „pecku“ při ROCK
MEMORY OF?
„Nechci nikoho vyzvedávat nebo snižovat. Je to akce o setkání a o muzice,
není to žádné předávání cen Grammy
nebo Bratislavská lyra! Je to setkání,
a doufám, že tomu tak je a cítí to tak
všichni. Setkání kamarádů, hraní muziky, povídání u dobrého piva v příjemné
společnosti. Takto to beru tedy já.“
yy Je v případě nepříznivého počasí
zařízeno náhradní místo konání?
„V případě nepřízně počasí je připravena díky pochopení Ing. Vladimíra
Průši a hlavně ředitele Víceučelové
haly pana Ivo Horáka, známého svou
vstřicností a dobrou duší, připravena

možnostt využití zimního stadionu
v Prostějově.
Prostěějově. Snad to ale nebude potřeba, poněvadž
pooněvadž prostředí U Vrbiček
chybu
nemá ch
hybu a navíc u plumlovské přeprakticky
hrady pr
rakticky vyrostli všichni.“
yy Co byste vzkázal na závěr návštěvníkům,
vštěvník
kům, kteří se v sobotu chystají na letošní
leto
ošní ROCK MEMORY OF?
„Že se nnaa ně a všechny kapely těšíme.
Skupinám
m ATD, KEKS, QUERCUS,
KONTAKT
KONTA
AKT a PLUS přeji úspěšné
vystoupení
vystoupe
ení a všem přejeme příjemný
zážitek spojený
spojený s pěkným počasím na

pláži U Vrbiček.A samozřejmě musím
připomenout, že
díky spolupráci
s firmou Maier
jsou zajištěny
svozy a rozvozyy
zdarma firmouu
Autobusová doprava Františka Konečného.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Akce bude opět plná vzpomínek na zesnulé muzikanty,“ říká v rozhovoru Petr Zlámal

www.vecernikpv.cz

Jindřich Polák, Martin Kasal, Ondřej
Málek, Tomáš Málek, Jan Rek, Josef Málek a Saša Smutný. Sedmička muzikantů,
která hodinu a půl bavila své fanoušky
při svém vystoupení na pláži U Vrbiček
na plumlovské přehradě. Jeleni si na
zhruba polovinu koncertu pozvali na
pódium navíc svého tradičního hosta,
kterým byla zpěvačka Kateřina Marie
Tichá. „Paroháči“ zpívali jednu píseň za

excelentní singlista Tomáš Roba,
který letos v první lize prohrál pouze
dvě utkání, začal svou velkou sobotní
jízdu zápasem proti medailistovi ze
světového šampionátu před několika
roky Karlem Hronem. A to naprosto
senzačně, neboť skvělým výkonem
zvítězil 10:5, 10:9 a jednoho z favoritů tím vlastně poslal předčasně
domů. V dalším střetnutí své skupiny svedl naprosto vyrovnanou partii
s posledním mistrem světa v singlu
Ondrou Vítem ze Žatce, aby podlehl
až po velkém boji 7:10, 7:10. Poslední skupinový mač pak neabsolvoval,
protože Nováček skrečoval a Tom
tak mohl slavit postup mezi elitních
šestnáct singlistů otevřeného MČR,“
pokračoval Beneš.
Na startu play-off se přitom hanácký
bojovník zdaleka nezastavil, spíš právě naopak. „Tomáš je známý tím, že
jakmile se rozehraje, může dosáhnout
vynikajících výsledků proti komukoliv. V osmifinále tak neměl domácí
zástupce extraligových Čelákovic
žádnou šanci a po setech 10:8, 10:0
(!) byl Roba mezi nejlepšími osmi
plejery prakticky Evropy. V jedné
z nejdramatičtějších bitev celého
šampionátu pak ve čtvrtfinále porazil juniorského mistra světa Hanuse z Modřic 2:1 po sadách 5:10,
10:9, 10:9 a s celým zbytkem týmu
Sokola I slavil největší úspěch své
dosavadní kariéry! Bylo jasné, že se
ohlížel se šťastný kouč prostějovského nohejbalu.
Jeho závěrečné resumé? „Když Tomáš přebíral bronz za třetí místo,
musel jsem jednomu z přihlížejících
říct, aby mě štípnul, jestli se mi to
nezdá. Je to největší úspěch hráče
v dresu TJ Sokol I Prostějov mezi
muži, navíc v otevřeném mistrovství
a v singlu coby nejtěžší nohejbalové

6QO¾w4QDCDTQP\QXÚOGFCKNKUVC\QVGXąGPÆJQ/è4OWåčXUKPINW

popere o cenný kov, ovšem v semifinále jeden z našich nejlepších českých singlistů Kolenský z Čelákovic
nezaváhal a viditelně unaveného
Toma jasně přehrál 10:5, 10:2. V duelu o bronz však ze sebe Roba vydal
všechny zbytky sil a jednoznačně si
poradil s Janíkem z Českého Brodu
10:6, 10:4! Tím pádem se mohl těšit
na slavnostní vyhlášení medailistů,“

disciplíně. Rovněž já osobně tohle
počítám za svůj největší trenérský
úspěch i přes dřívějších šestatřicet
mistrovských titulů v mládežnických kategoriích. Tom Roba hrál
fantasticky, a pokud nepočítám slovenského reprezentanta Stupáka na
druhé pozici, je prakticky vicemistrem ČR! Na tomto úspěchu má velký podíl i jeho týmový parťák Lukáš

39

Pírek, který se s ním poslední měsíc
před turnajem intenzívně připravoval a sám Tomáš tenhle Lukášův podíl sám zdůraznil,“ dokončil Richard
Beneš svůj oprávněně obsáhlý komentář.skvělé podmínky a díky tomu
můžeme dosahovat takových výsledků.
Jsme moc rádi, že jsme právě pod hlavičkou reprezentace Olomouckého kraje
dosáhli na takový úspěch.“

Foto: Marek Sonnevend

tenis
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jeden z hlavních organizátorů závodu
Richard Šatínský. S kolegy poskytne
občerstvení nejen na startu / v cíli, ale
také na dvou místech po trati. Nezapomněl přitom ani na děti. Ty rozdělil do dvou kategorií – závodní a nezávodní, která poběží pouze 800 metrů.
Poslední čtvrtou kategorií jsou ženy.
„Lidé umístění na 1. až 6. místě se
mohou těšit na zajímavé ceny,“ láká
organizátor běžce. Ti budou muset
zvládnout i kopcovitý terén v okolí
Záhoří.
(sob)

ÔSPħCH KRUMSÌNSKeHO

MOSTKOVICE, PROSTĚJOV
Z běžkařských stop se přesunuli
do běžeckých bot. Velkou změnu
má za sebou akce skupiny nadšenců z Domamyslic – původně zimní
závod napíše již čtvrtý ročník běžecké části.
Letošek však přichystá několik změn.
„Přesunujeme závod do Mostkovic
kvůli lepšímu zázemí. To budeme mít
na zdejším hřišti, kde závod začne.
Také se mění délka závodu, ten hlavní bude měřit 10 kilometrů,“ uvedl

Ġeká Me L Záhoíí

KOSTELEC NA HANÉ Zhruba
sto florbalistů a florbalistek zkřížilo v pátek své hokejky. Co je k tomu
vedlo? Kostelecký putovní pohár,
venkovní turnaj, který si připsal už
šestý ročník. Na hřišti sousedícím
se základní školou se tak potkali
současní i bývalí hráči hrající rozličné ligy. Ale také hráči rekreační.
Turnaj se hrál ve dvou skupinách
po pěti mužstvech a nechyběl ani
domácí pořádající tým hrající Regionální ligu mužů. K vidění ale byli
také například junioři z Prostějova
a Mohelnice či muži z Hranic i Přerova. U spousty týmů však bylo dost
těžké odhadnout, odkud jejich členové vlastně pocházejí: příkladem
budiž mužstva jako Alfasamci nebo

Vodka s Džusem.
Zprvu ztěžoval klání pro florbalisty
nezvyklý povrch – tartan. „K vidění
zpočátku nebyl pěkný florbal, jelikož si
týmy zvykaly na hřiště, které není pro
florbal úplně nejlepší. Na druhé straně
si myslím, že je turnaj venku i na takovém povrchu zajímavým zpestřením ať
už letní přípravy, či letního volna před
sezonou,“ uvedl jeden z pořadatelů
turnaje Tomáš Hruška.
Po základních skupinách skončily
týmy Paleta s…ček a také Chuji Bobži, složené vesměs z hráčů
z Prostějova. Přes čtvrtfinále se pak
nedostali také dva z favoritů, a sice
florbalisté Kostelce na Hané a Hokejky. Klání nakonec po lítém boji
ovládl Unisex team. Ten jako jeden

BRNO Mistrovství České republiky
v pétanquu trojic mužů ovládlo duo
hráčů Krumsína Robert Janeček
a Petr Juráň společně s brněnským
Pavlem Hoďboďem a Jaroslavem
Vlkem z Pražského klubu POP. Pro
oba krumsínské hráče znamená tohle vítězství možnost reprezentovat
Českou republiku na mistrovství
světa, které se bude konat příští rok
ve švýcarském Lausanne.
Aby toho nebylo málo, na krásném třetím místě skončila další trojice krumsínských hráčů ve složení Michal Drmola,
Miloslav Pánek a Ladislav Kobza. Na
/QOGPVMC\-QUVGNGEMÆJQRWVQXPÊJQRQJ¾TW
Foto: Michal Sobecký
bedně tedy skončilo hned pět hráčů
z mála měl v sestavě také ženy. „Rád Tři nejlepší týmy turnaje:
z klubu Hrode.
bych poděkoval týmům za účast, féro- Unisex team (Prostějov)
Na mistrovství republiky trojic ovšem
vou hru a budu se těšit na další ročník,“ Tampere (Uničov, Mohelnice)
nebyl vidět pouze mužský pétanque.
Všechno na Jurise (Přerov, Hranice) V ženské kategorii obsadila nádherdodal Tomáš Hruška.

né druhé místo Františka Karásková,
a stala se tedy vícemistryní České republiky.
Nadto v sobotu dokázali udělat další
obrovský úspěch krumsínští hráči na
Mistrovství České republiky hráčů nad
55 let. Na turnaji se představila trojice
Jana Krpcová, Miroslav Krpec a František Krpec. Mistrovství se zúčastnilo
28 týmů a nikdo nebyl lepší než právě
hrodecká trojice, která se stala v této kategorii mistry České republiky.
„Obrovský úspěch pro krumsínský
klub, všichni naši zúčastnění v mužské
části dokázali udělat obrovský úspěch,
opravdu jim gratuluji,“ uvedl spokojený
prezident klubu Vladimír Marcián.
Prostějovský Večerník bude sledovat,
zda se hráčům podaří uspět i na světové
scéně v příštím roce.
(jaf)

Putovní pohár ovládl unisex team PeTAN4UU NA MĠR

KUŘIM K poslednímu turnaji před prázdninovou pauzou zavítali zápasníci Čechovic do Kuřimi na Velkou cenu Brna ve volném stylu. Na třech
žíněnkách se zde představilo více než sto třicet
zápasníků z dvaadvaceti oddílů Česka, Slovenska, Rakouska, Srbska a Spojených států. A vedli
si náramně, na Hanou si přivezli čtyři zlaté, čtyři
stříbrné a dvě bronzové medaile.
„I když preferujeme řeckořímský styl, tak jsme se
opět mezi volnostylaři neztratili a naši borci vybojovali deset medailí z deseti možných,“ pochlubil se
znamenitou jízdu jeden z trenérů TJ Sokol Čechovice Vojtěch Szilva.
O zlaté úspěchy se postaral Šimon Florián, Jakub
Vrba, Filip Kouřil a Adam Lajčík. Stříbrné vybojovali Damián Zeidler, Elena Polenová, Lukáš Sekanina
a Matěj Vrba. Bronz vyválčil Ondřej Kouřil a Šimon
Polena.
(jim)

<¾RCUPÊEKèGEJQXKEGZEGNQXCNKX-WąKOK BĨÿcL vyrazí Go akce.

„Ve startovní listině figurovalo celkem
dvaatřicet singlistů, z nichž v podstatě každý představoval velkou kvalitu.
A tím větší jsme měli radost, že vedle
Tomáše Roby organizátoři přijali do
turnaje na poslední chvíli i druhého
našeho borce Lukáše Pírka,“ uvedl
Večerník, potažmo jeho čtenáře do
obrazu trenér nohejbalistů TJ Sokol
I Prostějov Richard Beneš.
Šampionát byl rozlosován do osmi
základních skupin po čtyřech, do
play-off postupovali z každé grupy
dva nejlepší. „Lukáš Pírek měl ve své
skupině juniorského mistra světa Hanuse, hráče Českého Brodu Sýkoru
a ze Sokola Slaný Beránka. Nevedl si
vůbec špatně, hned v prvním utkání
získal proti extraligovému Hanusovi
zahajovací set a ve druhém měl za
stavu 9:8 dva mečboly. Ty se mu však
nepodařilo proměnit, nakonec po
výborném výkonu smolně prohrál.
Ve druhém zápase svedl opět naprosto vyrovnanou bitvu s prvoligistou
Sýkorou, bohužel znovu po velkém
boji podlehl 1:2. Poslední duel tak
na Lukášově nepostupu nemohl už
nic změnit, on zřejmě i z toho důvodu nehrál zkonsolidovaný, padl 0:2
a z dalšího průběhu mistrovství byl
vyřazen,“ popisoval Beneš.
Hodnocení jeho svěřence číslo dva
vyznělo mnohem radostněji. „Náš

Michal
KADLEC

Marek SONNEVEND

ČELÁKOVICE, PROSTĚJOV Spartak Čelákovice uspořádal
v sobotu 29. června nohejbalové mistrovství České republiky mužů v singlu 2019. Letos premiérově mělo formát
Open, bylo tedy otevřené i hráčům ze Slovenska, Maďarska,
Rumunska, Švýcarska a dalších států.
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„ Po koncertì na nás poèkejte, po
vyzval fanoušky frontman Jin

navštivte stále více oblíbenější inter

EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
reportáž

Famózní kapela Jelen rozvášnila
Giváky U Vrbiġek na píehraGĨ

22

PLUMLOV Kytary, bicí, akordeon, banjo, harmonika, housle, trubka,
a dokonce i valcha. A neodmyslitelné jelení parohy na pódiu. To vše
patří k famózní české skupině Jelen, která potěšila své fanoušky nádherným vystoupením na pláži U Vrbiček na plumlovské přehradě.
V sobotu večer tam zněly hity kapely, ale i písničky z dílny legendy
české country Michala Tučného. Skupina Jelen tak zavzpomínala
nejen na excelentního zpěváka, ale stovkám návštěvníků koncertu
předvedla i některé své novinky z posledního alba.

19070410769
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pomohla tamnímu ženskému družstvu jak ke stříbru ve Slovenském
poháru, tak k bronzu v extralize.
Následně přestoupila koncem jara
2018 do Strabagu Bratislava.
S ním na konci uplynulé sezóny
dosáhla na extraligové stříbro, když
Strabag byl dokonce blízko i k zisku
mistrovského titulu, ale finále soutěže v jeho rozhodujícím pátém střetnutí poznamenala aféra s chybou při
počítání skóre.
Nyní tedy Stümpelová zamířila do
České republiky, konkrétně na Hanou. A pokud vám coby sportovním
fanouškům je její příjmení něčím
povědomé, pak vězte, že jde o neteř

bývalého vynikajícího hoke-jisty Jozefa Stümpela, dlouuholetého hráče zámořské NHL
HL
a mistra světa 2002!
„Nikola patřila v posledníchh letech
k nejčastěji bodujícím blokařkám
kám slovenské ligy. Slovenky na tomto
to postu
přitom jsou obecně velmi kvalitní,
viz Veronika Hrončeková nebo
bo Nina
Herelová působící u nás v Prostějově
ostějově
už dříve. V osobě Nikoly Stümpelové
mpelové
tak získáváme hodně dobrou střeďačku, už i poměrně zkušenou. Měla by
patřit k oporám našeho omlazeného
azeného
mančaftu,“ řekl k příchodu další
alší posily sportovní ředitel vékáčka Miroslav
Čada.
0KMQNC 5VÙORGNQX¾ X RQąCFÊ VąGVÊ
RQUKNC XQNGLDCNKUVGM 8- 2TQUV÷LQX
Foto: Facebook
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První bude stejně jako v uplynulé sezóně čtyřiadvacetiletá Michaela Zatloukalová. „Míša zvládla nelehkou
roli klubové jedničky na klíčovém postu velice dobře,
pod tlakem boje o extraligové medaile dovedla tým
ke stříbru. Nasbírala tím další cenné zkušenosti a my

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Tři nahrávačky původně figurovaly v hráčském kádru prostějovských volejbalistek
pro příští soutěžní ročník. Nakonec však na ženské soupisce VK 2019/20 zůstanou jen dvě.

na ni coby odchovankyni oddílu dál spoléháme,“ řekl
o Zatloukalové léčící momentálně bolavé koleno
sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada.
Krýt záda z pozice dvojky jí nově bude jiná rodilá
Prostějovanka, mladá Klára Dvořáčková. „Klárka
ve svých tehdejších osmnácti letech naskočila
během poslední zimy do našeho mančaftu žen,
ač věkem byla ještě juniorka. Rozhodně nezklamala, naopak několikrát i při ostrých zápasech
ukázala, co v ní je. Byť se musí ještě hodně učit
a zlepšovat. Každopádně teď přichází její větší

šance mezi dospělými, za Míšou určitě dostane
svůj prostor,“ vyložil Čada.
A co bude s loňskou druhou nahrávačkou, dvacetiletou Nicole Šmídovou angažovanou z Plzně? „Nicole potřebuje pravidelně hrávat soutěžní
utkání, také z toho důvodu jsme ji uvolnili na roční
hostování do Sokola Šternberk. Může tam nabrat
větší herní jistotu i sebevědomí, což by jí vyloženě
prospělo. Jinak pokračuje její tříletá smlouva v Prostějově a do budoucna s ní nadále počítáme,“ prozradil Čada.

/KEJCGNC<CVNQWMCNQX¾ é¾UVGéP÷UMT[V¾\CMčNGO C-N¾TC&XQą¾éMQX¾ UOGéWLG VQDWFG
PCJT¾XCéUM¾FXQLKEGåGP8-2TQUV÷LQXXPQXÆUG\ÐP÷
Foto: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV Další čtyři hráčské přestupy týkající se volejbalové UNIQA extraligy žen ČR
se za poslední týdny objevily na
specializovaném internetovém
portálu, který se mezinárodním
transferům mezi kluby podrobně
věnuje.
Jednou z těchto transakcí je potvrzení odchodu smečařky Dariny
Košické z mistrovské Olomouce
do prvoligové Lokomotivy Plzeň,
o čemž vedení UP již dříve informovalo.
Další oslabení zaznamenalo Královo Pole, když z tohoto brněnského
oddílu zamířila polská smečařka
Agata Skiba do polského AZS Gliwice.
Jeden přesun se uskutečnil čistě
mezi dvěma českými kluby působícími v nejvyšší tuzemské soutěži,
neboť nahrávačka Anna Pospíšilová
jde z Šelem Brno do TJ Ostrava.
A konečně Olymp Praha hlásí zahraniční posilu, byť „pouze“ od
našich východních sousedů a bý-

valých federálních partnerů ze Slovenska. Konkrétně jde o nahrávačku Lenku Ovečkovou ze Strabagu
Bratislava.
Z Liberce pak přilétla zpráva, že
v bronzovém družstvu z uplynulého ročníku nebudou pokračovat
blokařka – kapitánka Laura Holubcová ani smečařky Lucia Mikšíková
a Markéta Veselá. Dukla už dříve
získala střeďačku Evu Rutarovou
z Prostějova i smečařku Evu Svobodovou z Přerova.
Právě přerovský trenér Radim Vlček zveřejnil radikální obměnu
tamních Zubřic. Na Hané končí
téměř celá základní sestava (kromě
zmíněné Svobodové a již oznámené univerzálky Venduly Měrkové
ještě americké smečařky Megan
Vander Meer + Arianna Person
a blokařky Magdaléna Jehlářová
+ Katsiaryna Shapaval). Ze základu setrvají pouze nahrávačka
Lucie Zatloukalová s liberem Nikolou Vaňkovou, posily klub hledá
opět i v zámoří.
(son)

YæHQVNÇH[WUDOL]H
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Foto: internet

Nahrávačka
ŠMÍDOVÁ 'DOxËY¿UND

Celkem 190 centimetrů vysoká a 70
kilogramů vážící blokařka se narodila 21. března 1994, má pětadvacet
let, prošla reprezentačními výběry
SR všech věkových kategorií a v současnosti je členkou širšího kádru slovenského národního týmu žen.
Pochází z Nitry, kde také odstartovala svou volejbalovou kariéru a loni

Marek
SONNEVEND
D

PŮVODNÍ
zpravodajstvíí
pro Večerník

PROSTĚJOV V pořadí třetí hráčskou posilu pro nejbližší sezónu
2019/20 získal volejbalový klub VK Prostějov. Po českých plejerkách
Gabriele Kopáčové a Lence Knorové tentokrát jde o zahraniční akvizici ze Slovenska, kterou je Nikola Stümpelová!

Kvalitní blokařka a slovenská reprezentantka
přišla z bratislavského oddílu 1. BVK

-JNDG<àÁNGJKMJ3(
+DFJG<0OÐHK@GJQµ

volejbal

yy Wolfarian nedávno vydali desku
Beyond the Ninth Wave. Jaké má
zatím odezvy?
„Cédéčko nám po zakoupení zatím
nikdo nevrátil, tak bych řekl, že ohlasy má pozitivní. (smích) Nové album
ale dalo věci kolem řádně do pohybu.
Máme už několik pozitivních recenzí
na různých webových portálech a dokonce i v tištěných časopisech. Na TV
Rebel v hitparádě CzechParáda jsme
se s albem udrželi nejdelší možnou
dobu, kterou jsme se udržet vůbec
mohli. Takže jsme s ostatními vážně
zvědaví, kam dál se budou úspěchy
Beyond the Ninth Wave vyvíjet.“

Anna ŽÁKOVÁ

PROSTĚJOV Brněnská skupina Wolfarian v zimě vydala novou
desku Beyond the Ninth Wave. Tu
zanedlouho vyrazí představovat fanouškům na letní festivaly. Jednou
ze zastávek je i plumlovský festival
Keltská noc, na kterém kapela už
minule vystupovala. Podle zpěváka Karla Peltána patří publikum na
Keltské noci k těm nejlepším, pro
jaké kdy Wolfarian hráli. A i proto
plánují pro letošní ročník speciální
show ve spolupráci s performery
s ohněm z uskupení Ožehavá záležitost. Peltán v rozhovoru prozradil
i to, jak vypadalo nahrávání desky
nebo jak se osvědčila zpěvačka Hana
Hrubešová.

Foto:www.keltska-noc.cz

yy Jak se vám na nahrávání desky pracovalo?
„Nahrávání alba je neskutečná zábava
a dřina v jednom. Na Beyond the Ninth
Wave se podílela nejen kapela, ale i hromada hostů. Bylo úžasné se seznamovat
s tolika lidmi a pracovat s nimi jako s kolegy hudebníky. Každý host do muziky
přinesl nějaký zajímavý prvek nebo obrat, který změnil celý vjem ze skladby.“
yy Beyond the Ninth Wave je také
první deskou, na které pracovala zpěvačka Hana Hrubešová. Jak jí práce
ve studiu šla?
„Hanka nám všem naprosto vytřela
zrak. Je neskutečně talentovaná, co se
zpěvu týče. A zároveň je to divoká osoba, což je vidět i na živých koncertech.“
yy Třeba to bude znát i na letošním
ročníku Keltské noci v Plumlově.
Chystáte nějakou speciální show?
„Jasně! Magické místo si zaslouží magic-

PROSTĚJOV Prostějovské léto pokračuje deskohraním, čtením pohádek a příběhů a filmem Bohemian
Rhapsody. Hraní deskových her si užijete ve středu 10. července v knihovně
pro děti a mládež. Poslechnout si pohádky a příběhy můžete přijít taktéž
do dětské knihovny ve čtvrtek 11. července. Nakonec životopisný snímek
o Freddiem Mercurym a jeho skupině
Queen se bude promítat ve stejný den
od 21:30 hodin na náměstí T. G. Masaryka.
Prostějovské léto frčí v plném proudu. Tento týden nás čeká deskohraní,
pohádky a film. Na deskohraní zajděte ve středu 10. července v době od
10:00 do 16:00 hodin do knihovny pro

děti a mládež v ulici Vápenice. „Letní
počasí může být jako na houpačce,
ale v knihovně je vždycky příjemně.
V prázdninové středy se u nás můžete
schovat před horkem či deštěm a zahrát
si ‚deskovky‘. Přijďte sami, s rodiči nebo
s kamarády, vyberou si malí i velcí,“
zvou pracovníci knihovny. Pokud jste
byli v rámci Prostějovského léta na deskovkách už minulý týden, klidně přijďte
zas. Budou se totiž hrát zase úplně jiné
deskové hry!
Čtvrtek 11. července pak nabídne hned
dvě akce. Mezi 13:00 a 15:00 hodinou
se budou v knihovně pro děti a mládež
předčítat pohádky a příběhy z krásných
knížek. „Je čtvrtek, venku prší a nedá
se nic dělat? Nebo jste už unavení slu-

níčkem? Přijďte do knihovny pro děti
a mládež, pohodlně se usaďte, přečteme
vám pohádku, která se bude líbit všem
od 5 do 99 let,“ doplňují pracovníci
knihovny.
Taktéž ve čtvrtek od 21:30 hodin se
bude na náměstí T. G. Masaryka promítat film Bohemian Rhapsody. Snímek
oslavuje rockovou skupinu Queen,
jejich hudbu a především Freddieho
Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. V případě
nepříznivého počasí se na něj přijďte podívat do Kulturního klubu Duha.
Tak se určitě vydejte alespoň na jednu
z akcí Prostějovského léta!
(tem)

ètení pohádek a Bohemian Rhapsody

(životopisný, hudební, drama,
Velká Británie/USA, 2018, 134 min)

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

Budeme hrát deskové hry. Každý týden budou k dispozici jiné hry.

Na festivalu vystoupí přes 150 umělců a účinkujících z 9 zemí světa!

Pátek 19. 7. 2019 od 15.00 hod.
Sobota 20. 7. 2019 od 11.00 hod.

Nápověda: Správnou odpověď naleznete na oficiálních
stránkách festivalu www.keltska-noc.cz.
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 do pátku 12. července do 12:00 hodin. Správnou odpověď zveřejníme v dalším vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

Foto:www.keltska-noc.cz

V jaké obci byla nalezena bronzová plastika,
která je zveřejněna na obrázku?

3. SOUTÌlNÍ OTÁZKA VELKÉ SOUTÌlE ZNÍ:

Správná odpověď 2. soutěžní otázky zní: Tomáš Kočko

z Knihovna pro děti a mládež

10.00 – 16.00 hodin
DESKOHRANÍ
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POSLEDNÍ KOLO VELKÉ SOUTĚŽE
O LÍSTKY NA KELTSKOU NOC

Pondělí 8. července 2019
www.vecernikpv.cz

Festival Keltská noc je již za rohem a nám pomalu končí velká soutěž
o vstupenky a hodnotné ceny. Již v dalším vydání se dozvíte jména výherců, kteří si rozdělí dvanáct vstupenek, trička, kšiltovky a placky s keltskou
tematikou! Zveřejněna také bude další soutěž o lístky!

10. 7. 2019

kou atmosféru. Proto jsme si na vystoupení na Keltské noci přizvali naše kamarády z uskupení Ožehavá záležitost,
které se věnuje fireshow. Už jsme s nimi
jednou měli čest pracovat, když nám
v brněnském klubu Melodka pomáhali
pokřtít právě desku Beyond the Ninth
Wave. Kromě spolupráce s nimi máme
v plánu i trochu přizpůsobit některé
naše skladby publiku a danému místu.
Návštěvníci Keltské noci tak dost možná uslyší repertoár, který jinde normálně
Wolfarian nezahrají.“
yy Na Keltské noci jste ale už hráli.
Jak se vám na takovém festivalu vystupovalo?
„Jednoduše skvěle. Naše hudba je inspirována minulostí a starým folklorem.
V textech často zpíváme o historických
událostech. A z Keltské noci tohle
všechno čiší taky. Téměř každý návštěvník se zajímá o historii a doslova ji tam
prožívá díky workshopům, kostýmům
a tak dále. Na lidech při vystoupení je
tenhle přístup hodně znát. I to z nich
dělá jedno z nejlepších obecenstev, pro
jaké jsme kdy mohli hrát. Sice někdy
nebylo do publika pořádně vidět, ale tu
atmosféru prostě člověk na pódiu cítí.“
yy Keltská noc ale není zrovna
metalový festival a metalových kapel tam kromě Wolfarian moc nevystupuje. To vašemu vystoupení
neubližuje?
„Řekl bych, že je to naopak spíš dobře.
Celý festival si zakládá na místě, kde se
koná. Okolo je les, voda, vždycky svítí
slunce. To je v areálu prostě všude kolem a cítí to i lidé. Fanoušci i ostatní
muzikanti. Pohanská a uvolněná atmosféra je proto v každém člověku a v každé melodii, která se line z pódia. Jasně,
určitě se najde pár lidí, kterým naše
tvrdší nebo naopak symfoničtější interpretace starých melodií nesedne. Ale to
nevadí. Když jsme na Keltské noci hráli
naposledy, v jednu hodinu ráno náš
metal a doprovodné řádění přišel vhod
většině přítomných. Nás nevyjímaje.
I proto jsem zvědavý na letošní ročník.“

Foto:www.keltska-noc.cz

slibuje zpěvák Wolfarian Karel Peltán

Prostìjovské léto: další deskohraní,

samozřejmě složité to bylo, ovšem za
ty roky spolupráce s předními českými
i zahraničními agenturami jsme si už vybudovali takové jméno, že není problém
prakticky s nikým komunikovat o případné spolupráci. A z toho vlastně vyplývá obsazenost koncertů a množství
nabídek,“ sdělil exkluzivně Večerníku
Petr Zlámal. „Co se týče Jelena, tak mne
k jejich pozvání přivedla myšlenka trochu provětrat, jak se říká, šatník a zvolit
pro tento rok i trochu z jiného ranku
muziky. Jsem přitom přesvědčen, že
tento žánr hudby si našel své posluchače a příznivce, co poslouchají tuhle tu
muziku, texty a je jejím srdcím hodně
blízký. Je to žánr, který musí mít své posluchače,“ míní Petr Zlámal.
Skupina Jelen zazpívala kromě novějších písniček i osvědčené hity Magdalena, Co bylo dál, Jelen a mnohé další.
„Jak už jsem říkal, každý máme svůj
názor na hudbu a je to zcela jedno, jestli
je taková, nebo maková, hlavně musí
být od srdce a mít své posluchače, což
samozřejmě Jeleni mají,“ vyjádřil se
k vystoupení Petr Zlámal s tím, že muzika Jelenů si našla příznivce různého
věku. „Každá hudba si najde své posluchače a věk není vůbec, ale vůbec rozhodující! Například můj potencionální
švagr Broněk poslouchá Pepíčka Zímu
a jeho muzika jej zcela uklidňuje. A je
to mladý padesátiletý puberťák,“ smál
se na závěr koncertu skupiny Jelen šéf
umělecké agentury HIT TRADE Petr
Zlámal.
Kapela Jelen uzavřela své sobotní vystoupení stejnojmennou písničkou.
„A teď nám dejte deset minut, převlékneme se do suchého a můžeme pokecat
nebo si dát spolu pivo,“ uzavřel vzkazem
divákům frontman kapely Jindra Polák.

kecáme,“ „I když Keltská noc není metalový festival,
dra Polák v jednu ráno přijde všem tvrdá hudba vhod,“

netové stránky www.vecernikpv.cz
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společnost

film vznikal a jak jsme si užívali natáčení.
A v sobotu slavnostní atmosféra galavečera moderovaného Vojtou Kotkem
a předávání cen z rukou porotců Igora
Bareše, Terezy Voříškové, Milana Tesaře, Marka Taclíka a dalších. Následovaly
bouřlivé výbuchy nadšení a slzy radosti
oceněných, ale také smutek těch, kdo
cenu nedostal. Ale to jen na chvíli, protože všichni společně si užívali povídání
a focení s porotci,“ popsala Večerníku
atmosféru Renata Kolářová, vedoucí
Denního stacionáře Pivoňka.
A co prostějovská Pivoňka? „Můžeme
být spokojení, i když jsme žádnou cenu
nedovezli, protože jediný film dokázal
roztleskat a přivést do varu celé divadlo
Palace, a to byl ten náš. A co mladí filmaři? Na galavečeru to byli jednoznačně nejelegantnější mladí muži. Myslím,
že odměnou jim byla právě atmosféra
v divadle při promítání jejich filmu a radost a společné souznění. A o to nám
všem jde, přinášet radost a vzájemné
porozumění,“ dodala Lenka Kozáková,
pracovnice Denního stacionáře Pivoňka.
(mik)

FOTOGALERIE

klikni na

3x foto: Martin Zaoral

jak pro
obíh
hall náávraat do střeedo
ověkku v Plum
mlověě....

5MWRKPC wGTOW VCPEG C FKXCFNC 0WPVKWU 4GIKU X[UVQWRKNC U RQWVCXÚO C XVKRPÚO
RąÊD÷JGORNPÚOPCRÊPCXÚEJUQWDQLčCNCFPÚEJVCPEč.
Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz
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Návštěvníci plumlovského zámku se od
pátku do neděle mohli přenést do dob,
kdy „ženy byly krásné, muži vilní a papežové neomylní“. Program od 10:00 hodin odstartovala loutková pohádka Peklo s princeznou a ukončilo pronikání do
tajemství střelného prachu se skupinou

Martin
ZAORAL

pro Večerník
k

PŮVODNÍ
NÍ
reportáž

historického šermu Corporal. V průběhu celého dne se v něm představila celá
plejáda divadelníků se zálibou v dávných časech. „Pivo je skvělé, má v sobě
spoustu vitamínu B. Když si dáš jedno,
je to vitamín B1, když si dáš dvě, je to
vitamín B2, a když vypiješ celý soudek,
tak je to B-komplex,“ žertovali členové
skupiny Nuntius Regis ve svém příběhu z Francie, v němž o přízeň mladého
hrdiny soupeřily voda a víno ztělesněné
dvěma půvabnými tanečnicemi a zároveň mezi sebou lítý souboj svedli rytíři
Alkoholix a Abstinentix a jejich přízniv-

PLUMLOV„Stačí jen troška vína a z děvečky je pěkná konkubína!“ zvěstovali veselí členové skupiny šermu, tance a
divadla Nuntius Regis divákům, kteří se sešli na plumlovském zámku. Od pátku do neděle tu byl připraven nepřetržitý divadelně historický program, během něhož jedno
představení střídalo druhé.

divadelně historický program

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

V Dobromilicích lze obdivovat nálezy z Němčic nad Hanou, které jsou
bezpochyby nejvýznamnější archeologickou lokalitou doby laténské na
Prostějovsku. Na výstavě jsou k vidění
kopie keltských zlatých a stříbrných

DOBROMILICE V současné době
v Regionálním muzeu v Dobromilicích probíhá výstava „Archeologické
střípky z okolí Dobromilic“. Výstavu
vytvořilo prostějovské muzeum díky
spolupráci s brněnskými archeology.

pátek a sobotu prošlo zámkem na 800
lidí, jsme tedy rozhodně spokojení. Je to
tradiční akce, při které chceme návštěvníkům nabídnout zase něco trochu jiného. A jsme moc rádi, že se jim program
líbí,“ uvedl pro Večerník k prohlídkách,
při nichž se lidé dozvěděli také něco
o životě a neslavném konci malíře Josefa
Mánesa.

v poloze „Na šenkýřce“.
„Celá výstava je doplněna o interaktivní koutek pro děti, kde si děti
můžou zahrát na archeology a zkusit
vykopat staré kosti a nádoby či rozdrtit obilí na zrnotěrce anebo se trefit
do terče v podobě mamuta. Výstava
je tedy vhodná jako výlet pro rodiny s dětmi,“ pozvala všechny Denisa
Zatloukalová z Regionálního muzea
v Dobromilicích.
Expozice bude v Regionálním
muzeu k vidění do 14. července.
Otevřena bude každou neděli od
15:00 do 17:00 hodin a v úterý 2. 7
a ve čtvrtek 4. 7. v době od 14:00 do
17:00 hodin.
(red)

celkem tři žádosti o umístění. Problém
byl pouze s první z nich, kdy jsme byli
požádáni o upřesnění, zda nepředstavuje umístění kamenů v chodníku
nějaké nebezpečí pro chodce,“ zmínila Gáborová. Bezproblémové osazení
z jiných měst v Česku pak úřady přesvědčilo. Další kameny plánuje spolek
osadit během roku 2020. Na kameny
přispěli podnikatelé ale také potomci
a příbuzní obětí holokaustu. (sob)

äKFQXUMQW JKUVQTKK 2TQUV÷LQXC DWFQW PQX÷ MTQO÷ JąDKVQXC U[PCIQI[ éK iRCNÊéMW
RąGFUVCXQXCVVCMÆVCM\XCPÆUVQNRGTUVGKP[
Foto: internet

zmizelých budou umístěny v ulicích
Křížkovského, Kostelní, na Pernštýnském náměstí, v ulicích Rejskova,
Partyzánská a Erbenova,“ uvedla Jana
Gáborová ze spolku Hanácký Jeruzalém, jenž se snaží upozorňovat na
židovskou minulost města i tradice
židů. Kamenů nechá spolek umístit
po městě jedenáct. Potýkal se však
při vyřizování povolení pro kameny
s problémy. „Podávali jsme na město

2QFQDPÚOKOKPEGOKRNCVKNKF¾XPÊ-GNVQXÆ

(QVQ&GPKUC<CVNQWMCNQX¾

mincí, zlomky skleněných náramků
a perel nebo bronzové zvířecí a antropomorfní plastiky. Také si můžete
prohlédnout nové nálezy z Brodku
u Prostějova, které byly objeveny
při výstavbě dálnice D46. Můžete se
podívat na keramické nádoby kultury lidu zvoncovitých pohárů, který
u nás žil zhruba před 4 500 lety. Zastoupeny jsou i nejnovější nálezy
z Doloplaz při rozšiřování sportovního areálu v roce 2017. A v neposlední
řadě především nálezy z Dobromilic,
kde na jaře 2017 proběhly záchranné
archeologické práce v návaznosti na
zemní práce související s plánovanou
výstavbou devíti rodinných domů

+FÊM[KPVGTCMVKXPÊOWMQWVMWLGXÚUVCXCX&QDTQOKNKEÊEJXJQFP¾LCMQEÊNPCXÚNGVUOCNÚOKF÷VOK
(QVQ&GPKUC<CVNQWMCNQX¾

VĄstava oGhaluMe Mak se ÿilo v okolí Dobromilic píeG tisíci lety

tila po absolvování Ivana Přikrylová. Její
rodina přitom souhlasně přikyvovala.
Návštěvníky pak během prohlídky
překvapily nejméně dvě věci. Jednak
„krádež“ obrazu v průběhu prohlídky
jednou z průvodkyň, potom pak také
ochutnávka domácích koláčků. Naopak vysoká návštěvnost nepřekvapila
kastelána zámku Martina Váňu. „Za

0¾XwV÷XPÊM[\¾OMWRTčXQFEKRQDCXKNKCRQV÷wKNKPGLGPJKUVQTKEMÚOKMQUVÚO[CNGVCMÆ
MQN¾éM[
Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

Návštěvníci se dozvěděli například zábavné rodinné historky. Jak zjistili, malá
hrabátka dokázala svým rodičům a vychovatelům pořádně zatopit. Třeba prdět
do zámeckého parku. Kostýmovaní průvodci však také prozradili, že v knihovně
na zámku je na padesát svazků o vlkodlacích. Nebo jak ženy dokázaly komunikovat s pomocí vějíře. „Jsme tu na zámku
poprvé. A prohlídka se nám moc líbila.
Ani na chvíli to nebyla nuda,“ zhodno-

Michal SOBECKÝ

ČECHY POD KOSÍŘEM Pěkný zážitek si o víkendu odnášely stovky lidí
ze zámku v Čechách pod Kosířem.
Kromě klasických prohlídek zámeckých interiérů si totiž návštěvníci
užili i historických kostýmů. Ožila
tak například Gabriela Silva Tarouca
a další někdejší obyvatelé zámku. A to
s nemalou dávkou humoru.

PROSTĚJOV V Olomouci samozřejmost, v Prostějově novinka.
Město pyšnící se přívlastkem Hanácký Jeruzalém bude v září slavit.
Právě tehdy se v ulicích objeví první stolpersteiny – kameny s mosazným povrchem.
Jsou součástí dláždění a připomínají
jména židovských obyvatel Prostějova, kteří se stali během druhé světové
války oběťmi holokaustu. „Kameny

,NOJG@OUKîO7µH@FN@Kameny připomenou zaniklou komunitu židů
QMµODG?J?J=0DGQ<1<MJP>Ą

-NKGPVK&GPPÊJQUVCEKQP¾ąG2KXQÿMCUK×éCUVPCHKNOQXÆOHGUVKXCNWX2TC\GRQą¾FP÷WåKNK

(QVQ.GPMC-Q\¾MQX¾

PRAHA, PROSTĚJOV Rok s rokem se sešel a už je to opět zde. Ptáte se, co vlastně? No přece termín
filmového festivalu MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL
v Praze. Je to mezinárodní filmový festival neherců s mentálním
a kombinovaným postižením, jehož
pořadatelem a organizátorem je
HENDAVER v divadle Palace na
Václavském náměstí.
Ani letos zde nechyběli uživatelé a pracovnice Denního stacionáře Pivoňka z ulice Pod Kosířem v Prostějově.
Společně s mladými filmaři Martinem
Osladilem, Adamem Špičákem a Ondřejem Kučerou se prezentovali filmem
„Na Pivoňce je mi krásně“. „Byly to
nádherné tři dny. Již ve čtvrtek při ubytovávání na hotelu probíhalo bouřlivé
vítání s přáteli z minulých ročníků.
V pátek následovalo promítání všech
19 soutěžních filmů. V pozdních odpoledních hodinách přišel na řadu
i náš. Pozvání na pódium. Převzetí ceny
za účast. Krátký rozhovor s moderátorem Radomírem Švecem o tom, jak

MALÁ KOPANÁ
VÙsledky Krumsínského Haná Cupu 2019
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v nám vlil krev do žil. Věřím, že můvíc,
žeme něco uhrát.“
že
yy Jaké budou zítřejší cíle?
y
„Prvním
cílem je rozhodně postup ze
„P
skupiny.
Potom se může stát cokoliv,
sk
ale
al získat nějaký pohár by bylo super.“
yy Co říkáte celkově na týmy, které
y
se dnes představily?
„Vím,
„V že týmů je zde zase méně, než
bylo.
Abych se přiznal, zaznamenal
b
jsem
js jich jen pár. Ale viděl jsem zajímavé
v týmy, a to jádro tam zůstává kvalitní.
Bude
to pro diváky zajímavé. I třeba
B
AC
A Roma postavila dva kvalitní celky,
s jedním z nich se dokonce potkáme ve
skupině
zítra dopoledne.“
sk
yy Bude nějaká příprava na zítra
y
n
nebo
to proběhne v klidném temp
pu?
„No,
„N v Krumsíně se rozhodně něco
chystá.
(smích) Co jsem slyšel, tak v nach
šem
še týmu se rozdělili do dvou skupin
a budou se obě plně připravovat, doufám tedy, že to takto bude. Hlavně aby
se moc neopili.“ (smích)

yyNa úvod nezbytná otázka: jak
byste zhodnotil právě skončený
Haná Cup? V čem se podařil a v čem
méně?
„Letošek se vydařil. Po sportovní stránce
to byl podle mě vůbec nejlepší ročník.
Rozhodně nejfotbalovější. Kromě dvou
tří slabších týmů tu byli samí fotbalisté.“
yyJaké jste vy osobně měl favority?
„Největšími pro mě byli FC Pivo, dále
pak Literpool a Choceň. Pivo mi vyšlo,
největším překvapením naopak pro mě
bylo Dynamo Čížkovy. A vlastně také
to, jak brzy vypadl Literpool.“

Michal Sobecký

PROSTĚJOV Dvaadvacátý ročník
Haná Cupu je minulostí. Hlasy diváků dozněly, na hřišti v Krumsíně
je klid. U konce je dvaadvacátý ročník největšího turnaje v malé kopané na Prostějovsku. A pořadatelé
mají řadu důvodů ke spokojenosti.
Ve spoustě ohledech řadí letošní
ročník k těm nejlepším.

yyJak hodnotíte konečnou účast
dvaceti týmů? Původně jste doufal
v o polovinu vyšší počet.
„Dorazilo dvacet týmů a to číslo mě
úplně nepotěšilo. Jsem si jistý, že pokles
z původních třiceti a více způsobilo to,
že jsme jeden ročník úplně vynechali.
Týmy si tak našly mezitím jiné turnaje. Nevěřím, že se někdy dostaneme
na šedesát týmů, naše maximum. Rád
bych byl ale za čtyřicet. Také nejspíš už
nebude akce nikdy třídenní. Lidé, kteří
tu pomáhají, tak dělají zadarmo, jsou to
dobrovolníci. Točit je na tři směny by
asi dost dobře nešlo.“
yyLetos jste rozdali o nějakou tu
cenu více, například pro nejlepšího
tanečníka. Budete v navyšování počtu individuálních cen pokračovat?
„Většinu už máme z minula. Například
nejlepšího střelce či brankáře. Pořadatelskému týmu jsme udělovali i loni.
Zbytek cen je spíš o tom, co zbude a co
nás také během turnaje zaujme. Tentokrát to byl klučina, který tady po skon-

Foto: Michal Sobecký

níků?
„Chtěl bych zapracovat na vyšší účasti týmů. A udržet samozřejmě ty, co
jezdí. Třeba kluky ze Slovenska, takoví
Chachaři už dokonce za mnou přišli
a vyhrožovali mi, co provedou, když
příští ročník neproběhne. (úsměv) Jisté tak je, že za rok se tady zase sejdeme.
Celkově je hlavním cílem získat více
účastníků a uděláme pro to maximum.
Areál udržujeme celý rok a je škoda, že
zde týmů ubývá.“

/CTVKP1wċ¾FCNwÆH-TWOUÊPUMÆJQ*CP¾%WRW

čení pátečního turnaje až do jedenácti
bavil celý areál.“
yyDočkal jste se během turnaje nějaké kuriózní neočekávané situace?
„Měli jsme tu bohužel jedno velmi ošklivé zranění. A sice nadvakrát vykloubený prst na ruce. Jinak se naštěstí nic podobného už nepřihodilo. Naopak nám
přálo počasí a co se týká diskotéky, tak
ta byla snad nejlepší, jaká se nám tady
kdy povedla.“
yyJaké je vaše přání do dalších roč-

Krumsín (sob) - Tradičně organizátoři
Krumsínského Haná Cupu neopomněli
udělit individuální ceny, o jejichž držitelích rozhodli členové pořadatelského
týmu společně s patronkou turnaje, exsenátorkou Boženou Sekaninovou.
Nejlepším rozhodčím se stal Dušan Vachutka, který přitom málem před vyhlašováním odjel. Nejlepším brankářem organizátoři právem vyhlásili Lukáše Učně
z FC Dynamo Čížovky, který v semifinále velmi pomohl svému týmu k postupu
přes AC Roma. Nejlepším střelcem se
stal Lukáš Kaďorek z FC Pivo. A velký
potlesk od svých spoluhráčů i soupeřů
nakonec sklidil Patrik Gábor, který byl
vyhlášený nejlepším hráčem turnaje.
Gratulujeme!

Individuální ocenìní

Krumsín (sob) - Při absenci prostějovského Relaxu byl jednoznačně největším táborem fanoušků ten mužstev AC
Roma. Romové svým dvěma týmům
udělali velmi dobrou, hlučnou kulisu
čítající odhadem přes padesát diváků.
A vzhledem k tomu, že jejich oblíbenci
hráli na dvou vedle se nacházejících hřišť,
nemuseli se ani přesunovat.
Aktivně se fandilo třeba ve skupině B,
kde ale část týmů – například Olé tým
a FC Radegast u Zacha – brala akci s viditelnou nadsázkou, stejně jako jejich
fanoušci. Naopak početné a po každé
brance mohutně slavící obecenstvo si dovezl Hlučín. Nakonec diváci tomuto celku
dopomohli až k účasti ve čtvrtfinále.
Bonusem pro turnaj budiž, že i přes vypjatost některých zápasů nemuseli rozhodčí
ani pořadatelé řešit žádné vážnější konflikty jak mezi hráči, tak právě mezi fanoušky.

Fandové v akci

Krumsín(sob)-Během pátku 5. července zavládlo nad Hanou, včetně Krumsína, pěkné počasí. Bylo mírně zataženo,
ale teplo, ne horko ani dusno. V sobotu se
to už trochu zhoršilo. Teploty se šplhaly
ke třicítkám, horko a dusno pak ztěžovaly hráčům výkony. Bylo to vidět jak na
spotřebě piva, tak, bohužel, na množství
kelímků odhozených diváky.
„Počasí nám letos skutečně přálo,“ poznamenal k němu pořadatel Martin
Ošťádal. Nic tak nepokazilo pracné udržování areálu, ani poslední zástřih trávníku, který byl samozřejmě zveřejněný na
Instagramu události. O své stany se pak
taktéž díky bezvětří nemuseli bát četní
přespolní sportovci.

Pøíznivé poèasí

Krumsín (sob, jaf) - Rozhodně zajímavý vývoj měly některé zápasy na Haná
Cupu. A část jich rozhodly také kuriózní
momenty. Například FC 2 Litre dostal
gól od soupeřova brankáře přes celou
ruku, a to ještě z výhozu. Protesty části
hráčů nebyly nic platné.
„Stalo se, gól mi nevadí. My si přijeli hlavně zahrát,“ uvedl trenér slovenského celku Richard Oravec. Jeho tým se nakonec
probojoval poměrně daleko, skončil až
v osmifinálové skupině.
Řadu zápasů pak rozhodly také standardní situace. Z nich padala řada gólů,
často i když byly z půlky útočícího týmu.
Hodně mohla pomoci i v zápase Chocně s Pivem. První jmenovaní měli po
faulu možnost standardky, třináctka Pelin překopla elegantním lobem zeď, ale
trefila jen břevno. Což se později ukázalo
jako rozhodující. Penalta proměněná AC
Romou pak rozhodla na poslední chvíli
o hladkém postupu celku.

Zápasy rozhodovaly
i kuriozity

RYCHLÝ
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HANÁ CUP „Perfektní výkony, nejlepší diskotéka. Chceme ale víc týmů!“

je kvalitní“

Při závěrečném slavnostním ceremoniálu a předávání cen byla v hlavní roli
exsenátorka Božena Sekaninová, jež nad
KRUMSÍNSKÝM HANÁ CUPEM
tradičně mívá záštitu. „Pochvala patří
pořadatelům za skvěle zvládnutý turnaj a hráčům za velmi dobré sportovní
výkony,“ pogratulovala Sekaninová osazenstvu a jala se také předávat ceny. Ty
byly letos zase o něco početnější, jednu
například obdržel i malý tanečník, který
v pátek večer bavil osazenstvo turnaje.
Většina cen ale putovala k prvním čtyřem týmům, bouři potlesku pak vzbudilo zejména předávání poháru pro vítěze
i ceny pro nejlepšího hráče turnaje, kterou získal Patrik Gábor z AC Roma.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKÙ

v euforii naskákali do vodou naplněné
hasičské nádrže. Cesta za vítězstvím
tentokrát nebyla tak snadná jako minulý rok, o to víc si ale koupele hráči zlatého týmu užili!

www.vecernikpv.cz
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Klienti ze stacionáře Pivoňka
ZÁMEK SE PONOŘIL DO STŘ
na filmovém festivalu v Praze PLUMLOVSKÝ
Pro návštěvníky byl připraven

24

krumsínský haná cup

Čtvrtfinále přineslo v některých případech
překvapivě vyrovnanou podívanou.
Například FC Lolin statečně vzdoroval
AC Roma. Jediný gól pak stačil k vítězství
Chocně nad bojujícím Hlučínem. Zbylá
dvě utkání naopak dopadla výraznějším
rozdílem. FC Dynamo Čížovky poněkud
překvapivě zatočily s Literpoolem 5:1
a jeden z favoritů byl ze hry. FC Pivo pak
smetlo v dalším duelu dokonce 6:1 Brodek u Prostějova. Kdo očekával, že v play-off nebudou velké rozdíly mezi týmy, ten
se opravdu mýlil.

PLAY-OFF

až moc krásného. Oproti pátku se totiž
oteplilo a už dopoledne dávalo znát, že
hráče čeká souboj nejen s protihráči,
ale také s počasím. Ze dvaceti mužstev
zbylo šestnáct, ta byla nasazena podle
postupového klíče do čtyř osmifinálových skupin.
V éčku se podařilo na první místo dostat
AC Roma. Oproti základní skupině se
týmu velmi dařilo a inkasoval jediný
gól. MK Brodek u Prostějova pak zakončil osmifinále na druhém místě.
Třetí flek obsadili Kladivouni, poslední
pak Řešetova Lhota, která nezískala ani
bod. Grupa F byla potom velmi vyrovnaná. Nejlépe se dařilo Literpoolu, ten ji
zakončil sedmi body z devíti možných.
Porazil dokonce trojnásobného mistra
Peliny Choceň, které skončily ve skupině na druhém místě. Nepostupová
místa pak obsadily AC Vyprahlo Konice
a poslední Ulačani.
Nejvyrovnanější osmifinálovou skupinou bylo Géčko. Tam stačilo k ovládnutí první pozice Chacharům z Hlučína pouhých šest bodů a skóre 7:5.
V těsném závěsu skončilo FC Dynamo
Čížovky. Smutnilo naopak Orange
a také Red Brno, které přitom v základní
skupině podávalo velmi slušné výkony.
Nejlepších osm týmů tak bylo známo
a čekalo je play-off.

yy Jak hodnotíte turnaj? A kteří soupeři pro vás byli nejtěžší?
„Ve skupině jsme měli problémy, nehráli jsme úplně dobře. Ale postoupili
jsme. Jako už každoročně, i letos jsme si

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
k
pro Večerník

KRUMSÍN Cesta trnitá vedla letos
k vítězství pro tým FC Pivo. Ve skupině mužstvo trápili soupeři, velmi
těžký mač je pak čekal v semifinále
proti trojnásobnému mistrovi Pelinám z Chocně. Nakonec ho zvládli
a po jasném vítězství ve finále mohl
tým slavit a následně naskákat do
požární kádě. K tomu, jak obtížná byla
obhajoba titulu na Haná Cupu, se pak
vyjádřil Petr Matoušek (na snímku).

tady užili večírek a přespali tu. V sobotu
nás čekal zápas s Lolinem. A bylo to
hodně obtížné, skončilo to 0:0. Dostali
jsme se ale nakonec až do semifinále.“
yy Co říkáte na finále? To už bylo
poměrně jasnou záležitostí…
„Asi jsme měli více sil. A taky snad
i více kvality. Takže to vyšlo.“
yy Odkdy jste věřil, že turnaj vyhrajete?
„Už po loňském finále jsem věřil, že
zvládneme opět zlato. Však jsem taky
vyhlásil útok na obhajobu.“ (úsměv)
yy Jak vlastně berete v týmu tento
turnaj?
„Sjíždíme se sem ze všech koutů republiky, je to takový oddech. Vždycky
se rádi po roce vidíme.“
yy Ve finále, které pro vás skončilo
7:0, jste dal kolik? Dva tři góly?
„Dva. Ale já nejsem vůbec gólový typ.
(smích) Na turnaji jsem toho moc nenastřílel, teď to tedy byla taková nadstavba.“

yy Váš tým vyhrál řadu cen, včetně
jídla, alkoholu. Nebude to pro vás
obtížné rozdělit?
„Vůbec ne, ještě domů nejedeme.
Zůstáváme o víkendu v Prostějově

Foto: Michal Sobecký

a v Olomouci, tam to taky propijeme.
A bude taky nějaké zápisné, protože
máme v týmu nějaké svatby a narozené děti. Někteří to budou mít drahé.“
(úsměv)

www.vecernikpv.cz
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„Týmů méně, ale jádro

ci. Vítězem nakonec byli zejména diváci,
kteří se dobře bavili. „Má to skutečně
spád, pořád se tu něco děje, přitom se
tady dá strávit prakticky celý den. Navíc
obdivuji vystupující, že to v tom vedru a
na prudkém slunci v těch historických
kostýmech zvládli. Musí jim být pekelné vedro,“ komentovala v sobotu dění
na zámeckém nádvoří Jana Koutecká
z Prostějova. Zámek Plumlov na dlou8ÊV÷\PÚ VÚO (% 2+81 UNCXÊ DG\RTQUVąGFP÷ RQ QXN¾FPWVÊ -47/5ª05-¦*1 *#0 ho neosiří, už nadcházející víkend tam
%727
Foto: Michal Sobecký proběhnou noční prohlídky. Další šermířský víkend se na tomto místě konat
Semifinále pak přineslo skutečně skvostve dnech 3. a 4. srpna.
nou podívanou a dvě velká dramata.
FINÁLE
Na hřišti, kde původně hrála skupina
A, se utkaly AC Roma a FC Dyna- Závěrečné finále k sobě svedlo hráče
mo Čížovky. Zápas byl zprvu hodně FC Pivo a FC Dynamo Čížovky. A zprvyrovnaný, po prvním poločase vedlo vu to vypadalo, že půjde o relativně
Dynamo 1:0. Roma přitom měla řadu vyrovnaný zápas. Na první branku totiž
šancí a opticky byla také častěji na balo- dokázalo Dynamo ještě odpovědět, ale
nu. Ve druhém poločase už ale výsledek nebyla uznaná. Poté už se ale rozjelo
i hra postupně hrály ve prospěch Dyna- galapředstavení úřadujících mistrů. Ti
ma. Jeho hráč si počkal na tyči a z dobré občas vypadali, jako by měli na kopačnahrávky se nemýlil, třetí branka padla kách míč nalepený a soupeřům ho půjpo pěkné kombinaci, při čtvrté si borec čovali jen sporadicky. Také brankář FC
z Dynama pohrál s brankářem a zavěsil. Pivo se místy až nudil, na druhé straně
Gábor z AC Roma dokázal pouze snížit, naopak gólman Dynama musel vytáhnout několik skvělých zákroků. Nic to
ale to bylo vše.
Na druhém hřišti mezitím probíhal boj však nepomohlo, už po poločase byl
těžkých vah, choceňských Pelin a FC stav 4:0 pro FC Pivo a o vítězi nebylo
Piva. Hra byla až do posledního hvizdu pochyb. Ve druhé polovině utkání navyrovnaná a opatrná, nikdo nechtěl udě- víc ještě hráči Piva neměli dost a hnali
lat chybu. Utkání, v němž nebylo k vi- se za co nejlepším výsledkem. Kombidění příliš šancí, ale spíše taktický fotbal, nací a rychlostí svého soupeře nakonec
rozhodla pohledná nahrávka a následná rozdrtili a nadělili mu sedmičku. Závěr
rána z osy hřiště. Ze hry o titul byl tak další už se pak jen dohrával. Vítězové po
posledním hvizdu, podobně jako loni,
velký favorit Peliny Choceň.

yy Přijeli jstee v pátek s cílem vytvořit
ytvořit
si dobrou pozici?
zici?
„Ano, letos se v Brodku sešel po dlouhé
době kvalitní tým, takže
nějaké cíle máme.
áme. Dneska
jsme je dokázali
ázali potvrdit.
,CMWD %JXQLMC OQJN DÚV RQ \¾MNCFPÊ
Už ten první zápas
á proti jedd
nomu z nejlepších na turnaji, kde UMWRKP÷URQMQLGPÚ5$TQFMGOFQM¾\CN
jsme uhráli remízu a asi měli i na QXN¾FPQWVUMWRKPW# Foto: Jan Frehar

Jan FREHAR
HAR
R

KRUMSÍN Brodek dokázal ovládnout páteční skupinu A, takže jsme
po zápase vyzpovídali jednoho
z hlavních aktérů úspěšné jízdyy
základní skupinou
upinou Jakuba Chvojku. Rozhovor
or se uskutečnil ještěě
před sobotními
ími zápasy, v nichž se
nakonec Brodek
rodek neprobojoval
al
do semifinále.
e. Přesto však
k
na turnaji patřil
atřil k nejúspěšnějším týmům
Prostějovska.
a.

J Chvojka
j hodnotí
„Ve zlato jsem věřil už od loňska“ Hráč Brodku Jakub
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PØED VÝKOPEM

žena Sekaninová, která tradičně přebírá
nad událostí záštitu. Ve dvě hodiny už
bylo vše připraveno a mohly vypuknout
Těžký úvod měl letošní turnaj Haná první boje!
Cup. Těžký zejména pro organizátory.
Ti se potýkali hlavně s malým počtem
ZÁKLADNÍ SKUPINY
týmů. Na startovní listině přibývaly jen
pozvolna a původně zamýšlenému po- Za příjemného letního počasí započaly
čtu třiceti se číslo neblížilo ani zdaleka. skupiny a už na začátku se urodilo někoV neděli 30. června, v den, kdy mělo lik překvapení. Jedno z nich například ve
být hotové přihlašování, tak došlo na skupině A. Peliny Choceň se totiž poočekávané. „Rozhodl jsem se možnost řádně natrápily v zápase s MK Brodek
přihlášení prodloužit až do úterý. Aby u Prostějova. Výsledkem byla poněkud
mohlo dorazit aspoň 24 týmů. Pokud nečekaná remíza 3:3, hlavně ale skvělý
se tak nestane, nevadí. Bude se hrát ve zápas. Peliny dokonce v základní skupině
čtyřech skupinách po pěti,“ poznamenal jednou prohrály, což čekal asi málokdo.
hlavní organizátor turnaje Martin Ošťá- Naopak jako houževnatý, leč slabší tým
dal. A tak se taky stalo, další opozdilci už se představili Pifní upíři, ti totiž skončili
se nepřidali.
až poslední. Nicméně mužstvo Radegast
Rozlosování tak bylo hotové až v úte- u Zacha se kvůli odjezdu svých hráčů
rý večer. Tentýž den také potěšily ná- (postup příliš neočekávali) vzdalo postuvštěvníky dvě informace, obě ze světa pu, Upíři tak mohli i při skóre 2:23 slavit.
techniky. Jednak se Haná Cup dostal na Ve skupině B loni dominoval FC Orange
Instagram, kde organizátoři od páteční- složený z fotbalistů našeho regionu. Naho rána lákali na uzené maso. A zadruhé víc neinkasoval ani gól. Letos však byla
oznámili, že v areálu bude pro všechny situace jiná. Los přiřkl „oranžádám“ AC
wifi připojení zdarma. Snad pro případ Vyprahlo Konice, s nímž si to Orange rozméně záživných momentů, na něž však dali o vítězství ve skupině – prohrály však
OSMIFINÁLOVÉ
během klání prakticky nedošlo.
1:2. Solidně se dařilo také třetí Řešetově
SKUPINY
Po dlouhých přípravách se v pátek do Lhotě z Náchodska. Poslední Olé tým
Krumsína postupně sjížděli všichni akté- pak dostal kromě předposledního FC Po společensky náročném večeru i noci
ři: hráči, rozhodčí, diváci i hosté. V jejich Radegastu u Zacha od všech soupeřů de- s hudební zábavou se všichni probudili
čele byla dnes již bývalá senátorka Bo- bakly. „Tady je pohoda, je vidět, že si kluci do krásného sobotního rána. Možná ale

přijeli hlavně zahrát. A je jedno, jestli vše
vyhrají, nebo prohrají,“ okomentoval dění
ve skupině rozhodčí.
Céčko bylo oproti loňsku velmi vyrovnané. Ovládly ho dva týmy shodně s deseti body FC Literpool a také
Red Brno. Obě mužstva hrála velmi
kombinační fotbal a i díky tomu mohla
slavit. Na třetím místě skončil jeden ze
dvou slovenských zástupců FC 2 Litre.
Tomu se přihodila kuriózní věc. Během
utkání s Literpoolem padl gól přes celé
hřiště, přičemž brankář Slováků vyrazil
dopředu, málem dal branku, jeho protějšek však míč zachytil a vyhodil ho do
uvolněné klece na druhé straně. „Gól
nám nevadí, přišli jsme se hlavně bavit.
A turnaj, ten je skvělý,“ ocenil trenér slovenského celku Richard Oravec. Čtvrté
místo ve skupině obsadili Kladivouni
a poslední pak rezerva AC Roma, byť se
slušným skóre 6:13 – s jedinou výjimkou zápasy prohrál tento tým jen těsně.
Grupu D i díky velmi dobré obraně
ovládl tým FC Pivo. Neukazoval sice
příliš útočnou sílu, soupeřům však ve
čtyřech zápasech dovolil jen čtyři branky.
Na druhém místě se i díky bouřlivé podpoře diváků umístilo mužstvo AC Roma,
které od začátku pomýšlelo na úspěch.
„Chceme být mezi osmi nejlepšími.
Zatím se nám ale moc nedařilo. Dostali
jsme hloupé góly, můžeme si za to ale
sami,“ poznamenal po důležitém zápase
s Chachary snajpr Patrik Gábor. Právě
Chachaři skončili v těsném závěsu za AC
Roma. Hráči v dresech připomínajících
chorvatský „nároďák“ například pořádně
zatopili poslední Čelzí, která vsadila na
žluté dresy Čechovic. K postupujícím se
přidali naopak Ulačani, slovenský celek
startující na turnaji poprvé.

Pražský výběr se prodral skupinami, ve finále rozstřílel Dynamo Čížkovy

KRUMSÍN Haná Cup je zpět. To EXKLUZIVNÍ
VNÍ
můžou zvolat organizátoři po zpravodajství
tví
skončení 22. ročníku. Oblíbený pro Večerník
ník
a stále kvalitnější turnaj v malé
kopané KRUMSÍNSKÝ HANÁ Michal
CUP 2019 zapsal druhý ročník SOBECKÝ
za sebou po jednoleté pauze.
A během dvou dnů dal vyniknout českým i slovenským týmům
v malé kopané. Klání přineslo kvalitní sportovní výkony, emoce
i skvělou atmosféru, kterou vytvořili četní diváci. Turnaj vyvrcholil
zejména velmi vyrovnanými boji v semifinále. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník coby mediální partner akce byl u toho a zaznamenal celý průběh tradičního podniku z dílny oddílu TJ Krumsín.
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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 pomoc těhotným
ženám a maminkám s dětmi v nouzi.
Hned dvakrát pak měl 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 deš-

těm. 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 Se-
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ssion. 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.

2x Foto: Michal Sobecký

klikni na
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BYLI JSME
U TOHO

Michal SOBECKÝ

takže rozhodně ne s odřenýma ušima.
Holky jsou moc šikovné a trenérka
Klára Špičková s nimi udělala neskutečnou práci,“ pochválila mažoretky
vedoucí Centra volného času Orion
Eva Bašková. Čtyřdenní mistrovství
se bude konat v srpnu.
Problém však nastal ve chvíli, kdy
mažoretky musí za cestu zaplatit.
„Pomozte těm dětem v hledání spon„Nesmírně si toho cením. Z kvalifi- zorů, každá koruna bude dobrá. Tyto
kace se dostaly na třetí z deseti míst, děti cvičí fakt hodně, rodiče se obě-

NĚMČICE NAD HANOU Pokud
se řekne Němčice nad Hanou, většinou přespolní napadne pěkné centrum, cukrovar nebo mažoretky.
A právě poslední jmenované dělají
městu opět dobré jméno. Dostaly
se totiž na mistrovství Evropy, které
se bude konat v maďarském Gyoru.

tují, aby děti byly vždy na závodech
včas. Vnučky mi telefonovaly a radostí plakaly, že vyhrály,“ obrátila se na
Večerník paní Záhorová. Přitom by
nemělo jít o levnou záležitost: cesta
do Maďarska by mohla přijít i na velké peníze.
Vědoma si toho je i Eva Bašková. Přesto prosí, aby lidé dvakrát přemýšleli
nad formou, jakou chtějí mažoretkám
pomoci. „Jede nám tam třináct děvčat,
částku odhadujeme na deset tisíc ko-

run za jednu. Ještě sháníme ubytování,
dopravu a podobně. Objevila se však
výzva na posílání peněz na náš účet – to
ale nechceme, jednalo by se o nepovolenou veřejnou sbírku. Pokud chcete
pomoci, budu ráda, nutná je však darovací smlouva,“ vzkazuje veřejnosti.
O pomoc však žádá nejen firmy
a jednotlivce, ale také obce. „Děvčata
pochází ze čtyř vesnic a Němčic. Požádáme je určitě o pomoc,“ informovala Eva Bašková. A společně s mažo-

retkami
může uspět. Jakk sdělil
k
d l l starosta
Němčic Jan Vrána, přispění mladým
sportovkyním se nebrání. „Pokud
přijde žádost, určitě se o ní pobavíme.
Nevidím v tom žádný problém. Město
podporuje sporty včetně mažoretek,“
sdělil Večerníku.

EXKLUZIVNĚ
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Právě přednáška na toto téma byla součástí páteční části programu. Na pátek
byly sice už také naplánované kapely,
nicméně hlavní gró programu bylo

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník
ík

PŮVODNÍ
NÍ
reportáž

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!
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EDOVĚKU Nechyběla charita, ovšem ani ekologie a jídlo

á k
milujeme vecerník
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Ve městě je pusto a prázdno, drtivá většina Prostějovanů si užívá dovolené. V této prázdnotě poplyne život jaksi pomalu, ti co zůstali, se
budou nudit a jen s obrovskou námahou čelit vlně veder. Rozptýlení
budeme hledat jen na koupalištích.
LVI – 22. 7. až 22. 8. Měli byste se konečně otevřít novinkám a netrvat na
starých zaběhlých způsobech či zvycích. Jste ostatním už pro smích, takže
se zdokonalujte v používání současných technologií a sociálních sítí.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Hodně
času strávíte ve společnosti, ve které je vám prostě dobře. Partner to
bude pochopitelně skousávat jen
velice těžce, ale pokud mu nezahnete, neměly by vaše časté mejdany
mít vliv na váš vztah.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Hlídejte si
svoji váhu a vůbec byste měli myslet na úplně jinou životosprávu. Je
totiž léto a vy určitě nebudete chtít,
aby se vám v plavkách na koupališti
smáli. Ještě letos můžete mnohé zachránit.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Ve vaší
blízkosti se objeví člověk, ze kterého budete úplně uneseni. Zaujme
vás takřka vším, o čem bude mluvit
a co bude dělat. Problém bude pouze v tom, že je čerstvě zamilovaný,
takže vy nemáte šanci.
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Se svým
protějškem si najednou budete
rozumět snad ve všem, což v historii vašeho vztahu nebylo vůbec
zvykem. Dokonce se shodnete i na
termínu a místě dovolené. Pouze
v posteli vám to bude skřípat.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Využijete
dobu romantického léta na to, abyste
upevnili váš současný vztah. V žádném případě neřešte závažné věci,
spíše myslete na vyplnění volných
chvilek a hledání oboustranné zábavy.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Už nějakou tu dobu vás tíží finanční záležitosti. Tento problém se nyní ještě
více prohloubí, což bude mít za následek nervozitu a zhoršení vaší nálady. Pokud se ale vyhnete půjčkám,
vše se v dobré obrátí.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Prokážete
svůj kuchařský talent, takže partnera nemusíte zvát na večeře do žádných restaurací a sami se postavíte
ke sporáku. A když si k tomu všemu
ještě zapálíte svíčky a otevřete láhev
dobrého vína, nebude co řešit.

Pondělí 8. července 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

infoservis / zpravodajství

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Svojí špatnou náladou nakazíte snad
úplně všechny, takže se nedivte, že
moc v oblibě tento týden nebudete.
Vše se ale může vylepšit o víkendu.
Bude po výplatě, takže se na vaší
tváři objeví úsměv.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Mnohdy nebudete vědět, kam dřív
skočit. A to máte dovolenou. Tu jste
si ovšem velice špatně naplánovali,
takže se budete spíše starat o blaho
druhých než o to svoje. Místo pohody prožijete stresové situace.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. V partnerství si budete chtít mermomocí prosadit
svou, ale tentokrát narazíte. Za partnera
totiž máte člověka, který na sobě nenechá dříví štípat, i když tu a tam se mu zdá
roztomilé, že je pod pantoflem.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. O pomoc
vás požádá člověk, který se ne vlastní vinou dostane do zoufalé situace.
A protože to bude ve vašich silách,
neváhejte mu podat pomocnou
ruku. Určitě vás to mrzet nebude,
dočkáte se vděku.

nákupní servis
pro vás

Do dvou škol míří 15,5 milionu korun
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PROSTĚJOV Večerník již v předešlých vydáních informoval o tom, že
během letních prázdnin na většině
základních škol rozhodně nebudou
panovat klid a pohoda. Na školách
probíhají naplánované rekonstrukce nebo třeba jen menší opravy. Zásadní investice míří také na Základní školu v Melantrichově ulici a také
na E. Valenty. Tady se děti mohou
těšit na nové učebny i dílny.
Nově upravené prostory a nové vybavení učeben a dílen. V rozpočtu

města plánovaná akce již má svého
zhotovitele. „Stavební úpravy dílen
a učeben v Základní a mateřské škole
Melantrichova 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. Dle jeho vyjádření
kromě stavebních úprav získají prostory i nový nábytek a počítače. Vše
zhruba za 15,5 milionu korun.

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

Ve výběrovém řízení na zhotovitele
stavby, podle zpracované projektové
dokumentace a výkazu výměr, byla
předložena jediná nabídka, a to od
stavební společnosti POZEMSTAV
Prostějov.„Předpokládaná
dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu na ZŠ a MŠ Melantrichova činí zhruba 6,32 milionu
korun a na ZŠ Valenty se jedná o částku 6,48 milionu korun,“ doplnil finance náměstek primátora Jiří Rozehnal.
(mik)

...tentokrátzesortimentu: DÁMSKÁ INTIMNÍ HYGIENA...
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Když se řekne dámská intimní hygiena, tak si většina žen představí především koupele, vůně, vonné tělové pudry a podobně, a ženská menstruace
je až na posledním místě. Večerník ale během minulého týdne zjišťoval cenovou relaci menstruačních vložek. Mezi dámami oblíbené Always Classic
Normal lze pořídit nejlevněji v Bille, Kauflandu i Penny marketu, stejné
balení značky Naturella je pak nejvýhodnější ke koupi v Bille a značka Ria
pak v Kauflandu a Tesku. Vložky Evita Normal koupíte za nejmenší peníz
v Tesku a značku Bella Normal v Kauflandu. Vložky privátní značky jsou
pak nejlevnější v Lidlu a Kauflandu.
Přejeme šťastný výběr!
Průzkum byl proveden ve středu 3. července 2019

Oznámení
o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Srbce
Obec: Protivanov
Dne: 24. 7. 2019 od 7:30 do 15:30 Dne: 26. 7. 2019 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce hodin. Vypnutá oblast: Protivanov,
Srbce: jednostranně od č. 10 po ko- Na Bardóně č. 395.
nec obce s č. 37 a dále č. 15, 23 a 36. Obec: Dobromilice
Obec: Určice
Dne: 26. 7. 2019 od 7:30 do 16:30
Dne: 22. 7. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: oboustranhodin. Vypnutá oblast: oboustran- ně (vč. postranních ulic) ulice ve
ně ulice od č. 123 a 4 po č. 279 a 78, směru od Doloplaz po nákupní středále č. 124, 260, 125, 126 a 255.
disko a č. 336. Oboustranně ul. od č.
Obec: Prostějov
171 a 271 po č. 193 a 279. Ulice od
Dne: 23. 7. 2019 od 7:30 do 15:00 č. 159 a 166 po č. 135, 136 (vč. ul.
hodin. Vypnutá oblast: fa. MO- s č. 227). Areál fy. Nature Recycling
RAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Dobromilice. Odběratelská trafostaKrapkova č. 26, garáže za VaK.
nice Dobromilice ZD (č. 300690)

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Obec: Nezamyslice
Dne: 25. 7. 2019 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
Gen. Svobody, Tjabinova, č. p.78
a 45 na ul. 30. dubna. Č. 416, 417, 36,
59, 65 na ul. Vyškovská. Č. 54-56, 99,
323, 263 a 157 na ul. Nezamyslova.
Obec: Čelechovice na Hané
Dne: 24. 7. 2019 od 9:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce Čelechovice na Hané - oboustranně část
ul. Světničky od č. 122 a 330 po č. 25
a 39 na ul. Cukrovarská, ul. Příční od
ul . Světničky po č. 135 a 266.
E.ON Česká republika, s.r.o.

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$

OD 8. DO 14. 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.

Pondělí 8. července 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

sport

27

75()$'å(51£+2

1,*`/,
"/"+*ß//,+7
Jan FREHAR

ČELÁKOVICE Minulou sobotu proběhlo mistrovství České republiky v nohejbalu
jednotlivců v Čelákovicích. Prostějovský hráč Tomáš Roba vybojoval bronz, a je tak
třetím nejlepším nohejbalistou České republiky. Podle většiny hráčů, kteří se turnaje zúčastnili, byl Roba jedním z nejpříjemnějších překvapení turnaje. Nic na krásném třetím místě nemění ani fakt, že spousta hráčů české špičky na turnaji chyběla.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Extraligová trofej Prostějovské tenistky
dorazila na Hanou jsou v laufu
PROSTĚJOV Osm let čekání
a poté sladká odměna. Hokejisté
Třince ovládli v dubnu extraligu.
A s nimi i dva rodáci z Prostějova:
Lukáš Krajíček přímo na ledě, druhý pak v zázemí. Právě masér Libor
David dorazil v úterý s Masarykovým pohárem do Prostějova.
Pohár přivezl do Galerie umění
v Prostějově ke svému známému Jindřichu Skácelovi. Ten, ač je bývalým
fotbalistou, se rozhodl udělat radost
také hokejovým fanouškům. A společně s Liborem Davidem přivítal
nejednoho zájemce o pohled na nejcennější hokejovou trofej v České
republice.

„Přišli různí známí a kamarádi.
Také několik cizích lidí. Bylo to
hezké, všem se to strašně líbilo.
Udělali jsme to v takovém klidném duchu,“ prozradil Večerníku
Libor David. Pohár byl v galerii k vidění mezi 11. a 16. hodinou.
Libor David se zatím může pasovat
do role člověka, který sportovním týmům nosí štěstí. Coby člen realizačního týmu zažil úspěchy v basketbalovém poháru i úspěchy s fotbalovými
týmy. „Pokud se v budoucnu s některým z nich zadaří a něco vyhrajeme,
určitě bych byl rád za možnost přivézt
pro fanoušky další pohár,“ poznamenal Libor David.

SONDA

MARKA
SONNEVENDA

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Skvělý výkon má za sebou běžec
Martin Plachý reprezentující na ultramaratonu v Lomnici Prostějov.
Skončil na sympatickém 35. místě
z více než 60 účastníků, kteří běhali
celých 301 kilometrů.
DEBAKL:
Jinak se asi nedá nazvat zaváhání
týmu FC Litrpool na Haná Cupu.
Klání v Krumsíně tentokrát překvapivě zakončil už ve čtvrtfinále,
přičemž jen o kolo později padl také
jeden z největších favoritů turnaje,
Peliny Choceň.
ĠÌSLO:

2x foto: internet

Foto: archiv Libor David
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LONDÝN, PROSTĚJOV Výborné výkony a výsledky předvádí
na Wimbledonu české tenistky
a zároveň odchovankyně prostějovského tenisu. V pátek se totiž
podařilo dostat do osmifinále Karolíně Plíškové, která porazila ve
třech setech Tchajwanku Sie Šu-Wej. Ještě hladším způsobem dokázala zvítězit Karolína Muchová. Ta ve dvou setech přešla přes
Anett Kontaveitovou z Estonska.
Češky si dnes od 13.30 hodin zahrají proti sobě.
To ale nebylo všechno. V sobotu na
ně totiž navázaly Petra Kvitová a také
Barbora Strýcová. Obě Češky si se

sokyněmi taktéž poradily ve dvou
setech. Kvitová porazila Polku Magdu Linetteovou 6:3 a 6:2. Ještě lépe
se vedlo Barboře Strýcové, která si
připsala dokonce skalp světové čtyřky. A to po setech 7:5 a 6:1.
Na Petře Kvitové byla vidět po zvládnutém duelu úleva. Nebylo divu,
Češka se do čtvrtého kola Wimbledonu podívá poprvé po pěti letech,
a tedy i poprvé od chvíle, co byla ve
svém bytě v Prostějově pořezána.
Pro novináře po zápase komentovala právě i čekání na úspěch. „Už to
trvalo trochu dlouho. Aspoň víme,
že heslo ‚nevzdávat to‘ je v tomto případě docela úderné. A jsem

ráda, že jsem to zvládla,“ uvedla. Na
Wimbledonu se pak její kolegyně
Barbora Strýcová dostala nejdál do
čtvrtfinále.
Už před těmito úspěchy tenistek pak
mohlo fanoušky českého tenisu hřát
jejich postavení v žebříčku. Ve dvouhře se nacházela na třetím místě Karolína Plíšková, následovaná ze šesté
pozice Petrou Kvitovou. Méně příznivě se naopak vyvíjel týden pro muže.
Jiří Veselý totiž skončil ve 3. kole poté,
co nestačil na Francouze Benoita
Paireho. Do zápasu přitom nastoupil
skvěle, vedl 1:0 na sety. Další tři už
mu ale sebral francouzský protivník.
(sob)

MLADÝ VOLEJBALOVÝ SMħR

O FOTBALOVÝCH NE POSTUPECH

LeTO BUDIþ POCHVÁLENO

O převratných novinkách v prostějovském volejbale
jsme na stránkách Večerníku průběžně psali už mnoho předchozích týdnů ještě předtím, než oficiálně
promluvil šéf VK. Ten v obsáhlém rozhovoru potvrdil
v podstatě vše, co delší dobu informačně prosakovalo.
Během své dvanáctileté historie se vékáčko již dvakrát
či třikrát vydalo z hlediska klubové filozofie omlazujícím směrem, naposledy loni. Zatím však nikdy
nešlo o tak zásadní a pronikavý zlom, jaký v chodu
celého hanáckého oddílu nastal nyní.
Aby naráz odešla polovina ženského A-družstva,
to už tady několikrát bylo. Pokud ale navíc skončil
i dlouholetý manažer a asistent kouče, k tomu se
výrazně obměnilo též trenérské obsazení u mládežnických celků včetně nejvyššího lodivoda? Velmi
citelný zásah!
Asi každému je jasné, že byl ekonomicky vynucený
a za současné situace naprosto nezbytný. Teprve se
uvidí, jaké nové místo teď volejbalistky Prostějova
najdou na české scéně pod vysokou sítí. Leč jeden
stěžejní úkol by klubové vedení mělo splnit prioritně: splatit veškeré dluhy, ať další „nová“ existence
začíná s čistým stolem.

Rozmohl se nám zde takový nešvar. Ne, v tomto případě nejde o neslušné slovo používané školáky. Na
mysli mám čím dál častější jev, kdy se fotbalové oddíly
nižších soutěží po vybojování postupu o patro výš
rozhodnou tohoto svého práva dobrovolně vzdát.
Já po pravdě takový krok dokážu pochopit, byť
se mi zrovna nelíbí. Ale argumenty nepostupujících z vlastní vůle o tom, že nechtějí finančně víc
zatěžovat rozpočet a spadnout do potíží nebo že
je mnohem lepší pohybovat se v popředí stávající
soutěže než bojovat o záchranu v té vyšší, bez problémů beru.
Na druhé straně jsou mi nepoměrně sympatičtější ti, kteří bez podobných obav i spekulací postupovou výsadu normálně zhmotní ve skutečnost.
A prostě mezi kvalitnější konkurenci odvážně jdou,
aniž by předem chtěli vidět jen samá negativa.
Současnost na planetě Zemi je nelehká, mnohde
složitá či přímo kritická. Co se však týče kolektivních sportů v ČR, odmítat postup výše kvůli teoretickým myšlenkám, co všechno by se mohlo stát,
vnímám jako snad až příliš ustrašené. Ať se na mě
nikdo nezlobí.

Náhodou jsem takhle v rádiu zaslechl, že tři a půl miliónu Čechů letos v létě vycestuje na dovolenou do zahraničí. A právě teď naše republika určitě prochází obdobím největšího tohoto exodu, neboť hlavně státní
svátky 5. a 6. července jsou každoroční výzvou vypadnout v daném termínu někam daleko za odpočinkem.
Přesto i během sedmého měsíce existuje v našem regionu spousta významných, velkých a krásných akcí
(zdaleka nejen sportovních), které proběhly, probíhají či ještě proběhnou bez ohledu na to, kolik obyvatel
Prostějovska zůstalo doma, respektive odfrčelo pryč.
Aktuálně máme za sebou například Krumsínský
Haná Cup v malé kopané, v sobotu přijde na řadu
otaslavický Metle Cup rovněž v téhle fotbalové
odnoži. Nemluvě třeba o Keltské noci, Josefkolu,
Rock Memory Of, dalších koncertech, jednotlivých
dílech Prostějovského léta atd.
Dělba práce umožňuje, abychom si my ve Večerníku
také užili zaslouženého volna a současně pro vás čtenáře podrobně referovali o všech těchto důležitých
událostech i mnoha jiných. Tak toho využijte a kupujte naše noviny bez ohledu na momentálně
dovolenkové datum v kalendáři!
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Tolik hráčů na své soupisce má zatím přesně měsíc před začátkem
přípravných utkání hokejový Prostějov. Jestřábi aktuálně disponují
třemi brankáři, sedmi obránci
a dvanácti útočníky.
VÝROK:

ÅUþ TEĢ VÌME
þE PìÌŠTÌ ROK
POKRAĠUJEME´
Pořadatel Krumsínského Haná Cupu
2019 Martin Ošťádal má jasno.
Také příští rok největší turnaj v malé
kopané na Prostějovsku dozajista
bude.
KOMETA:

TOMÁŠ BÁRTA

Foto: internet

Vůbec první zlatou medaili pro prostějovský cyklistický tým TUFO
Pardus Prostějov získal minulý víkend Tomáš Bárta v silniční cyklistice. Teprve dvacetiletý závodník o vítězství rozhodl doslova za pět minut
dvanáct, od druhého místa ho dělily
centimetry.
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Pondělí 8. července 2019
www.vecernikpv.cz
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9 SŐtSUDYĚ WRU]R NiGUX
PROSTĚJOV Tak tohle nemá rád žádný trenér. Noční můra
tentokrát dolehla na lodivoda eskáčka Oldřicha Machalu. Ten
počítá ztráty a pracně dává dohromady sestavu na přípravné
utkání. Za poslední týden nabrala marodka nebezpečných
rozměrů a nepočítaje dorostence, měl by trenér k dispozici
pouze jedenáct hráčů do pole!

PŮVODNÍ
tví
zpravodajství
pro Večerník
k

Tomáš
KALÁB
Uplynulý týden proběhl ve standardním tréninkovém rytmu, jehož cílem
bylo především zvyšovat fyzickou
připravenost hráčů. „Chceme hrát určitý systém, který se nám dařilo uplatňovat prvních čtyřicet minut v zápase
s Dubnicí. Aktivní hra s vysokým presinkem samozřejmě stojí spoustu sil,“
poznamenal po zápase trenér Oldřich
Machala.
Z pětice hráčů, kteří by téměř jistě
eskáčko měli posílit, tedy Pašek, Ko-

touč, Rolinc, Střeštík a Kiška, nebyl
v sobotu k dispozici Kotouč a nakonec ani Střeštík, jenž měl konečně
nastoupit. „Při rozcvičení přišel říct,
že nemůže nastoupit, takže jsme
museli narychlo předělávat sestavu
a standardní situace,“ vysvětlil nemilé
překvapení Machala.
A počítejme dál. Dlouhodobě zranění jsou Machynek a Polák, Janíček raději nechal odpočívat koleno, Lutonský svalové zranění. Píchal odcestoval
na reprezentační soustředění U19,
takže s výjimkou útoku měl každý
hráč v poli své místo tak říkajíc jisté.
Velkým pozitivem je fakt, že do brány
se konečně postavil Miloslav Bréda,
poprvé od letošního února. Na jeho
výkonu to samozřejmě muselo zanechat nějaké stopy, jakékoli hodnocení

by nebylo fér. Po hodince hry jej vystřídal Mucha, který má momentálně
herní praxi větší. Pokud se jeho sestře
Karolíně bude ve Wimbledonu obzvláště dařit, možná si z přípravy na
chvíli odskočí. „Ale to by bylo jen na
finále,“ drží palce Filip.
V obranné řadě, jež tentokrát určitě
nebyla silnou stránkou týmu, nastoupili stopeři Schuster se Susem, vpravo
Biolek a nalevo Jiří Kiška, jedenadvacetiletý obránce z olomoucké líhně,
který poslední dvě sezóny odehrál
v MSFL v Otrokovicích.
V záloze drželi střed Zapletal s Pernackým, vlevo uplatňoval své zkušenosti Pašek, vpravo se snažil Šteigl.
Přestože nebyl natolik vidět jako jeho
spoluhráč na opačném konci hřiště,
právě faul na něj zařídil penaltu a první branku zápasu. I později se dostal
k zakončení, ovšem bez efektu.
Pokud něco na hřišti opravdu dobře
fungovalo, pak to byla vzájemná spolupráce tří nejofenzivněji laděných plejerů Rolince, Paška a Koudelky. Posledně zmíněný byl nejlepším hráčem na
hřišti, chladnokrevně proměnil jak pe-
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naltu, tak samostatný nájezd po rychle
rozehraném balónu, a při třetím gólu
prokázal stejně výborné souznění
s Kroupou. Ten se ve druhém poločase objevil vůbec poprvé v přípravném
zápase. Podle svých slov měl nastoupit už proti Třinci, nakonec ale trenéři
rozhodli vzhledem k testování hráčů

jinak. Ve druhém poločase předvádělo eskáčko všechno jiné než rychlý
tah na branku, což také zkušený kapitán po závěrečném hvizdu důrazně
komentoval.
Už o tomto víkendu čeká Machalovy svěřence generálka na úvodní zápas sezóny. V sobotu v podvečer od

18:00 hodin ji odehrají za hranicemi
ve slovenské Senici. Té se v minulém
ročníku tamní nejvyšší soutěže Fortuna ligy příliš nedařilo, v základní
části skončila předposlední, ve skupině o udržení ale skončila druhá
s bodovým odstupem od Spartaku
Trnava.

Eskáčko prohospodařilo s Dubnicí skvělý začátek
PROSTĚJOV Nakonec na domácím stadionu Za Místním nádražím odehráli fotbalisté 1.SK
Prostějov třetí ze čtyř letních přípravných zápasů. Proti slovenské
Dubnici skvěle začali, téměř čtyřicet minut soupeře nepustili na
svou polovinu hřiště a díky dvěma
trefám Koudelky získali slušný
náskok. Ten ovšem v posledních
minutách první půle prohospodařili. Po změně stran hosté na rychlý
Kroupův gól odpověděli dvěma
brankami a odvezli si z Hané těsné
vítězství.

Diváci postupně viděli další šance
domácích, kombinačně zdařilá byla
akce Paška z levé strany, Koudelka
posunul míč na Kišku, jenže brankář
Dubnice jeho střelu vyrazil.
Po necelé půlhodině hry se ukázalo,
jakou zbraní je rychle rozehraný nepřímý kop. Koudelka se tak dostal
do brejku, kličkou se zbavil gólmana a do prázdné brány zvýšil na 2:0.

Poté to ještě zprava zkoušel Šteigl.
Deset minut před koncem Dubnica poprvé zahrozila střelou Kuzmy,
do té doby Bréda sbíral pouze malé
domů. Pak se po centru do šestnáctky
nedomluvili Sus s Brédou a Kuzma
hlavičkou přeloboval před bránou
stojícího brankáře – 2:1. Těsně před
poločasem ještě Bréda vyrazil Čuríkovu střelu, jenže míč vrátil k tyči

Tomáš KALÁB

z hranice šestnáctky opět Kuzma.
O přestávce na hrotu vystřídal Rolince Kroupa, který se tak poprvé zapojil do přípravných zápasů. Z jeho
spolupráce s Koudelkou rezultoval
třetí gól, kterým hráč se sedmičkou
na zádech završil hattrick. Jenže
o šest minut později bylo znovu
srovnáno díky střele Hundáka.
Dvacet minut před koncem dal výsledku definitivu Václav. Ten zleva
napálil míč do sítě po střetu Muchy,
který mezitím vystřídal mezi třemi
tyčemi Brédu, s jedním ze soupeřů.
Šanci na vyrovnání měl ještě střídající Merdita, jeho pokus ale gólman
Dubnice vyrazil na roh.

V prvních minutách táhli ofenzivu po levé straně Kiška s Paškem,
jakmile se ovšem zapojila strana pravá, byl z toho první gól. Biolek našel
ve vápně nabíhajícího Šteigla, s kterým se obrana hostí nemazlila, a sudí
odpískal penaltu. Míč si postavil na
puntík Koudelka a střelou k tyči otevřel skóre.
Koudelka, který byl jednoznačně
nejlepším hráčem na hřišti, po chvíli
našel dobře postaveného Rolince,
jeho střelu ale zblokovala obrana.

Branky: 7. (p), 28. a 46. Koudelka – 38., 44. Kuzma,
52. Hundák, 70. Václav
Rozhodčí: Machálek – Caletka, Lakomý; bez karet.
1.SK Prostějov: Bréda (56. Mucha) – Kiška (58.
Dittmer), Schuster, Sus, Biolek – Pašek (72. Kiška),
Zapletal, Pernackij, Šteigl – Koudelka (74. Merdita) –
Rolinc (46. Kroupa). Trenér: Oldřich Machala.
FK Dubnica nad Váhom: Kolena – Švec, Štefánek,
Beňo. Knižka, Pleva, Čurík, Dávidik, Kuzma, Krela.
Střídali: Dygaňa – Václav, Laco, Levaj, Gašpar, Hundák, Vujošević, Nosický.
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1.SK Prostìjov – FK Dubnica nad Váhom 3:4
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POHLEDEM TRENÉRA
Oldøich MACHALA– 1.SK Prostìjov:
„Prvních čtyřicet minut jsme hráli výborně, měli jsme si
vypracovat i vyšší náskok, poté se utkání zlomilo. Jenže
dvoubrankové vedení se musí dohrát. Situace, z nichž padly
branky koncem poločasu, takto vůbec nemůžeme řešit.
V obraně to bylo neorganizované, hráči spolu musí komunikovat, ze čtyř gólů byli tři úplně laciné. První gól nebyla ani
šance soupeře, byl to centr a my si gól téměř dali sami. Útočná fáze dnes byla rozhodně lepší než obranná. Z tohoto pohledu jsem samozřejmě nespokojený, jenže jsme dnes měli
hodně okleštěnou sestavu, hledáme optimální varianty.“

Å9 HVNiÿNX PiP NDPDUiGD´ WĚät ~WRÿQtND

-DNXED 5ROLQFH
PROSTĚJOV Mnozí si jej pamatují
ještě z dresu Sigmy Olomouc, kde alternoval v rezervě v zápasech MSFL
také proti Prostějovu. Jeho dres teď
bude oblékat částečně také zásluhou
Jana Koudelky, který kamarádovi
Jakubu Rolincovi prostějovský klub
doporučil. Úkol jej nečeká snadný,
má táhnout ofenzivu a střílet branky,
což se v posledních letech nikomu
z nově příchozích moc nedařilo.
yy Nastoupil jste v přípravě v druhém zápase. Jak se cítíte, jaké jsou
vaše dosavadní dojmy?
„Jelikož jsem dnes odstoupil o poločase, protože mě táhlo tříslo, nebylo to
úplně optimální, ale myslím, že to bude
v pohodě. Nabíráme kondici na ligu,
což by se nám mělo pozitivně zúročit.“
yy Před pár lety jsme se potkávali

v MSFL, kde jste hrával za rezervu Sigmy, pak jste se na nějakou
dobu ztratil z moravských trávníků. Můžete přiblížit svou fotbalovou kariéru?
„Ze Sigmy jsem chtěl sám odejít,
vzal jsem to přes Slovensko, kde
jsem působil v Tatranu Prešov. V určitém okamžiku jsem byl bez smlouvy a byl na kempu pro hráče, kteří
nemají smlouvy. Přes trenéra Ličku
jsem se dostal do Polska, kde jsem
nakonec zůstal dva roky. Momentálně jsem měl ještě platnou smlouvu,
ale chtěl jsem ji rozvázat. Vrátil jsem
se zpět a ocitl se v Prostějově.“
yy Kde jste v Polsku hrával a jaké
jste si z blízkého zahraničí přinesl
dojmy?
„Jsem rád, že jsem tam byl, i tahle

zkušenost mi do života může být prospěšná. Hrál jsem v klubu Radomiak
Radom, který v minulém ročníku
postoupil do druhé nejvyšší soutěže,
tamější I. ligy. Kvalitativní úroveň je
zhruba stejná, snad jen na zápasy chodí více diváků, více se fandí a žije fotbalem, atmosféra zkrátka vynikající.“
yy Jak jste se ocitl právě v Prostějově?
„Měl jsem na výběr dvě varianty,
mohl jsem ještě zůstat v Polsku, ale
nakonec jsem se rozhodl, že se vrátím na Moravu. Měl jsem ještě další
nabídky, které nedopadly. Pak se
ukázalo, že bych mohl přijít do Prostějova, mám tady kamaráda Honzu
Koudelku, přes nějž se to tak nějak
propojilo. Navíc jsou zde trenéři,
které z Olomouce znám, také znám

osobně některé další kluky v kabině.
Líbí se mi zdejší atmosféra v klubu
a doufám, že budu pro klub přínosem.“
yy A to právě bude docela oříšek,
máte postupně nahrazovat Karla
Kroupu, což je pan fotbalista...
„Karel má i ve svém věku určitě svoje
kvality a mnohokrát prokázal, jaký
je to fotbalista. Nebude lehké jej nahradit, ale chci pomoci Prostějovu,
chci pomoci sobě a posunout se dále
v kariéře. Kdyby se dařilo, chtěl bych
postupně směřovat výše. Proto jsem
se také chtěl vrátit do Česka, abych
byl více na očích.“
yy Takže druholigový klub mající ambice hrát v horní polovině
tabulky je teď přesně to, co jste si
představoval?
„Jasně, předpokládám, že budeme hrát
někde okolo klidného středu a případně výše, že nám to s klukama půjde
a budeme předvádět dobrý fotbal.“
yy Měl jste nějaký vzor, když jste
si začal tykat s fotbalem?
„Je to, pravda, hodně dávno, v té

(QVQ6QO¾w-CN¾D

době to byl útočník Raúl z Realu
Madrid, který je stále mým nejoblíbenějším klubem.“
yy Co vás baví kromě fotbalu,
u čeho si nejlépe odpočinete?

„Jakékoli sporty, jsem prakticky pro
každý sport. Nejvíce asi tenis, který
je pro Prostějov typický. Doufám, že
tady kluci hrají též tenis a že si někdy
společně půjdeme zahrát.“ (tok)

Pondělí 8. července 2019
www.vecernikpv.cz

fotbal extra 3. díl

PROSTĚJOVSKO Tribuny ztichly, údery kopaček do balónu
jsou minulostí. Jarní část sezóny a celý ročník 2018/2019 jsou
u konce. Na hřištích přinesly často až divoké výsledky a nejedno překvapení. V jednom případě pak také úctyhodnou šňůru
zápasů bez porážky. A právě s posledním hvizdem přichází čas
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a jeho seriálu FOTBAL EXTRA, který
odstartoval již před dvěma týdny svým prvním dílem, na který
dnes navazuje druhé pokračování. A dít se tak bude pravidelně
po celou letní přestávku, a dost i po ní.
Víkend 15. a 16. června uzavřel martýrium plné zápasů. Tabulky jsou
hotové a uzavřené, fotbalová veřejnost už ví, které kluby s definitivou
čeká postup a které se naopak právem obávaly sestupu.
Na jaro budou rádi vzpomínat v Prostějově. Eskáčko po mizerném závěru podzimu dokázalo ubojovat nejen záchranu, ale také solidní deváté místo ve druhé nejvyšší soutěži. Spokojení jsou
v Konici, tamní tým z dvanácti zápasů neprohrál ani jeden a s velkým náskokem skončil druhý. Lipová slaví postup do krajského
přeboru, Klenovice mohly taky, řada týmů jako Plumlov, Kostelec
na Hané či Protivanov skončila v poklidném středu. Mizernou sezónu však mají za sebou Němčice nad Hanou, které sestoupily.
V rámci soutěží OFS Prostějov zářil nový přeborník z Vrchoslavic,
které tak slaví opětovný postup do krajské soutěže.
Je toho dost, co vám chceme celé léto přinášet.Takže s chutí do čtení!
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Hráèi s nejvíce
zlutÙmi kartami:
15 – Pavel Klvaňa (Opatovice), 11
– Lukáš Krobot (Kralice), 10 – Vlastimil Knýř (Mohelnice), Martin Jindra (Litovel), 9 – Filip Jíša (Dolany),
Martin Kuba (Šternberk), Tomáš Konečný (Lutín), 8 – Jiří Kasal (Medlov),
Roman Kuba (Mohelnice), Jiří Mráz
(Jeseník), Jiří Vymazal (Lutín), Marek
Kirschbaum (Černovír).
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Hráèi s nejvíce
èervenÙmi kartami:
2 – Lukáš Krobot (Kralice), Marek Cekuras (Jeseník), 1 – celkem
20 hráčů, včetně Daniela Halenky
(Kralice).
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JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
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OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝMI
SOUTħþEMI V SEZÐNħ 2018²201

Loni páté místo, letos však propad. Fotbalové Kralice zažívají tak trochu vystřízlivění. Zatímco od sezóny 2013/2014 byli
hráči z Kralic pokaždé jednou kopačkou
v nižší soutěži, tedy blízko sestupu, loňský
ročník zastihl Kralice ve skvělé formě. Páté
místo bylo i vzhledem k hubeným předešlým letům skvělé. A nepochybně také
vzpruhadonedávnoskončenésezóny.
Do ní vstupovali Kraličtí s trenérem
Davidem Kobylíkem, jenže ten už na
Vánoce na lavičce nebyl. Důvodem byl
i bídný začátek sezóny. Kralice jako by
jím chtěly předurčit celý její vývoj: začaly
otočením zápasu s Mohelnicí a vítězstvím v penaltách a pokračovaly prohrami. Těsnými, ale o to bolestivějšími. Navíc
smůla a nízká produktivita jako by se
nechtěly Kralic pustit: až v 7. kole naplno
bodovaly.
Výsledek? Po 11. kole změna trenéra. Nepříliš překvapivá. Tým v tu dobu měl na
kontě stále ono jediné tříbodové vítězství,
dvakrát pak dokázal vyhrát díky penaltám. Jinak mužstvo bodově živořilo a po

zásluze se nacházelo v suterénu tabulky.
Přišla tedy změna: Kobylíka nahradil
obránce Lukáš Krobot, který se stal nejprve načas, posléze však natrvalo hrajícímtrenérem.
Týmu tato změna pomohla – začal konečně vyhrávat a zapomněl na prachmizerný podzim. Zábřeh,
Litovel, Medlov, ti všichni poznali stoupající forKOMENTÁØ
muKralic.Pakalepřišla
vysoká porážka 1:6
s Mohelnicí a zdálo se, že je vše při starém až v 90. minutě, kdy oheň ne střeše hasil
–dnoseopětpřiblížilo.
Němčík. Co do ukázky bojovnosti je toAle Kralice ukázaly, proč je potřeba se hle perfektní vysvědčení.
rvát až do konce. Následující čtyři zápa- Po následných třech zápasech braly Krasy dovedly do penalt, přičemž třikrát je lice na Hané další tři body. To už se psala
dokázaly ovládnout. Celkově Kralice na půlka května a napětí rostlo, záchrana
penalty hodně sázely, jejich zápasy jimi ještě nebyla jistá. 18. května však pomohl
končily nejčastěji ze všech týmů soutěže. Kralicím osud i 1. HFK Olomouc, který
Je navíc krásně vidět, že se kraličtí hráči dorazil do Kralic s týmem plným dorosodmítali vzdát. Posuďte sami: Vyrovná- tenců.Výsledek3:1prodomácíprakticky
valy například proti Želatovicím v 76. rozhodl.Závěrsezónyužsedohrával,pominutě zásluhou Krobota, proti Jeseníku slední tři zápasy už pod trenérem Petrem
v 78. díky Dračkovi a s Lutínem dokonce Gottwaldem, který už v Kralicích dříve

působil. Skóre má zatím 1:4 a tři body
za vítězství nad Zábřehem. Záchrana
dokonána.
Po tom všem těžko říct, jak sezónu
zhodnotit. Určitě ne jako klidnou nebo
skvělou. Označení vydařená? Také úplně
nesedí. Celkově působila tak, že se tým
po mizerném podzimu zvedl a ukázal,
že proklamovaný střed tabulky by mohl
v budoucnu zvládat. Pokud tedy Kralicím vydrží do příští sezóny tým a zejménabojovnost,kterábymohlazflekujítdo
fotbalových učebnic.

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV
Štěstí v neštěstí měl nynější kralický
trenér Petr Gottwald. Nasedl sice
takříkajíc do rozjetého vlaku, ale ve
chvíli, kdy nehrozilo zaškobrtnutí
a upadnutí. K týmu se totiž připojil
až tři kola před koncem, kdy už byly
Kralice zachráněné a krajský přebor
mohly dohrávat s čistou hlavou.
A to se povedlo. Ve třech utkáních
jednou bodovaly, jednou prohrály
o gól a sezónu zakončily výsledkem

0:3. „Z mého pohledu tam bylo
vzdor výsledkům mnoho pozitivního, na čem se dá stavět,“ poznamenal trenér k závěru sezóny. A jal
se rovnou vyjmenovávat. „Kvalitní
je osa týmu, která vesměs zůstává
pohromadě. Jsou to mladí kluci
s dobrým přístupem ke hře i tréninkům, toho si cením,“ vyzdvihl
některé věci nový trenér.
V jiných ohledech byl naopak kritičtější. Jednak se dotkl omílaného

spokojený s útočnou fází. Těžko se
divit, ofenziva byla téměř celou sezónu Achillovou patou mančaftu.
„Důležité bude zkvalitnění hry směrem dopředu. Máme málo kvalitních
ofenzivních hráčů, nedaří se nám prosazovat útoky po stranách hřiště. Práce
na tom už je otázkou do budoucna,“
uvedl trenér. Jemu i celému týmu začíná příprava v polovině července. Sezóna už 3. srpna, a to venku proti Velkým
Losinám.

Trenér Petr *ottZald: Je na ġem stavĨt

Nejlepší støelci soutìze:
29 – Tomáš Indra (Velké Losiny), 23 – Roman Kuba (Mohelnice), 21 – Adam
Bříza (Jeseník), 20 – Tomáš Los (Lutín), 19 – Erik Hrabovský (Všechovice), 14 –
Josef Cibulka (Kralice), 14 – Petr Zifčák (Šternberk), 13 – Daniel Ryba (Medlov).

Hattricky:
3 – Roman Kuba (Mohelnice), Erik Hrabovský (Všechovice), 1 – Tomáš
Orava (Všechovice), Lukáš Woitek (Jeseník), Tomáš Fialka (HFK Olomouc
„B“), Petr Linet (Velké Losiny), Tomáš Indra (Velké Losiny), Michal Muzikant
(Medlov), Adam Bříza (Jeseník), Samuel Durčák (Opatovice).

8MDOVHWìPXYWĘçNìFKĀDVHFKWHėVLFKFHY\ĀLVWLWKODYX
V rámci exkluzivního
interview
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Naskakování do rozjetého
vlaku je vždy obtížné. Zvlášť když
se vlak jmenuje krajský fotbalový
přebor, v rámci něhož máte za sebou čtyři zápasy s pouhými dvěma
body na kontě. O tuto zkušenost
je bohatší nyní již bývalý trenér
Kralic na Hané Lukáš Krobot. Sám
odehrál drtivou většinu sezóny,
mezi hráči patřil k nejvytíženějším
s téměř dvěma tisíci minut. Od 12.
kola navíc měl dočasně a na jaře
pak nastálo plnit také roli trenéra.
Konec ročníku jej mohl zastihnout
v nezáviděníhodném rozpoložení:
ligu sice se spoluhráči udržel, v posledních kolech už ale opět mezi
trenéry nefiguroval.
yy Máte za sebou těžkou sezónu, Kralice nakonec po boji skončily dvanácté. Jak byste ročník zhodnotil?

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

KRALICE SE PROTRÁPILY BOUŘLIVOU SEZÓNOU

Lukáš Krobot hlásí: Sezónní cíl jsme splnili
„Myslím si, že na to, že jsme jezdili pravidelně v zalátaných sestavách, kosila nás
zranění, trápily odchody, a na to, v kolika lidech jsme ročník dohrávali, tak
to bylo ještě dobré. A nakonec se nám
podařilo vydřít udržení kraje. Liga byla
letos velmi vyrovnaná, soupeři obtížní.
Nebylo to vůbec lehké, zvlášť když jsme
museli hrát často ve dvanácti třinácti lidech. Museli jsme tedy často doplňovat
dorostenci nebo hráči z béčka. Ale udrželi jsme se, takže jsem spokojený.“
yy Jaké skvělé, ale i mizerné zápasy
byste po sezóně vzpomněl?
„Vůbec se nám nepovedlo utkání se
Všechovicemi. I ode mě tam byly
hrubky, po kterých jsme dostali góly.
Naopak jiné zápasy byly pěkné, dařilo
se nám otáčet jejich vývoj. Například
Lutín či Jeseník jsme takto po penaltách porazili. Tyto zápasy byly správně
ubojované.“
yy Jací hráči vám chyběli v kádru?
A kteří jeho členové příjemně překvapili?
„Hodně hráčů nám v průběhu sezóny
odešlo a bylo to cítit. Podepsali jsme
pak třeba Tomáše Mazoucha, kvalitního hráče, který se však hned v Dolanech zranil. To byla pro nás hodně

29

velká ztráta. Naopak bylo více hráčů,
co překvapili pozitivně. Třeba David
Němčík, který si počínal velmi zkušeně a vyspěle. Dále také borci z Prostějova Hlačík a Blahoušek, který je jedním z top hráčů v Kralicích. A nemůžu
zapomenout na největšího srdcaře Michala Prokopa. Jezdil, i když nemohl,
udělal by pro tým vše. Jednoznačně
nejlepší hráč sezóny.“
yy Které zápasy z vašeho pohledu
rozhodly o konečném výsledku
Kralic v soutěži?
„Myslím si, že zápas s Holicí. Tehdy se
to zlomilo a dokázali jsme se odrazit
výše. Řekli jsme si, že to musíme vyhrát, i kdyby to měl být škaredý fotbal.
A povedlo se.“
yy Kralice loni a letos, to byly dva
rozdílné týmy. Jak byste porovnal
sezóny?
„Ano, v minulém ročníku byl trenérem
ještě Ivo Lošťák. Měl velký respekt, přistupoval ke všem profesionálně. A tým
začal tehdy fungovat. Později přišel
místo něj David Kobylík. Zpočátku
to bylo také dobré, následně se ale
rozpadlo jádro týmu. Pak odnesl horší
výsledky, přestože za ně často nemohl,
to spíše my v poli. Následně mi nabídli,

tématu úzkého kádru, který dělal
v Kralicích neplechu, zejména když
se k tomu přidala i zranění. „Pomáhali
nám dorostenci i hráči z béčka. Jsem
za to moc rád, ale jejich výkony často
nesnesly měřítka krajského přeboru,“
uvedl Petr Gottwald, trenér, který
zažil svého času postup s Určicemi
do divize. Chce nyní také pracovat
na tom, aby dorostenci byli snáze
doplnitelní do „A“ týmu pro případ
potřeby. Z herního projevu nebyl

FC KRALICE NA HANÉ v sezÏnì
2018-2019
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zda bych dočasně dělal trenéra. Bral
jsem to tak, udělali jsme ale v čtyřech
zápasech osm bodů. Nakonec jsem se
toho ujal natrvalo. Jarní příprava byla
ještě dobrá, jenže pak přišla zranění
a odchody. Posilou se naopak ukázal
brankář Huňka, který nás hodně podržel, a myslím si, že by měl i na vyšší
soutěž, než je krajský přebor.“
yy Poté ale přišel váš odchod…
„Nechci na nikoho házet špínu. Rozhodl jsem se k němu sám. Chtěl jsem
nový impulz. Potřeboval jsem si vyčistit hlavu.“
yy Kam budou nyní směřovat vaše
fotbalové kroky?
„Vypadá to, že půjdu do Rakouska, že
tam budu hrát nižší ligu. Jsem za to rád,
budu mít více času na rodinu a také děti
v 1.SK Prostějov. Takže podle mě dobrá
volba.“
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15 – David Heil (Náměšť), 13 –
Martin Michalík (Paseka), Karel
Bajza (Řetězárna), 11 – Pavel Obšil
(Řetězárna), 10 –Tomáš Lolek (Troubelice), Lukáš Cejpek (Rapotín), Tomáš
Peruška (Haňovice), 9 – Michal Kocourek (Rapotín), Tomáš Vymětal (Náměšť).

Hráèi s nejvíce
zlutÙmi kartami:

2372 – Pavel Přidal (Haňovice), 2357 –
Martin Bayer (Maletín), Radek Výkrutík (Chválkovice), 2347 – Aleš Fryčák
(Bohuňovice), 2337 – Michal Martinák
(Paseka), 2332 – Milan Řezník (Haňovice), 2329 – Jakub Kořenovský
(Konice), 2316 – Lukáš Ferenčík (Hlubočky), 2311 – Marek Mauler (Paseka).

Nejvíce
odehranÙch
minut:

3 – Jakub Michalík (Paseka), 2 – Michal Kocourek (Rapotín), Yevhen Zaiets (Maletín), 1 – celkem 25 hráčů,
nikdo z Konice.

Hráèi s nejvíce
èervenÙmi kartami:

3 – Miroslav Fišara (Náměšť), 2 – Michal Nguyen (Hlubočky), 1 – Ondřej
Goldscheid, Tomáš Režný (oba Hlubočky), Michal Hloušek, Greier Martin, Jiří
Kučera (všichni Paseka), Petr Grossman,
Gianpoaolo Pezzotti, Radim Toman
(všichni Chválkovice), Jan Šmirják, Aleš
Zryčák (oba Bohuňovice), Jakub Ošťádal
(Troubelice), Rostislav Korhoň (Haňovice), Jiří Jurečka (Bělkovice-Lašťany),
Daniel Beran (Maletín), David Heil (Náměšť), Rostislav Korhoň (Haňovice),
Dominik Srněnský (Řetězárna).

Hattricky:

21 – Aleš Fryčák (Bohuňovice), Miroslav Fišara (Náměšť na Hané), Michal Nguyen
(Hlubočky), 20 – Jan Šmirják (Bohuňovice), 20 – Gianpaolo Pezzotti (Chválkovice),
15 –Martin Březina (Rapotín), 13 – Tomáš Režný, Ondřej Goldscheid (oba Hlubočky)

Nejlepší støelci soutìze:

Trenér: Petr Ullmann

Ondřej DOSEDĚL
Václav FALTÝNEK
Roman KAMENNÝ
Luděk KNOLL
Martin PAŠ
Zdeněk ŠMÍD
Petr TICHÝ

Petr BROSS
Vojtěch CETKOVSKÝ
Filip DREŠR
Filip KOŘENOVSKÝ
Jaromír KRÁSA
Jakub KŘESALA
Filip KUČERA
Martin LIŠKA
Lukáš RYP
Adam ŠIRŮČEK
David ŠKRABAL

Ladislav BÍLÝ
František BÍLÝ
Ladislav BLAHA
Michal OŠČÁDAL
Ondřej PROCHÁZKA
Jaromír RUS
Filip RŮŽIČKA

Jaroslav VÉVODA
Michal ZAPLETAL
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kdy jsme vyhráli
12 zápasů. Tam
byl vidět velký
progres, zejména
díky zimní přípravě. Příkladem může být skóre v jarní
části: 40:8.“
yy Čím si ospalý vstup do ročníku
vysvětlujete?
„Hlavně byl horší vinou dovolených,
nebyli jsme kompletní. Pořád se to u nás
střídalo. Až v pátém nebo šestém kole si
sestava sedla. I teď je na přípravu málo
času. Dnes s ní začínáme a 3. srpna už
hrajeme. I teď tedy čekám, že se kluci
budou hodně střídat, ale neměla by to
být taková divočina.“
yy Přes skvělé konečné umístění
a herní projev, je něco, na čem je potřeba zapracovat?
„Určitě je pořád co zlepšovat. Některé
zápasy nebyly herně podle představ.
Velkým kladem u nás byla fyzická připravenost, soupeři často ve druhém

poločase odpadávali, my ne. Na trénincích se ale budeme zaměřovat hlavně na
práci s míčem a herní činnosti. Možná
dojde k úpravě systému, navíc musíme
zapracovat nové hráče.“
yy Na závěr by mě zajímalo, jací soupeři podle vás budou v další sezóně
nejnebezpečnější?
„Byli jsme přeřazeni do skupiny „B“.
Nevíme tak úplně co očekávat, kromě
toho, že nově budeme hrát řadu derby.
Myslím si, že Lipník bude hrát vysoko,
stejně tak budou Bělotín či Čechovice
těžkými soupeři. Právě Lipník máme
hned na úvod a bude to pro mě velmi
specifické utkání. Byl jsem tam totiž
na vojně a s tamním klubem jsme postoupili do divize. Někteří lidé jsou tam
doteď, stadion dobře znám. Takže už se
tam těším.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ČECHOVICE Velmi slibnou sezónu mají za sebou Čechovice. Druhé
místo, solidní výsledky i hra, zapojení řady dorostenců do týmu. Na
lavičce Čechovic tak může vládnout
spokojenost. „Druhé místo v 1. třídě
je za mnoho let vyrovnání našeho
maxima,“ kvitoval po odehrání posledního kola trenér Lukáš Koláček
(na snímku).
Zajímavostí je, že na rozdíl od jiných
týmů si poslední kolo nezkazil debaklem. Zatímco Kostelec, Plumlov
i Určice vyhořely, Čechovice si naopak
s chutí zastřílely a vyhrály 7:3. Na vítězství se dvěma góly podílel také Bořek
Chmelík. Ten už ale v týmu pokračovat

nebude. „Z osobních důvodů se rozhodl přerušit kariéru, stejně tak Ondra
Halouzka,“ sdělil Lukáš Koláček. K dispozici i tak bude mít 24 hráčů. „Opět
dáme určitě také šanci dorostencům,“
vzkázal jim.
Letní přípravu tým začne v úterý.
Zprvu však musí za tréninky dojíždět.
„Podobně jako minulý rok budeme tři
týdny přípravy trávit na hřišti ve Vrahovicích. Náš bude procházet rekon-

strukcí,“ vysvětlil Lukáš Koláček, jehož
svěřenci by měli před startem sezóny
odehrát tři přípravná utkání. A jaké
mají fotbalové Čechovice cíle? Jen ty
nejvyšší. „Byl bych rád, kdybychom
hráli do třetího místa. A naší hrou přilákali na domácí utkání co nejvíc fanoušků,“ poznamenal trenér. Není divu, že si
kouč na diváky vzpomněl. Čechovice
se nejen díky derby s Určicemi řadí
k nejnavštěvovanějším týmům ligy.

6TGPÆTèGEJQXKEX÷ąÊåGLGJQUX÷ąGPEK\QRCMWLÊRQFCąGPÚTQéPÊM (QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

do tíetího
místa´

dál hrát

„Chceme

Lukáš Koláġek:

KONICE Spokojenost i zklamání.
Že tyto dvě emoce nejdou dohromady? Naopak, v Konici by o tom mohli
vyprávět. Fotbalisté nastupující v 1.
A třídě totiž sice ovládli jarní část soutěže, ta podzimní ale tak slavná nebyla. A i kvůli tomu skončili až na druhém místě, prvním nepostupovém.
Nyní už se Konice chystá připravit
na další sezónu. A cíl je podle trenéra
Petra Ullmanna (na snímku) jasný:
prolomit stříbrné prokletí a konečně
se zpět posunout do Krajského přeboru.
yy Jak byste zpětně porovnal podzimní a jarní část ligy?
„Je to vidět na první pohled. Podzim
nám zcela nevyšel, na začátku jsme ztratili body. Po podzimu jsme proto byli
čtvrtí se sedmibodovu ztrátou na druhý
a třetí tým. Závěr podzimu už ale byl
dobrý, jenže předtím jsme ztratili s Bohuňovicemi i Bohdíkovem, nedařilo se
nám s Chválkovicemi. Pak ale přišlo jaro,

chválí hráče Konický trenér
Petr Ullmann žehrá
na špatný podzim

„Na jaře byl ale vidět
velký progres,“
Z
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Trenér: Lukáš Koláček

Pavel FORET
Filip HALOUZKA
Luděk JAHL
Jiří JANČÍK
Petr JANSA
Tomáš MATULA
Radim MUZIKANT
Marek SKOUMAL

Ondřej FRYS
František HANÁK
Bořek CHMELÍK
Josef KLVÁČEK
František KOLEČKÁŘ
Tomáš LAKOMÝ
Miroslav NĚMEČEK
Tomáš NOVÁK
Adam POSPÍŠIL
Jan VESELÝ

Jiří BĚHAL
Petr HALUZA
Štěpán HANÁK
Radek JANO
Petr KUPKA
Jakub PÁLENÍK
Martin ŘEHÁK
Jan WALTER
Marek ZACPAL
Patrik ZAPLETAL

David KLIMEŠ
Patrik ZAPLETAL
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(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

KOSTELEC NA HANÉ Střed tabulky, konkrétně
osmé místo, a řada povedených zápasů. Zároveň
však také mnoho dalších, které už tak podařené
zdaleka nebyly. V Kostelci po sezóně 2018/2019
panují rozporuplné pocity. „Výsledkově jsem s konečným umístěním spokojený. S naší hrou už méně.
Výkony hrozně kolísaly. Během týdne jsme dokázali ukázat fantastický výkon a poté naprosto příšerný,“ poznamenal trenér Kostelce na Hané Petr
Merta (na snímku).
Závěr sezóny měl ale Kostelec poměrně dobrý. Sbíral
body, střílel branky, dokázal také vyhrávat na penalty.
„Věděli jsme ale už v zimě, že budeme potřebovat tým
doplnit,“ poznamenal trenér. Nyní mu ale přibudou další
vrásky na čele: klub opouští někteří stěžejní hráči. „Preisler se stěhuje do Anglie, bude těžké ho nahradit. Ne-

bude hrát ani například Klimeš,“ smutní trenér. Zejména
první jmenovaný přitom patřil k nejlepším hráčům ligy.
V pořadí střelců skončil druhý, na svém kontě měl navíc
po ročníku hned čtyři hattricky.
Od toho se odvíjí také trenérovy ambice do další sezóny. V té předchozí měl mladý a solidně hrající tým,
o část hráčů však přišel. „Zatím extra posily nemáme
a v současné situaci je ani moc čekat nemůžeme,“
uvedl trenér pro Večerník. Na letní přípravu Kostelci nezbývá moc času. Práce na hře přitom není málo.
„Začínáme s přípravou ve čtvrtek a plánujeme přátelák
s Kralicemi. Chceme pak zlepšit zakončení a celkově
být efektivnější vepředu a organizovanější v obraně,“
shrnul úkoly týmu.

(QVQCTEJKX288GéGTPÊMW

je záchrana“

„Prioritou

Trenér Merta:

.RVWHOHFSĆLMGHRKDWWULFNRYÇKRUHNRUGPDQD

2386 – Antonín Dvořák (Protivanov), 2384 – Lukáš Zelina (Určice), Roman
Vlček (Slavonín), 2382 – Daniel Simandl (Plumlov), 2380 – Ondřej Milar
(Protivanov), 2369 – Tomáš Kytlica (Beňov), 2353 – Tomáš Zelinka (Kostelec na Hané), 2324 – Tomáš Vybíral (Olomouc-Chomoutov), 2320 – Aleš Móri
(Kostelec na Hané).

Pondělí 8. července 2019
www.vecernikpv.cz
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Trenér: Petr Merta

David JAMRICH
Matěj KLIMEŠ
Michal LUŽNÝ
David PREISLER

Ondřej FRYS
František HANÁK
Bořek CHMELÍK
Josef KLVÁČEK
František KOLEČKÁŘ
Tomáš LAKOMÝ
Miroslav NĚMEČEK
Tomáš NOVÁK
Adam POSPÍŠIL
Jan VESELÝ

Lubomír BALÁŠ
Jiří FINK
Jan HOLOUBEK
Ondřej CHYTIL
Tomáš JURNÍK
Aleš MÓRI
Peter PATORAJ
Tomáš PEKA
Milan SYNEK
Jan VYMAZAL
Jakub ZATLOUKAL

Marek HRADEČNÝ
Tomáš ZELINKA
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11 – Martin Skoukal (Slavonín),
Matěj Klimeš (Kostelec na Hané),
10 – Daniel Navrátil (Beňov), Štěpán
Hanák (Čechovice), Matěj Kubica
(Lipník), Jan Kantor, Tomáš Jura (oba
Kojetín-Kovalovice), Matěj Vybíhal
(Lipová), Aleš Lošťák (Bělotín), 9 –
Lubomír Sedlář (Olomouc-Chomoutov), David Hurta (Lipník), Jan Pazdera
(Dub nad Moravou).

Brankáøi
5
26
Z

+
2
6
1
5
0
4
5
4
1
4
1
1
1
1

Nejlepší støelci
soutìze:
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Dub nad Moravou 13
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Slavonín
13
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TABULKA VENKU
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%HĖRY
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0
0
0

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

30 – Lukáš Kovařík (Lipník nad
Bečvou), 23 – David Preisler (Kostelec
na Hané), 20 – Filip Machač (Beňov),
16 – Libor Žůrek (Kojetín-Kovalovice),
15 – Radek Štěpánek (Lipová), 14 – Daniel Navrátil (Beňov), 13 – Michal Spáčil,
Adam Hladký (oba Plumlov)
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TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ v sezÏnì 2018 – 2019

4 – David Preisler (Kostelec na Hané),
Lukáš Kovařík (Lipník), 3 – Filip Machač (Beňov, 1 – Ondřej Zatloukal
(Brodek u Přerova), Marek Lhotský
(Bělotín), Simon Hejduk (Určice), Luděk Jahl (Čechovice), Radek Štěpánek
(Lipová), Daniel Navrátil (Beňov). Lukáš Kovařík (Lipník) vstřelil v jednom
zápase i pět branek.

Hattricky:

2 – Filip Šebesta (Brodek u Přerova),
Marek Cekuras (Jeseník), 1 – celkem
21 hráčů, včetně Jiřího Běhala, Davida Klimeše, Štěpána Hanáka a Petra
Haluzy (Čechovice), Vojtěcha Slezáka
a Petra Halouzky (Určice) .







7




12
13
14

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

FGP studio
1.A.tøída skupina B

Dvoustranu připravil: Petr Kozák, texty a foto: Michal Sobecký, archív klubů a Miroslav Fajstl.

„Vrací se nám do útoku Štěpánek,
který byl na podzim naším nejlepším
střelcem. Jednáme pak také o hostování Ondřeje Milara z Protivanova.“
yy Nově si Lipová zahraje také derby s Kralicemi na Hané. Jak se na
zápasy s nimi těšíte?
„Duely s Kralicemi jsou pro mě srdeční záležitostí. Zaprvé tam bydlím a zadruhé jsem tam také hrával.“
yy Takže bude nějaké to hecování
před zápasy?
„To určitě ano.“ (úsměv)

Nejvíce odehranÙch minut:

„Milé překvapení, nevím. Ani bych
neřekl. Prosadily se ale letní posily,
splnily očekávání. V létě se nám podařily přestupy pěti hráčům, kteří se brzy
zařadili do základní sestavy.“
yy Na čem budete během letní přípravy pracovat?
„Zejména na fyzičce. A také na vhodném doplnění hráčů a následném sehrání týmu.“
yy Navážu na to hned otázkou,
zda už jsou některé letošní posily jisté?

Do L
se vra ipové
cí
pøebo KrajskÙ
r i de
rby

LIPOVÁ První místo, výrazný náskok a závěr sezóny jen na klidné dohrání.
Fotbalisté Lipové mají za
sebou skvělou sezónu završenou postupem. Soupeře poráželi jak na běžícím
páse, ovládli také obě derby
s Protivanovem. V příští sezóně se
díky tomu budou potkávat s Kralicemi v Krajském přeboru. I proto
je pro trenéra týmu Sportovní klub
Lipová postup cenný hned dvakrát.
Jednal po sportovní stránce, jednak
po osobní.
yy Jak byste nyní s odstupem zhodnotil sezónu?
„Určitě pozitivně. Podle mě jsme udělali velký úspěch.“
yy Čím jste soupeře přehrávali? Co
byla vaše největší zbraň?
„Řekl bych, že široký kádr. Když někdo nemohl nebo se zranil, měli jsme
za něj hned náhradu. A přitom nedošlo k oslabení týmu.“
yy Je ve vašem týmu hráč, který vás
mile překvapil?

na fyziġce

7UHQÇU3DYHO5ĎæLêND

Zapracujeme hlavnĨ

FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
najdete
NOVINKY
také na
9ê6/('.<93ŏÌ35$9ę
www.vecernikpv.cz

Trenér: Pavel Růžička

Martin DOSTÁL
Petr DOSTÁL
Tomáš FIALKA
Petr NOVÁK
Radek ŠTĚPÁNEK
Matěj VYBÍHAL

Šimon ABRAHÁM
David DREXLER
Jan HORÁK
Martin LIŠKA
Sebastian PALLA
David PEKAŘ
Pavel RŮŽIČKA
David VÝMOLA

Jakub JAMRICH
Martin MOŠTĚK
Roman PETRŽELA
Denis PŘIKRYL
Adam PŘIKRYL
Michal TAKÁČ
František ŽILKA

Tomáš HOLÁSEK
Radek VYBÍHAL
Jakub VÝMOLA
hráè

hráè

SPORTOVNÍ KLUB LIPOVÁ
v sezÏnì 2018-2019

aneb OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝMI SOUTħþEMI V SEZÐNħ 2018²201

JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
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Plumlov je bez Nálada v Protivanově? Špatná.
postupu i trenéra „Podlehli jsme uspokojení,“ míní trenér
PLUMLOV Až na desátém místě
skončili fotbalisté Plumlova. Propadli se tak o půltucet míst a na sezónu 2018/2019 určitě nebudou
vzpomínat v dobrém. Klub trápil
zejména úzký kádr, jeden z nejméně početných v krajských soutěžích na Prostějovsku. A marodka. „Některé zápasy jsme hráli bez
sedmi lidí základní sestavy. A to je
pak těžké,“ uvedl trenér Plumlova Pavel Voráč, který doufal v boj
o postup do kraje.
Kouč rozdělil ročník zhruba na poloviny. „Do podzimu jsme nevstoupili
špatně, některá utkání jsme vyhráli
i se štěstím. V poslední třetině podzimu se to ale začalo zadrhávat,“
poznamenal. Výsledek? Velký tabulkový propad. Určitou naději pak
poskytla zimní příprava. „Vlila nám
do těla optimismus. Jenže po dobře
zvládnutých zápasech v přípravě nás
zase vrátily na zem ty ligové,“ postes-

kl si Pavel Voráč, který sám pár desítek minut při absencích odehrál.
Jedno pozitivum však přeci jen našel. A sice zapojení mladých hráčů
do týmu. „Často a rád jsem zařazoval dorostence a mladší hráče do
sestavy. Pozitivní taky je, že se snažili, chodili na tréninky, jak jen jim
to škola umožnila,“ vyzdvihl dravé
mládí Pavel Voráč. Pozitivem také
je, že rezerva Plumlova postoupila
do II. třídy. Hráči se tak budou mít
kde otrkat.
U toho už však trenér Voráč nebude, alespoň ne v roli hlavního kouče. „Sám jsem navrhnul změnu na
postu trenéra. Kvůli špatnému jaru
jsem pak byl odvolán,“ uzavřel Pavel
Voráč. Nový trenérský štáb by měl
podle dosavadních předpokladů
vést Petr Kiška. A před sebou bude
mít nelehký úkol: dostat Plumlov
zpět alespoň do první poloviny tabulky.
(sob)

PROTIVANOV Nespokojenost.
Tímto jedním slovem lze vyjádřit
zhodnocení sezóny fotbalového Protivanova. Ten skončil v 1.
A třídě na devátém místě. Myslel
přitom na mnohem vyšší příčky.
Zejména mizerným jarem si ale
hráči naděje na lepší umístění nejprve zmenšili a následně je zcela
ztratili. Podle hrajícího trenéra
Milana Pitáka (na snímku) přitom
tým měl na to, aby se pohyboval
v úplně jiných patrech tabulky. Se
svým týmem se od pátku připravuje na rozjezd soutěží. A doufá
v lepší zítřky. I když k optimismu
zatím příliš důvodů nemá.
yy Na úvod udělejme krátké ohlédnutí: jak hodnotíte sezónu?

Michal SOBECKÝ
„Je to zklamání. Chtěli jsme hrát kolem
pátého místa. Ambice jsme měli určitě
vyšší. Posledních pět kol se nám vůbec
nepovedlo, mohli jsme být výše. Po

stránce výsledkové a umístění se nám
tak nepodařilo splnit cíle.“
yy Jaké změny očekáváte v kádru?
„Některé opory dostaly nabídky
odjinud a hodně hlasitě na ně slyší.
Nejenže tak budeme muset reagovat
na kvalitnější soupeře, ale také bude
třeba řešit problémy ve vlastních řadách. Zatím jinak žádná posila není
jistá. Oslovili jsme dva tři mladší
hráče, takže doufám, že to s nimi
klapne.“
yy V čem spatřujete hlavní důvod
toho, že se vám na jaře vytoužené
páté místo vzdálilo?
„Dali jsme si cíl dostat se brzo přes
třicet bodů, na nějakých třicet tři. To
jsme dokázali, jenže pak to šlo dolů.
Upadala morálka i docházka na tréninky, což se pak začalo projevovat
ve hře. Podlehli jsme uspokojení.
Následkem toho se zhoršila fyzička hráčů, a tak jsme začaly
prohrávat zejména špatnými druhými poločasy

zápasů. Tedy kromě derby s Lipovou,
tam nám nevyšlo snad nic.“
yy Zatím jsme byli spíše negativní, pojďme tedy optimističtějším
směrem. Co vás v sezóně potěšilo?
„Když jsme měli před
sebou důležitý zápas, dokázali jsme
se semknout.

Zlepšili jsme také práci v defenzivě
a i díky tomu dokázali řadu utkání dobře
takticky odehrát. Příkladem může být
podzimní zápas s Brodkem u Přerova.
Držení míče bylo tak 70:30 pro soupeře,
ale vyhráli jsme 4:1. Také jsme dokázali
vzdorovat druhému Lipníku a vyrovnat se mu herně. Bohužel, přizpůsobili jsme se výkonem jak dobrým
soupeřům,taktěmhorším.“
yy Jakým směrem se budete
chtít ubírat další sezónu? Co
od ní čekáte?
„Liga bude mnohem těžší než letos. Těžko v ní nacházím lehkého
soupeře. Takže cílem bude
jednoznačně udržení.“

3ŐHGVHGDIRWEDORYëFK
8UÿLFRVH]yQĚÅ2GHKUiOL

MVPHWRVQDäLPLNOXN\´
URČICE Desáté místo, zároveň však jistota širokého kádru a početné mládeže. To byly fotbalové Určice v sezóně 2018/2019. A tým sice
díru do světa neudělal, ovšem s přehledem se zachránil. Snad i proto
hodnotí předseda klubu Květoslav Petružela ročník pozitivně. „Fotbal jsme hráli celkem slušný. Hráli jsme ho ale hlavně s našimi kluky,
mezery jsme pak také doplňovali odchovanci. Daří se nám zapracovávat i dorostence,“ vyjádřil se k sezóně.
Určice musely ročník zakončovat v Kralicích na Hané. Důvod? Rekonstrukce
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hřiště. „Stálo nás skoro milion korun
a opravy byly na sedm týdnů. Je tedy
možné, že jeden dva první zápasy ještě odehrajeme v Kralicích,“ prozradil
Květoslav Petružela. Těšit ho hlavně
může výhled na zbrusu nový trávník.
Po herní stránce pak ještě skutečnost,
že se Určicím pomalu daří zastavit propad po pádu z divize.
Jenže podobně jako jinde i v Určicích
už počítají ztráty, ale hlavně příchody.
„Halouzka nám odchází do Čechovic,

ÈK

5-2416+8#018
XUG\ÐP÷t

ÈK

$TCPM¾ąK

$TCPM¾ąK
DANIEL SIMANDL

26

2382

0

Z
Z

MIN

G

lK

1
0
1
1
1
2
1

0
0
4
7
1
4
1

0
0
0
0
0
0
0

1
0
2
2
1
0
0
0
13
0
0
1

0
0
0
2
0
0
0
0
4
1
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1DT¾PEK
Jaroslav AUJEZDSKÝ
Martin BUREŠ
Michal FABIÁNEK
Jiří KIŠKA
Vladimír KOTLÁN
Petr KUTNÝ
MARTIN VYSLOUŽIL

16
4
6
24
19
22
25

747
46
473
2172
1689
1889
2289

<¾NQåPÊEK
Radek BUREŠ
Tomáš HLADKÝ
Jiří HRSTKA
Marek CHMELAŘ
Antonín KLVÁČEK
Dominik KYSELÝ
Tomáš MUDROCH
Josef PETRŽELA
Michal SPÁČIL
Ladislav ŠEVCŮJ
Pavel VORÁČ
Marcel ZABLOUDIL

26
5
16
13
2
7
1
1
20
23
7
21

1690
111
1238
560
157
618
20
2
1557
1993
46
1799

·VQéPÊEK
Karel FAJSTL
Adam HLADKÝ
Patrik PARÁK
Ondřej VORÁČ
Jiří KRATOCHVIL

17
22
13
1
20

666
1966
1139
11
857

4GCNK\CéPÊVÚO
Hrající trenér: Pavel Voráč
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3
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což nás moc mrzí. Možná tam chtějí
postoupit do kraje. Nám ale stačí šesté
sedmé místo v 1. A třídě,“ poznamenal
předseda klubu. Tým ale získal nové
posily. Například dorazí na post gólmana Jakub Menšík z Držovic, dále také
hráči Jakub Šlézar z Klenovic a Tomáš
Mariánek z Uherského Ostrohu. Novou sezónu Určice začnou v neděli 4.
srpna s Kostelcem na Hané. Místo utkání není vzhledem k rekonstrukci hřiště
v Určicích zatím jisté.
(sob)
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Milan PITÁK
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Marek POSPÍŠIL
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<¾NQåPÊEK
Miroslav BÍLEK
Radek KROPÁČ
Jiří LIŠKA
Viktor MENŠÍK
Patrik MUSIL
Vít NEJEDLÝ
František POSPÍŠIL
Dalibor SEDLÁK
Tomáš SEKANINA

1
24
15
2
21
12
26
25
23

14
1779
651
15
1455
753
2284
2146
1892

·VQéPÊEK
Marek GRMELA
Tomáš POSPÍŠIL
Radek SEDLÁK
Vlastimil SLANÝ
Ondřej MILAR

25
18
21
1
26

2135
582
388
14
2680
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1
2
0
10

1
2
1
0
1

0
0
0
0
0

Karel NEJEDLÝ

3

37

0

0

0

4GCNK\CéPÊVÚO
Hrající trenér: Milan Piták
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Tomáš HÝBL
Dan NAVRÁTIL
Petr ŠTEVULA
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1DT¾PEK
Josef ADANEC
Jaroslav FREHAR
Martin HÝBL
Tomáš KAPRÁL
David KOBYLÍK
Tomáš MENŠÍK
Petr POSPÍŠIL
Michal ROTSCHEDL
Matěj ŠNAJDR
Pavel ZBOŽÍNEK
Lukáš ZELINA

4
17
5
10
7
17
4
9
14
12
16

334
1383
71
618
360
1373
125
484
956
899
2384

<¾NQåPÊEK

1DT¾PEK
Antonín DVOŘÁK
Pavel JANEČEK
Daniel NEJEDLÝ
Zdeněk POSPÍŠIL
Milan SEDLÁK

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Jakub ANTONÍČEK
Michal BUREŠ
Jaroslav DRAČKA
Martin GRULICH
Petr HALOUZKA
Josef KADLEC
Filip KOTLÁN
Jaroslav KOUŘIL
Vladimír KRAJÍČEK
Marek MAŠEK
Přemysl MLČOCH
Lukáš NAKLÁDAL
Richard PAUL
Vojtěch SLEZÁK
David STŘEBSKÝ
Petr VODÁK

6
18
6
4
19
2
9
1
16
6
11
1
12
23
1
3

282
1427
645
231
1729
97
365
22
819
319
850
68
878
2089
8
148

·VQéPÊEK
Petr BROSS
Pavel ČAJAN
Ondřej HALOUZKA
Filip HANDL
Jakub HANZELKA
Simon HEJDUK
Jan MIKULKA
David SOSÍK
Kamil ŽÁČEK

3
1
22
2
2
14
4
16

20
11
1792
110
123
1089
298
367
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Trenér: 1. – 15. kolo Ivo Zbožínek

a Pavel Zbožínek,
od 16. kola David Kobylík
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TenisovĄ ProstĨjov Cup 201: All Exclusiv

PROSTĚJOV Špičkový zápasový maratón od rána do večera za
dokonalého letního počasí, tedy i úmorného vedra. To byl tenisový turnaj Prostějov Cup 2019 ve čtyřhře neregistrovaných mužů
i žen, který oplýval nejpočetnějším i nejkvalitnějším obsazením
ve své půl tuctu let dlouhé historii. Současně byly zachovány také
doslova exkluzivní podmínky pro všechny účastníky, mezi nimiž
panovala tradičně skvělá nálada.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Letošní šestý ročník o poslední červnové sobotě v nádherném areálu TK
Prostějov v Kostelecké ulici přitom
začal s mírným zpožděním kvůli
tomu, že řada aktérů sjíždějících se
do dějiště z celé České republiky
a dokonce i ze zahraničí uvízla v dopravních zácpách na dálnici D1. Jednalo se však o jediný zádrhel (navíc
nezaviněný), který výstavní klání
nijak nenarušil.
Od brzkého dopoledne tedy odstartoval jednotlivými duely doslova nabitý program, kdy všechna střetnutí
měla podobu jednoho hraného setu.
Několik úvodních hodin u mužské
kategorie přitom zabraly boje v deseti základních skupinách po čtyřech
nebo třech párech, jež trvaly až do
brzkého odpoledne. Jako obvykle
všichni postupovali do play-off, kde
navíc poražení z úvodního kola přešli
do opravného pavouka. Tím pádem
byly naprostým minimem čtyři absolvované sady, drtivá většina plejerů
jich ale zvládla ještě o poznání víc.
Totéž platilo o ženách, neboť ty při
počtu šesti zápolících dvojic hrály systémem jedné velké grupy každá proti
každé. Loňský triumf nakonec obhájily Kamila Kubicová a Ivana Koóšová
z Karviné, když porazily veškeré soupeřky včetně stříbrných Pavly Švéca-

rové z Prostějova a Anety Bulíčkové
z Pardubic. Závěrečná bitva o zlato dopadla 6:3, bronz pak získalo rakousko-slovenské duo Vancová, Priščáková.
„Tenhle turnaj je opravdu výborný po
všech stránkách. Ze druhého vítězství
tady máme radost, po pravdě však
bylo asi o něco lehčí než před rokem.
Loni se po základních skupinách hrálo
play-off, což bylo psychicky těžší, zatímco letos jsme si to pohlídaly docela
v pohodě. Byť soupeřky samozřejmě
bojovaly a na prudkém slunci jsme
se s Ivanou trochu spálily. Prvenství
i krásné ceny nám to vynahradily,“
zhodnotila s úsměvem Kamila Kubicová. „My s Anetou jsme za druhé
místo moc rády, každým rokem se
v pořadí posouváme výš. Třeba to
příště vyjde úplně nahoru,“ oplývala dobrou náladou Pavla Švécarová.
O famózní kvalitě Prostějov Cupu
2019 svědčí, že do takzvané Soutěže útěchy spadl například i někdejší
dvanáctý tenista ČR Jakub Lustyk
z České Třebové. Společně s vyhlášeným fyzioterapeutem Milanem
Javanským z Mělníka, jemuž prošla
rukama spousta sportovních hvězd
včetně například legendárního Rogera Federera, pavouk B ovládli po
finálovém zdolání domácích zá-

stupců Vladimíra Sehnala a Michala Šilhánka poměrem 6:4.
V pozdním odpoledni přecházejícím
do večera pak již vrcholil elitní mužský
pavouk A, v jehož posledních kolech
byly k vidění parádní mače srovnatelné s turnaji nižších kategorií profesionálů. Vždyť třeba trojnásobní mistři
republiky neregistrovaných (včetně
dvou uplynulých let) Svoboda, Šubrt
vypadli hned v osmifinále na raketách pozdějších premiantů. A úřadující šampioni prostějovského podniku
Peter Bača, Martin Rychtárik ze Slovenska se tentokrát museli spokojit se
čtvrtou příčkou, přičemž na cestě za
ní vyřadili například ve formě makající
dvojku domácích Kadleců (otec Jiří +
syn Adam) obratem z 2:3 na 6:3.
„Letos jsme pili málo báječného českého piva. Loni jsme si ho dopřávali
víc a vyhráli, tentokrát jsme stihli
během turnaje jediné. Což bylo evidentně málo,“ smál se po obsazení
nepopulární bramborové pozice Peter Bača z Kysuckého Nového Mesta.
On i parťák Martin Rychtárik z Trenčína coby mimořádně kamarádští
sympaťáci opět zanechali na Hané super dojem. V utkání o třetí post je ovšem předčili Vlastimil Crha ze Svitav
a Martin Marušák ze Zlína (bratr známého hokejisty) výsledkem 6:3, čímž
sebrali bronz. „Pro nás krásný úspěch,“
shodli se spokojení medailisté.
Značnou radost navzdory hladké finálové porážce měli ze druhého místa
i Josef Hošpes a Petr Šafář z České Třebové. „O Prostějov Cupu jsme slyšeli
jen to nejlepší, a proto se rozhodli sem
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letos poprvé přijet. Byl to fakt perfektní
turnaj, suprově zajištěný i hodně kvalitní. Postup do finále bereme jako velký
úspěch a vítězům gratulujeme, byli
prostě lepší. Zatímco my jsme měli po
semifinále dlouhou pauzu a nemohli
se pořádně dostat do tempa, oni hráli
skvělý tenis,“ sympaticky uznali zaslouženost svého stříbra Šafář s Hošpesem.
Tím se dostáváme k triumfátorům
celého spektáklu, kteří k absolutnímu prvenství dospěli přes mnohé
překážky. Radim Janíček z Vřesovic
(osminásobný mistr ČR „amatérů“!)
a Jan Duba z Šitbořic totiž jednou
podlehli hned ve skupině, čímž narazili už ve výše zmíněném osmifinále

gigantů na aktuální české přeborníky
Svobodu se Šubrtem. Poslali je domů
6:3, načež ve čtvrtfinále přestáli nejkritičtější moment svého fantastického tažení. S prostějovsko-brněnským
párem Stanislav Husařík, David Bolek totiž prohrávali 1:5 a 5:6, přesto se
dokázali z mimořádně nepříznivého
průběhu vyhrabat a jasně zvládnutým tiebreakem projít dál. Následně
se pak dostali do takového laufu, že
svým dvěma závěrečným protivníkům nedali žádnou šanci. A jak semifinále, tak finále opanovali naprosto
suverénně 6:1! „Bojovností jsme překonali problémy, tím nabrali pohodu
a potom nás už asi nešlo zastavit,“ ký-

vali hlavou sice vyčerpaní, leč šťastní
dobyvatelé obří trofeje.
Velikánský putovní pohár plus dva
menší do trvalého držení jim společně s finanční prémií deset tisíc korun
i mnoha dalšími cenami předali zastupitelka statutárního města Prostějova
Božena Sekaninová a oba organizátoři
mimořádného turnaje Martin „Krupa“ Krupička + Petr „Pupa“ Doseděl.
„Každý ročník je pořadatelsky hodně
náročný, protože jej děláme v podstatě ve dvou lidech. Rozhodně to však
stojí za to, i letos myslím všechno dopadlo na jedničku,“ oddechl si unavený a zároveň spokojený šéf Prostějov
Cupu Martin Krupička.

Jakký byll Prostěějovv Cuup 200199...

4x foto: Marek Sonnevend

TENIS
VÝSLEDKY PROSTÌJOV CUPU 2019
08å,²SOD\RII
NROR
6YRERGDâXEUW±0HGXQD3ROiN-DQtþHN
'XED ± âiOHN 3\WHOD  .UHMþLĜtN 7DXã ±
.XEiW6RXþHN%ROHN+XVDĜtN±6êNRUD
6êNRUD  9 &UKD 0DUXãiN ± 6HKQDO
âLOKiQHN  ']XUHF 6HGOiĜ ± 3RW\ã 9OþHN
-HĜiEHN.RU\þiQHN±'RþNDOtNâYHĜHSD
 %U\ãND 9DFXOtN ± .RĜDOND .RĜDOND 
+LSVNê %iF ± )ORULiQ 5iEHN  *UHJRU
+iMHN±-DYDQVNê/XVW\N.DGOHF.DGOHF
±.UiO7ĤPD%DþD5\FKWiULN±)UDQČN
.\MRYVNê-&UKD%UXVHQEDXFK±%ODåHN
6HPDQFRýXOtN3LQWHUD±)RMWDQtN+UDGLO
 +UDEDO 6NDOND ± %LOtþHN )LFHN 
+RãSHVâDIiĜ±%HQHã6WĜtWH]VNê
2VPLÀQiOH
-DQtþHN 'XED ± 6YRERGD âXEUW  %ROHN
+XVDĜtN±.UHMþLĜtN7DXã9&UKD0DUXãiN
± ']XUHF 6HGOiĜ  %U\ãND 9DFXOtN ±
-HĜiEHN.RU\þiQHN*UHJRU+iMHN±+LS
VNê%iF%DþD5\FKWiULN±.DGOHF.DGOHF
ýXOtN3LQWHUD±-&UKD%UXVHQEDXFK
+RãSHVâDIiĜ±+UDEDO6NDOND
þWYUWÀQiOH
-DQtþHN'XED±%ROHN+XVDĜtN9&UKD
0DUXãiN±%U\ãND9DFXOtN%DþD5\FK
WiULN ± *UHJRU +iMHN  +RãSHV âDIiĜ ±
âXOtN3LQWHUD
6HPLÀQiOH
-DQtþHN 'XED ± 9 &UKD 0DUXãiN 
+RãSHVâDIiĜ±%DþD5\FKWiULN
2PtVWR
9&UKD0DUXãiN±%DþD5\FKWiULN
)LQiOH
-DQtþHN'XED±+RãSHVâDIiĜ
08å,²SDYRXN%
)LQiOH
-DYDQVNê/XVW\N±6HKQDOâLOKiQHN
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PCLGD÷JGOHKP¾NG
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Pohled nejlepšího
domácího hráèe
„Postup mezi osm nejlepších deblů na Prostějov Cupu
2019 je pěkný výsledek, ale měli jsme na víc. Do stavu
5:1 ve čtvrtfinále jsme s Davidem Bolkem hráli celý turnaj výborně, ale potom přišel zkrat. Soupeři a pozdější vítězové sice byli silní, během utkání se hodně zlepšili, přesto jsme si
to prohráli hlavně sami. Přestali jsme být tak agresivní, při postupné ztrátě náskoku začali z opatrnosti víc chybovat a strach,
že přijdeme o celý skvěle rozjetý zápas, nakonec rozhodl. Je
to velká škoda, semifinále bylo letos fakt blízko. A mohli jsme
zabojovat o medaili, třeba i celkové vítězství. Což by pro mě
byla doma paráda. Tím víc zbytečné vyřazení z jednoznačně
Stanislav Husařík,
vyhraného čtvrtfinále mrzí.“
prostějovský neregistrovaný tenista

Vítězný Jan Duba: „S Radimem jsme hodně zabojovali
a nakonec se nám to na tomhle špičkovém turnaji vrátilo“

PROSTĚJOV Jejich pouť Prostějov Cupem
2019 byla dlouho komplikovaná, ale v poslední
fázi nakonec suverénní. Radim Janíček z Vřesovic a Jan Duba z Šitbořic si museli zatraceně
máknout, než po celodenních bojích ovládli
šestý ročník silně obsazeného turnaje nereå(1<²KUiQRVNXSLQRYč
gistrovaných tenistů ve čtyřhře. A za vítěznou
1..XELFRYi.yRãRYi±âYpFDURYi%XOtþNRYi
  9DQFRYi 3ULãþiNRYi   .OHPRYi dvojici pak promluvil druhý jmenovaný, přece
'YRUVNi6WRMDQRYi1ČPHþNRYi jen o něco hovornější z dua málomluvných pre5RXKRYi%XONRYi
miantů.
2. âYpFDURYi %XOtþNRYi ± 9DQFRYi
3ULãþiNRYi   .OHPRYi 'YRUVNi 
 6WRMDQRYi 1ČPHþNRYi   5RXKRYi
%XONRYi
9DQFRYi3ULãþiNRYi±.OHPRYi'YRUVNi
6WRMDQRYi1ČPHþNRYi5RXKRYi
%XONRYi
4. .OHPRYi 'YRUVNi ± 6WRMDQRYi
1ČPHþNRYi5RXKRYi%XONRYi
5. 6WRMDQRYi 1ČPHþNRYi ±  5RXKRYi
%XONRYi

HODNOCENÍ ŠÉFA TURNAJE
„Prostějov Cup organizujeme s Pupou Dosedělem v podstatě ve dvou lidech, což je při velikosti turnaje samozřejmě málo. Proto je každý ročník velice náročný, ten letošní šestý nebyl výjimkou. Ale rozhodně to stojí za to,
spokojenost všech účastníků je pro nás pokaždé největší odměnou. Skloubit takovou hromadu zápasů na
mnoha kurtech není jednoduché, zvlášť pokud se řada dvojic zasekne po cestě v zácpách na dálnici a přijede později. Nějak jsme to však operativně vyřešili a pak už celý program běžel až do konce dobře. Jen jsme
kvůli tomu úvodnímu zpoždění dohrávali finále i utkání o bronz až pozdě večer skoro za tmy. Každopádně
pětatřicet mužských párů plus šest ženských je hodně početné startovní pole, navíc v chlapech se nám daří
každoročně zkvalitňovat už tak silnou konkurenci. Letos byla opravdu špičková, zatím nejlepší v historii.
A tenis, jaký se tady hraje v posledních kolech vyřazovacích bojů, je určitě srovnatelný s profi turnaji nižší
kategorie. K tomu se vždycky snažíme, aby o aktéry bylo po všech stránkách maximálně postaráno. Což
znamená aspoň čtyři odehrané zápasy pro každý debl, většinou ještě víc, a neustálý přísun chutného jídla i pití po celý den. Na tomhle servisu si dáváme pořádně záležet a věřím, že díky němu i vysoké sportovní úrovni jezdí na Prostějov Cup tolik dvojic včetně mnoha skutečně
kvalitních. Letošní ročník se také díky přízni počasí rozhodně vydařil, proto chci moc poděkovat všem sponzorům. V první řadě generálnímu partnerovi, kterým tradičně bylo statutární město Prostějov, osobně turnaj podpořili a záštitu nad ním převzali náměstek primátora
Jiří Pospíšil i zastupitelka Božena Sekaninová. Velké díky patří rovněž veškerým dalším firmám a společnostem, jež na tuto akci přispěly.
Martin Krupička, hlavní organizátor
Pevně věřím, že za rok se tady opět sejdeme už posedmé!“
Prostějov Cupu 2019 v tenisu neregistrovaných dvojic

Marek SONNEVEND
yy Z mého pohledu jste předváděli skvělou hru. Bylo to tak?
„Ze začátku teda moc ne. Jednou jsme prohráli
ve skupině, a proto ve vyřazovacím pavouku brzo
narazili na jedny z favoritů Svobodu se Šubrtem. Proti nim jsme se ale naštěstí chytili, zahráli
dobře. Jenže vzápětí ve čtvrtfinále přišel zase po-

kles a ztráceli jsme už 1:5. Tam nás dělil jen kousek od vyřazení.“
yy Čím jste zdánlivě ztracený duel dokázali otočit?
„Domácí Staňa Husařík s Davem Bolkem hráli do
toho stavu 5:1 výborný tenis, my se naopak nemohli chytit. Důležité však bylo, že jsme nepřestali
bojovat a využili toho, že oni potom přestali tak
šlapat. Možná pod dojmem vysokého vedení polevili, nám se začalo dařit. A byť jsme po vyrovnání
znovu ztráceli 5:6, už jsme si víc věřili. Poslední dva
gamy včetně tiebreaku jsme zvládli na jedničku.“
yy V semifinále i finále jste následně vyprovodili své protivníky hladce 6:1. Jak je to možné?
„Dostali jsme se do pohody, získali sebevědomí,
dost nám to tam padalo a celkově jsme hráli velice dobře. Sice jsme mezi třemi posledními zápasy
neměli skoro žádnou přestávku, což bylo fyzicky
náročné, ale nakonec nám to možná spíš pomoh-

lo. Byli jsme rozjetí a v takovém laufu, že nás už asi
nešlo zastavit.“
yy Na dvorci jste za jakéhokoliv stavu
vždy působili nesmírně klidně i sebejistě.
Víte o tom?
„Podstatné je, že se nám s Radimem hraje skvěle. Na kurtu společně působíme bez nejmenších
problémů, maximálně se soustředíme, rozumíme si a to je asi znát. On vyhrál už osmkrát mistrovství republiky neregistrovaných deblů, jde
o výborného tenistu. Já jsem se taky snažil odvádět co nejlepší výkony a vyšlo to na vítězství.“
yyJak vysoko stavíte tenhle triumf?
„Hodně vysoko. Český šampionát určitě nemá takovou úroveň, jako Prostějov Cup. Na MČR jsou
totiž mnohem přísnější pravidla startu z hlediska
amatérského statusu, zatímco tady jsou podmínky účasti volnější a tím pádem je kvalita hráčského obsazení výrazně vyšší. Vyhrát zde je tudíž po-

řádně
těžké.

,CP &WDC D÷JGO HKP¾NG 2TQUV÷LQX %WRW  RąK
UGTXKUW
Foto: Marek Sonnevend

Radimovi se to už povedlo předloni s jiným parťákem, tentokrát jsme získali trofej spolu.“
yyA vaše celkové hodnocení Prostějov Cupu
2019 by znělo jak?
„Po sportovní stránce je to opravdu špičkový turnaj.
Stejně jako organizačně, i co se týká celkového zajištění. Pořadatelé tu vytvářejí účastníkům výborné
podmínky, o všechno je perfektně postaráno. Proto
sem jezdí tak vysoký počet dvojic a všichni se myslím do Prostějova moc rádi vracejí.“
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Prostějovský lukostřelec Josef Křesala obětuje sportu veškerý volný čas

Studuji na reálném gymnáziu a zvládat se to dá
jen těžce. Je to o vůli. Většinou to je v týdnu tak,
že dorazím v sedm z tréninku a do deseti
večer se pak učím. Mám ale problém
s absencemi, naštěstí to ve škole tolerují.
S tím, že musím mít dobré známky.
PROSTĚJOV Střílení je jeho život. A to doslova. U terčů totiž
prostějovský lukostřelec Josef
Křesala (na snímku) tráví velkou
část svého volného času, což se
mu vyplácí. Ku příkladu letos už
má za sebou druhé místo v týmové lukostřelbě ze Slovinska. Juniorský reprezentant má teprve
devatenáct let, do mužů se věkově
dostane až za dva roky. Už nyní
přitom dokáže zazářit, a to nejen
v České republice, do budoucna
je nemalým příslibem nejen pro
českou lukostřelbu. A cíle? Jen ty
nejvyšší. Například olympiáda.
„Ta nejbližší je ale zatím pouze
v rovině snů,“ stojí nohama na
zemi Křesala.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak jste se dostal k lukostřelbě? Přece jen není to úplně typický sport…
„Začal jsem střílet v roce 2011,
přesný čas vám neřeknu. (úsměv)
Původně jsem chtěl střílet z kuše.
Tam ale tehdy nebylo místo, takže
jsem přešel k lukostřelbě.“
yy Zkoušel jste i nějaké jiné
sporty?
„Dělal jsem jich docela hodně. Tedy
ne všechny v jednu dobu. Ale vyzkoušel jsem si hokej, fotbal i tenis.“
yy Nakonec ale zvítězil luk a šípy.
Kdy jste si začal říkat, že byste to
v tomhle sportu mohl někam dotáhnout?
„Asi vy chvíli, kdy jsem se dostal do
reprezentace. To se později ukázalo
jako zvrat. Střílel jsem pak víc. Dařilo se mi plnit reprezentační limity,
díky tomu jsem měl možnost reprezentovat v dubnu 2017 v Řecku na
Evropském poháru, kde jsme získali druhé místo.“
yy Kolik času vám aktuálně
zaberou tréninky? Změnilo se
to nějak od doby, kdy jste s lukostřelbou začínal?
„V začátcích jsem trénoval třikrát
týdně, jeden trénink měl zhruba
hodinu a půl. Teď je to tak šestkrát
týdně a k tomu pak časté výjezdy po
závodech o víkendech. Denně jsem
na střelnici tak čtyři hodiny.“
yy V čem spočívají tréninky? Asi
nebudou jen a pouze o střelbě…
„Ano, jsou zde i různá cvičení. Pravda ale je, že v lukostřelbě to není
tak, že čím víc trénujete, tím jste
lepší. Je to sport hodně o psychice.
A upřímně si ani nemyslím, že bych

byl s intenzivnějším tréninkem nějak výrazně
lepší.“
yy Hovoříte o psychice. Jak na ní tedy
pracujete?
„Snažíme se. (úsměv) Hlavní ale je
uvolnění se. Nesmíte se snažit až
moc. S nervy by se ale každý měl
popasovat sám.“
yy Přejdeme k vašim úspěchům. Kterého si ceníte nejvíce?
Je to druhé místo v Řecku?
„Asi ano. Stříbro v Řecku, kdy se
střílelo v mix duelech, má velkou
hodnotu. A pak také druhé místo
z konce tohoto května ve Slovinsku. Byl to evropský týmový závod
juniorů. “
yy Takže kromě sportovce je
z vás i takový cestovatel…
(úsměv) „Zatím je to jen po Evropě. Ale takové Česko mám už procestované skoro celé.“
yy Kolik času už jste trávil na
cestách za střílením?
„To zatím asi nedokážu spočítat.
Ale každý druhý víkend někam
jedeme.“
yyA máte nějakou destinaci,
kam byste se rád se střílením
podíval?
„Rozhodně Japonsko.“
yy Proč zrovna tam?
„Kvůli olympijským hrám, které
se tam budou konat. Je to přeci
jen ale takové hodně nepravděpodobné, že by se mi tam podařilo
dostat.“
yy Máte už tedy možnost srovnat. Jak hodnotíte květnový turnaj ve Slovinsku?
„Byl celý dost dobře zorganizovaný. Dokonce se nevyskytly vůbec
žádné problémy v průběhu závodů. I v tomhle ohledu to byla dobrá zkušenost.“
yyMěl jste nějaké očekávání?
Nebo jste si prostě řekl, že přijedete a uvidíte, co dokážete?
„Neměl jsem v podstatě žádné cíle.
Prostě jsem chtěl nastřílet co nejvíc. Začali jsme ale docela blbě v základní skupině, proto nás pak čekali
silní Francouzi a Rusové, což byly
dva nejlepší týmy na turnaji. Podařilo se nám je ale porazit a prohrát
až ve finále se Slovinci.“
yy A co celkově vaše kariéra?
Máte nějakou metu, cíl, za kterým jdete?
„Konkrétní metu nebo cíl asi ne.
Chci být prostě obecně co nejlepší.“ (úsměv)
yy Jaký je pak o lukostřelbu zájem na veřejnosti? Přece jen to
není tak sledovaný sport jako
třeba fotbal nebo hokej...
„O tento sport zájem je. A je to
vidět i v prostějovském lukostřeleckém klubu. Rozhodně nemáme

nouzi o členy.
Problém je spíš opačný, chybí občas trenéři. A taky s kapacitou
střelnice, která je někdy nedostačující pro potřeby všech. O lukostřelbě se ale zase tak často s lidmi nebavím. Částečně proto, že
spojování lukostřelby s Robinem
Hoodem už mě nebaví.“ (směje se)
yy Jaké mají vlastně lukostřelci v Prostějově

šinou to je v týdnu tak, že dorazím
v sedm z tréninku, do deseti večer
se pak učím. Mám ale trochu problém s absencemi, naštěstí ve škole
to tolerují. S tím, že ale musím mít
známky. Takže ani přes všechny
potíže mi naštěstí nehrozil reparát.“ (usměje se)
yy Sám jste říkal, že nepocházíte zrovna z lukostřeleckého prostředí. Podařilo se ale naopak
vám někoho z vašich známých či
spolužáků k lukostřelbě dostat?
„Spíše ne. Pár lidí z okolí si to sice
vyzkoušelo, ale nikdo z nich
nezačal pravidelně střílet.
Skončilo to pokaždé právě jen
u té zkoušky.“
yy Zatímco fotbalistům a hokejistům končí sezóna v létě,
respektive na jaře, ta lukostřelecká teprve nyní začíná. Co vás
v ní čeká?
„Byl to například juniorský pohár
v Rumunsku a v srpnu mě čeká
mistrovství světa v Madridu. Tedy
pokud se mi bude dařit. Kdybych
střílel extrémně špatně, nejspíš by
mě z nominace vyřadili.“
yy Takže letní cestování se sportem. Jen škoda, že je Madrid vnitrozemské město a moře si tam
zrovna neužijete...
„To je opravdu škoda, ale
snad tam alespoň nějaký
bazén bude. Jako skoro všude.“

Foto: Michal Kadlec

zázemí? Vybavení, se kterým
střílí, je jejich vlastní?
„Záleží na tom, jak střílíte často.
A také na tom, jak se vám daří. Ze
začátku všichni používají klubové nářadí. Když ale střílíte hodně
a lépe, tak vám pak půjčí svaz. Tedy
třeba sadu šesti šípů.“
yy Jakou máte jejich roční spotřebu?
„Ony se extra neničí. Většinou
jsou to tak dva. Nejčastěji mě to
v sezóně potká na prvním druhém
tréninku.“
yy Už se vám někdy stalo, že
byste trefil svůj vlastní šíp?

„Mnohokrát. (úsměv) Stává se to
obecně dost často. Téměř nikdy se
ale nerozbijí. Šíp je totiž poskládaný z částí, takže se akorát vymění
většinou jen ta poslední, poničená.“
yy Máte v lukostřelbě nějaký
vzor, idol, kterému se snažíte
přiblížit?
(zamyslí se) „Líbí se mi pár lidí.
Ale myslím, že se nedá mluvit
o vzoru.“
yy Jak se dá vlastně skloubit lukostřelba se studiem?
„Jsem na Reálném gymnáziu
v Prostějově. No, jen těžce se to dá
zvládat. Je to ale hodně o vůli. Vět-

vizitka

JOSEF KŘESALA
✓narodil se 23. března 2000 v Prostějově
✓ juniorský reprezentant České republiky
ve střelbě z luku
✓ s s lukostřelbou začal ve svých jedenácti letech
✓ mezi největší úspěchy patří dvě druhá místa
z mixu a týmové střelby: jedno z roku 2017, druhé z konce
letošního května
✓ chystá se na mistrovství světa juniorů ve Španělsku
✓ v minulosti zkoušel řadu jiných sportů, včetně ledního
hokeje a fotbalu
✓je studentem ZŠ a RG města Prostějova
zajímavost: i přes velké časové vytížení zvládá studovat
na gymnáziu bez individuálního plánu
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Mládí vpřed! Jestřábi
ulovili beka
z Litvínova

PROSTĚJOV Dvacet jedna zápasů v první lize a jedenáct v extralize. S takovou bilancí přichází do Prostějova teprve dvaadvacetiletý obránce Jakub Březák. Ten dosud hrál zejména v mládežnických kategorií Litvínova, v nichž zanechal pozitivní dojem. Právě v minulé sezóně si však také připsal první extraligové
starty za Litvínov. Mladý bek by měl být v Prostějově do konce
blížící se sezóny, a to formou hostování.

že Březák uplatní své parametry, prokáže své kvality a svými dovednostmi
posune náš tým zase o kousek nahoru,“
stojí na internetových stránkách hokejového klubu. Březák by měl dostat do
Michal
zadních řad důraz a sílu. Měří totiž 193
centimetrů a váží 90 kilo. Mezi hráči
SOBECKÝ
Prostějova by tak měl patřit k nejvyšším.
Příchod v pořadí sedmého obránce Jakub Březák má zatím na klubové
oznámili na webu prostějovských Jes- scéně zkušenosti pouze z Čech. Je
třábů v pondělí. „Klubové vedení doufá, odchovancem Litvínova, za který si

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

/NCFÚQDT¾PEGUGUVCNFCNwÊRQUKNQWJQMGLQXÚEJ,GUVą¾Dč-NWDUKQFP÷LOčåGUNKDQXCVFčTC\KDQF[

prošel všemi mládežnickými kategoriemi. Nejvíce se mu dařilo v sezóně
2016/2017, kdy si připsal za litvínovskou dvacítku skvělých 29 kanadských
bodů. Zapadnout by ale nemělo ani

jeho šest asistencí v osmnácti zápasech za loni trápící se Ústí nad Labem.
Vzhledem ke hře Ústí i zkušenostem
hráče s mužským hokejem se jedná
o solidní počin.

Společně s Jakubem Březákem má
už kádr Jestřábů sedm obránců. Březák je z nich přes svůj nízký věk paradoxně třetí nejstarší. Roli zkušené
defenzivní zdi by měl zřejmě pro příští

(QVQYGD.*-,GUVą¾DK2TQUV÷LQX

sezónu převzít zejména extraligou
omlácený Jaroslav Mrázek. Kdo jeho
a kolegy doplní, by mělo být jasné až
po začátku přípravy na ledě. Ta startuje 24. července.

d0GLX÷VwÊ×UR÷EJ
Jančiová polským zlatem, Mahrová německým stříbrem
MCTKÆT[qRQVXTFKN
%R[HUN\'7-]DNRQêLO\VH]ÑQXY]DKUDQLêËDVXSURYø

6QO¾w4QDC
➢ ze strany 27
2CXNÊPC,CPéKQX¾UNCXÊVTKWOHXRQNUMÆ)F[PKMFGUGDQZQXCNQWOQąGRQDNÊåRN¾åG
Foto: Facebook

PROSTĚJOV Dvě mladé členky
boxerského oddílu BC DTJ Prostějov napsaly vynikající tečku za
soutěžním ročníkem 2018/19.
Obě vycestovaly na turnaj do ciziny a obě odtamtud přivezly medailový úspěch.
Barbora Mahrová vybojovala stříbro na silně obsazeném mezinárodním turnaji Black Forrest Cup
v Německu. „Postoupila tam přes

reprezentantku z Litvy, kterou porazila na body. Ve finále pak nestačila
na silnou domácí zástupkyni a na
body naopak prohrála. V očích reprezentačních trenérů ČR však jistě
zanechala dobrý dojem. Jako letošní
mistryně republiky a členka národního výběru školní mládeže se bude
ucházet o start na Mistrovství Evropy, které se uskuteční v Gruzii. Aby
vše klaplo, bude muset Bára ještě po-

$CTDQTC/CJTQX¾UGTCFWLG\GUGOKHKP¾NQXÆJQXÊV÷\UVXÊPCVWTPCLKX0÷OGEMW
Foto: Facebook

řádně zamakat,“ uvedl hlavní kouč
mládeže BC DTJ Martin Klíč.
Ten mohl pogratulovat k parádnímu
závěru sezóny také Pavlíně Jančiové.
„Ziskem titulu české šampiónky se
rovněž zařadila do reprezentačního
kádru, v jejím případě kadetek. Na
mezinárodním turnaji v německém
Zittau získala zlato. A vrcholem byla
účast na Mistrovství Evropy v Ru-

munsku, kde po velmi vyrovnaném
i bojovném utkání podlehla soupeřce ze Srbska. Třešničkou na dortu se
pro Pavlu následně stal celkový triumf na turnaji v Polsku o minulém
víkendu,“ mohl Klíč chválit.
Posledního července odcestují Pavlína Jančiová i Barbora Mahrová na
čtrnáctidenní reprezentační soustředění ČR do Bulharska.
(son)

Ze skupiny, kterou měl velmi těžkou,
prošel Roba ze druhého místa. V osmifinále si poradil bez obtíží s Michalem Barešem, který reprezentoval
domácí rezervu. Ve čtvrtfinále zvládl
nervy drásající souboj s Janem Hanusem. Toho porazil v rozhodujícím
třetím setu nejtěsnějším možným rozdílem 10:9. Sen o zlatu mu ovšem překazil domácí hráč a také pozdější vítěz
turnaje Michal Kolenský. Souboj poražených ale prostějovský hráč zvládl bez
větších problémů 2:0 na sety a mohl se
radovat z velmi cenného kovu.
„Je to super pocit. Po třech dorosteneckých medailích mám první vel-

kou v mužích. Můj největší úspěch
kariéry. Vůbec jsem to nečekal,
vždyť už ve skupině jsem narazil na
Karla Hrona s Ondrou Vítem. Vylézal jsem pavoukem nahoru, třeba
s Honzou Hanusem to bylo o balon
se štěstím. Až v semifinále mě Kolenský dostal. Předváděl takovou
‚jinou‘ hru, mně to vůbec nevyhovovalo. Naštěstí jsem si vše vynahradil
v zápase o bronz. Janík předtím
vyřadil Ondru Víta a věděl jsem, že
to nebude lehké. Sám jsem byl překvapen, že se mi tak dařilo a cítil
jsem, že jsem lepší,“ řekl spokojený
Tomáš Roba pro nohejbalový ma(jaf)
gazín.

Tradice pokračuje. METLE CUP BUDE PLNÝ
Hanácká kopačka

klepe na dveře
KOSTELEC NA HANÉ Že fotbal
dávno není záležitostí jen mužů,
ukážou už poosmé v Kostelci na
Hané. V sobotu se tam totiž koná
Hanácká kopačka, tradiční turnaj
v malé kopané žen. Ty se na něj
každoročně sjíždí z celého Česka.
A nejinak tomu je i letos.
Organizátoři tentokrát kromě místních hráček přivítají například týmy
z Orlové či Štramberka. Celkem by
mělo dorazit šest družstev. Což je ovšem méně, než v kolik tým pořadatelů
doufal. „Zájem o účast na turnajích
obecně klesá. Chtěli jsme čtrnáct

týmů, měli jsme osm a dva se nám
minulý týden odhlásily, odjíždí totiž
na soustředění,“ uvedl za pořadatele
Lubomír Baláš.
Ze dvou hracích dnů tak zbyl jeden.
Nic to ale nemění na tom, že si hráčky
užijí nejen fotbalu dosytosti. Večer na
ně čeká diskotéka, předtím pak celá řada
zápasů. „Bude se hrát systémem každý
s každým. Hrát začneme zhruba v 9:30
hodin, samotný program začíná v sobotu 9:00 hodin ráno,“ uvedl Lubomír
Baláš. Týmy na závěr čeká řada odměn,
včetně značkových míčů, sportovního
vybavení, ale také alkoholu.
(sob)

Organizátoři mají vše připraveno

OTASLAVICE Druhý největší
turnaj na okrese, letos pořádaný
počtvrté, bude podle všeho znovu
plně obsazený. V sobotu 13. června
se tedy mohou fanoušci těšit na zajímavé boje na hřišti, ale i kvalitní
občerstvení. Nebudou chybět velký výběr z udírny ani spousta stánků s pivem, aby se netvořili fronty.
Turnaj si každým rokem získává
větší prestiž.

Jan FRÉHAR
Momentálně je přihlášených a také
potvrzených 13 mužstev, ovšem
v pondělí už bude pravděpodobně plno. „V pátek se nám ozvala AC
Roma, která nám v pondělí dá vědět,
zda udělá ještě jeden tým, nebo dokonce i dva. V pondělí se má také ozvat
pan Dohnal, který by měl také potvrdit

tým. V záloze jsou stále ještě i Vrbátky,
které by letos měly vítězství obhajovat,
a Fun Ding Dung Young Boys. Kdo
tedy svou přihlášku první potvrdí, ten
se na turnaji ještě objeví,“ uvedl jeden
z organizátorů turnaje Martin Vogl.
Plánovaný výkop zápasů je domluven
na 10:00 hodin, pro přihlášené týmy
je sraz v 9:15 hodin, aby vše v klidu
stihli. Losování základních skupin
proběhne v 9:45 hodin. Na turnaji
budou nachystány tři hrací plochy
o rozměrech 30x15 metrů. Délka
zápasů bude 2x10 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 zmíněného AC Roma B se
v sobotu představí Otaslavice A, Otaslavice B, Penam PV, Literpool, Pojď sem,
kam deš, FC Mrdokleče – Město, Plzeňka, Držovice, Chop – Pot, FC Prostějov a FCD. Pravděpodobně turnaj doplní spíše druhý tým AC Roma a tým
pana Dohnala. Zúčastnit se turnaje stále
mohou i Vrbátky jakožto loňští vítězové
a Fun Ding Dung Young Boys, kteří by
se ale museli ozvat co nejdříve.
Přípravy již vrcholí. „Hřiště v Otaslavicích je připraveno skvěle. Nyní už
máme všechno vyřešené, víme, kam
co dáme. Během tohoto týdne ještě
organizátorský tým vše připraví, aby
to bylo v sobotu perfektní. Věříme, že
nás čeká další kvalitní ročník,“ pokračoval Martin Vogl.

Novinkou letošního ročníku bude
soutěž v přesnosti střelby. Na hřišti
bude připravená branka, která bude
vyplněná bannerem s dírami, a bude
se hrát o zajímavé ceny během turnaje.
Počasí si zatím s organizátory trošku
pohrává. Podle předpovědi by mělo
být v sobotu zataženo s přeháňkami
a teploty okolo 25 stupňů. Pokud nenastane nějaká velká bouře, pro turnaj to problém jistě nebude a možná
by se diváci dočkali ještě lepších výkonů než za horkého letního počasí.
Po skončení zápasových bojů se
bude konat volná zábava s hudbou,
o kterou se postará hudebník Marek,
též známý jako Michal David. TJ Sokol Otaslavice nabízí také možnost
přespání buď v místní sokolovně,
popřípadě ve stanu na vyznačených
místech na hřišti.
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PROSTĚJOV Více než dvacetiletá tradice regionálních
soutěží v malé kopané zůstává na Prostějovsku nadále zachována. Od loňského září do letošního června
proběhl jejich další ročník 2018/2019, opět pod křídly
Okresního sdružení České unie sportu. A v rámci možností se menší odnoži velkého fotbalu daří zachovávat sice skromné, ale existenci umožňující podmínky.
Kdo letos zářil a kdo naopak zklamal?
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník

Marek SONNEVEND
Po sportovní stránce byla uplynulá
sezóna ve znamení návratu do výsledkových kolejí z předchozích let.
Dlouhodobě nejúspěšnější tým SK
Tomek Dobrochov coby mnohonásobný šampion nejvyšší soutěže
totiž před rokem nečekaně klesl
na třetí místo a primát mu uzmul
konkurenční celek SK Chaloupka
Prostějov. Ústřední favorit však úder
razantně vrátil, aby si vítězství vzal
okamžitě zpět.
Podzimnínčást sice měla o něco lepší právě Chaloupka, do hry o zlato
se znovu zapojili také loni stříbrní
Orli Otinoves. Leč v jarní části dobrochovský válec nekompromisně
odstranil všechny soupeře z cesty
a s výrazným náskokem sedmi bodů
dospěl k zisku dalšího mistrovského
titulu. Za celé jaro ani jednou nepodlehl, ztratil jen dvěma remízami
s níže postavenými družstvy. A v přímé konfrontaci s úhlavními soky potvrdil své kvality.
Boj o zbylé dvě medailové pozice byl nesmírně vyrovnaný, těsný
i dramatický. Nakonec druhou příčku obhájil výběr Otinovsi a alespoň
bronz urvala prostějovská Chaloupka. O jediný bodík čtvrté skončily zlepšující se FK Vrbátky, pátý
zůstal rovněž dobře hrající 1.FC
Laškov. Na opačném pólu tabulky
s přehledem zvládl boj o záchranu
dlouhodobý účastník elitní ligy SK
Kobra Kobeřice, když s dostatečným odstupem za sebou nechal dva

jasně sestupující – Sokol Smržice
+ MK Medvědy Prostějov.
Co druhá liga? Tu suverénně ovládl
kolektiv SK Dřevnovice, který celým
ročníkem procházel bez jakékoliv
bodové ztráty až do úplně posledního kola. Porážka v něm však nemohla nic změnit ani na dominantním
triumfu, ani na postupu mezi regionální smetánku. Z posunu o patro
výš se radoval také druhý tým finálního pořadí Dřeváci Čehovice/Hluchov. Zatímco dlouho zdatně konkurující FC Juniors Semos Hluchov
se musel spokojit se třetí pozicí těsně
před čtvrtým Mexikem Víceměřice.
Slušně se prezentovaly též soubory FC Zavadilka Prostějov (pátý)
a TTCE Klopotovice (šestý), naopak jasně nejslabším účastníkem se
stali Béci Sokol 2 Prostějov. Na sedmý post se před ně dostal i solidní
nováček TJ Ohrozim, ač po zimním
naskočení absolvoval pouze jaro.
Největším problémem nedávno uzavřené sezóny rozhodně byla spousta
kontumačních výsledků kvůli nenastoupení některého z mužstev do zápasu. Podzim takto negativně ovlivnil především Bílý Balet Prostějov,
jenž vůbec nezahájil své účinkování
ve 2. lize a bez odehrání jediného
střetnutí musel být vyloučen. Místo něj naskočila od druhé poloviny
soutěže výše zmíněná Ohrozim,
nicméně to nezabránilo jiným kontumacím. V součtu jich nejvíc způsobili Medvědi Prostějov (4), dále
Smržice (3), Kobeřice (2) a Laškov
(1).
S tímhle tématem úzce souvisí, co
bude s okresními ligami v malé kopané
ČUS Prostějovska dál. Svou existenci
totiž ukončili Medvědi, totéž pravděpodobně potká i Smržice. A aby se po-

dařilo zachovat dvě soutěže po osmi
kolektivech, je potřeba sehnat dva
nové kluby. Jeden už se přihlásil (Bohuslavice), druhý musí vedení MK ještě zlanařit. Za předpokladu, že budou
pokračovat všechny ostatní oddíly.
Pozitivem každopádně je dostatek
hřišť na malou kopanou v regionu. Jednoznačně nejlepší areál mají
v Dřevnovicích, kde se o tenhle
sport výborně starají ve spolupráci
s vedením obce v čele se starostkou
Bohumilou Charvátovou. Dalšími
více či méně kvalitními hřišti s částečným servisem v podobě občerstvení
nebo úplně bez něj disponují Laškov,
Vrbátky, Kobeřice, Víceměřice, Hluchov, Klopotovice, Čehovice a Ohrozim. Jakékoliv zázemí pak zatím chybí
v prostějovských areálech ZŠ Dr. Horáka a na Husově náměstí.
Příští ročník okresních soutěží v malé kopané Prostějovska
2019/20 odstartuje v pokračující úzké spolupráci s místním OS
České unie sportu zkraje září. Povede se zachovat alespoň dvě ligy
po osmi družstvech?
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jak si polepšily èi pohoršily jednotlivé tÙmy...
mužstvo

umístění
2017/18

Dobrochov
Otinoves
Chaloupka Prostějov
Vrbátky
Laškov
Kobeřice
Smržice
Medvědi Prostějov
Dřevnovice
Čehovice/Hluchov
J. Hluchov
Víceměřice
Zavadilka Prostějov
Klopotovice
Ohrozim
Béci PV
Hymláci PV

umístění
2018/19

3.
2.
1.
4.
5.
7.
10.
8.
12.
11.
6.
9.
14.
16.
13.
15.

posun

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
- (klubzanikl)

+2
0
-2
0
0
+1
+3
0
+3
+1
-5
-3
+1
+2
nováček
-3

2QąCFÊPCCåOÊUV÷LUQWRTXQNKIKUVÆ
PCEGNMQXÆCåRąÊéEGFTWJQNKIKUVÆ
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KONEÈNÉ TABULKY 2018/2019
1. Dobrochov
2. Otinoves
3. Chaloupka PV
4. Vrbátky
5. Laškov
.REHĜLFH
6PUåLFH
0HGYČGL39

3UYQtRNUHVQtOLJDPXæĥþ8639
11
9
9
8
7




2
1
0
2
2




1
4
5
4
5




73:31
69:52
64:43
58:25
53:38




35
28
27
26
23
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'ĝHYQRYLFH
ýHKRYLFH+OXFKRY
-+OXFKRY
9tFHPČĜLFH
5. Zavadilka PV
.ORSRWRYLFH
7. Ohrozim
%pFL39





4

1






2

2






7

4






33:41

14:24
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POHLED ŠÉFA
MALÉ KOPANÉ PROSTÌJOVSKA
„Sportovní kvalitu našich okresních soutěží se myslím daří udržovat na
velice dobré úrovni, hlavně souboje nejlepších mužstev první ligy bývají špičkové a divácky atraktivní. Po organizační stránce měl výbor malé
kopané čtyři členy: mě jako předsedu, Bohuslava Krátkého, Miroslava
Zbořila a Jiřinu Kučerovou Viláškovou. Při mých opakovaných problémech se zdravím zaslouží absolutorium Bob Krátký, který fungování
soutěží vzal v nejtěžších chvílích dost na sebe. Vydatně nám pomáhal
také Radek Koňařík z Okresního sdružení České unie sportu, naopak
o paní Kučerovou Viláškovou jsme brzy přišli, neboť odešla na mateřskou dovolenou. A hodně nám chybí, zejména při řešení ekonomických
záležitostí. Každopádně se s danou situací nějak pereme a snažíme se,
aby soutěže dobře fungovaly. Na regulérnost jednotlivých utkání dbají
rozhodčí Radek Motal, Bob Krátký, David Kopecký a Roman Vedral.
Teď je naším stěžejním úkolem zachovat aspoň šestnáct účastníků dohromady v obou soutěžích, aby se dál mohla hrát první i druhá liga po
Pavel KOČÍB,
osmi týmech.“
předseda výboru malé kopané Prostějovska

$TQP\QXÚXQMTGUPÊNK\G(%,WPKQTU5GOQU*NWEJQX(QVQ$QJWUNCX-T¾VMÚ

5VąÊDTPÚXQMTGUPÊNK\G&ąGX¾EKèGJQXKEG*NWEJQX (QVQ$QJWUNCX-T¾VMÚ

