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PROSTĚJOV Tohle asi přehnal. Hodně neprofesionálně se na první pohled jeví zásah prostějovského policisty, který
měl vyšetřovat údajnou krádež na hlavním prostějovském náměstí. Zhruba třicetiletý muž zákona měl na tomto
místě napadnout čtrnáctiletého hocha, který zde seděl se svými spolužáky na lavičce.„Prý ho praštil, protože se smál.
Nechci, aby byla věc jen tak smetena pod koberec. Kluk z toho vyšel fyzicky relativně bez úhony, ale obáváme se,
aby to na něm nezanechalo vážnější psychické problémy,“ řekla exkluzivně Večerníku matka napadeného Adriana
Šťuková, která se rozhodla podat trestní oznámení. „Danou věcí se
zabýváme,“ potvrdil mluvčí prostějovské policie František Kořínek.
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Mìøit se letos nebude!
Prostějov (mik) – Každým rokem
pořádá Městská policie v Prostějově
kontrolní měření rychlosti vozidel, které probíhá tradičně na severní obslužné
komunikaci. Letos se tak ovšem nestane. „Pro letošní rok jsme museli oblíbenou akci zrušit, neboť Plumlovská ulice
je celá v rekonstrukci a severní obslužná
komunikace je vedena jako hlavní objízdná trasa. A pokud bychom ji na celé
sobotní dopoledne uzavřeli, to by nás
řidiči asi neměli moc rádi,“ vysvětlila
Večerníku Tereza Greplová z Městské
policie v Prostějově.

Cyklisté musí sesednout
Prostějov (mik) – O zahájené výstavbě terminálu na Floriánském náměstí
informujeme na jiném místě dnešního vydání, ale k tomuto tématu se váže
ještě jedna perlička. Na prostějovský
magistrát se obrátila s dotazem Tereza
Vlčková z Prostějova, jak je to s objízdnými trasami pro cyklisty. „Zátaras ve
formě pletiva je umístěn v půli cyklostezky na Floriánském náměstí a není
jasné, kudy se potom v obou směrech
vymotat. Prosím tedy o informace, jak
lze v případě cyklisty uzavírku v obou
směrech objet,“ zeptala se občanka.
Odpověď z úst mluvčí magistrátu byla
velmi strohá, ale výstižná. „Objízdná
trasa pro cyklisty stanovena nebyla.
Je třeba sesednout z kola a postupovat
stejně jako chodci!“

Na „koupáky“
pøes internet
Prostějov (mik) – Novinku chystá
prostějovská Domovní správa pro
obě koupaliště, která provozuje.
Do chodu by měla být uvedena už
v srpnu. „V současné době připravujeme možnost prodeje vstupenek přes internet. Věřím, že toho
budou moci návštěvníci využít už
v srpnu,“ uvedl jednatel Domovní
správy Vladimír Průša.

Pondělí 15. července 2019
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Večerníku
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Chybí už jen dvojčátka. Během
prvního pololetí letošního roku se
v prostějovské porodnici narodilo
396 miminek, což je o něco víc
než za stejné období roku minulého. Rodiče dávali děvčátkům nejčastěji jméno Eliška nebo Tereza,
u chlapců zase převládali Jakubové
a Tomášové. Stále se ale letos čeká
na dvojčátka.
CO NÁS UDIVILO…
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Opravdu mu nafackoval? Krajské ředitelství Policie ČR prověřuje údajné selhání prostějovského policisty, který měl podle
vyjádření matky nafackovat jejímu
čtrnáctiletému synovi na náměstí
T. G. Masaryka. A jelikož se jedná o chlapce z romské komunity,
může být vyšetřování případu
hodně složité a citlivé.
ZACHYTILI JSME

Agentura 3RNXUWXDNOX]LäWLMHQDŐDGĚED]pQ 1,9
Už nevědí, co by vymysleli, ale budiž. Náměstí v Prostějově je zapotřebí neustále oživovat, jinak by
tam chcípl pes. Agentura Hóser
se jako první dozvěděla o novém
plánu prostějovských konšelů, kteří hodlají na rynku u muzea zřídit
další atrakci.
„Už jsme tady měli kluziště a pískový kurt na volejbal, teď je na řadě
bazén. Vymyslela jsem si ho během
dovolené, kdy jsem na Rudém náměstí v Moskvě viděla něco, co mě
ohromilo. U Kremlu vyhloubili
díru do země, napustili ji vodou

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

•• Pondělí ••
Někdy stojí autobus, jindy řeč. Víte, jak v autobuse poznáte manžele?
Podle toho, že na sebe nemluví… Autobusy zastavující u lázní na Floriánském náměstí a zejména jejich cestující se už v dohledné době dočkají
nového terminálu. Ten se po dlouhých přípravách začal v pondělí konečně
budovat. Potřebné revitalizace se přitom dočká celé prostranství včetně
přilehlého parku.
•• Úterý ••
Nemyslíš, zaplatíš. „Jsem rebel, který je strašně tvrdohlavý, a dřív jednám,
než přemýšlím,“ charakterizuje sebe samotnou Lucie Jaglařová na svém facebookovém profilu. Nemyslící uživatelka drog bohužel neohrožuje pouze sebe, ale i lidi kolem. Za to skončila před prostějovským soudem, který
ji poslal na další dva roky do vězení.
•• Středa ••
Che Guevara v kopačkách. „Kdybych nebyl fotbalistou, byl bych revolucionářem,“ prohlásil argentinský fotbalista Diego Maradona. Vzhledem
k tomu, jak se tento muž chová po ukončení své kariéry, můžeme být skutečně rádi, že se stal fotbalistou... Pro fanoušky fotbalu si kino Metro 70
připravilo tematický večer s Maradonou v hlavní roli.
•• Čtvrtek ••
Rocková královna na plátně. „Někdy se cítím mizerně, chci vyjít do ulic
na nákupy a utápět se ve svých penězích... A pak mě napadá: Bože, co jsem
si to zase koupil?“ svěřil se zpěvák Freddie Mercury. Veleúspěšný životopisný film o lídrovi ještě úspěšnější kapely Queen byl k vidění na náměstí
v rámci Prostějovského léta.
•• Pátek ••
Krása noci. Pokud je žena krásná ve dne, bude ještě krásnější v noci…
Prožít letní noc na zámku v Plumlově mohly všechny princezny ve společnosti svých princů během oblíbených nočních prohlídek.
•• Sobota ••
Ztracené jméno. „Madalen, to je jméno pro víly, jenomže tě tenkrát nějak
jinak pokřtili. Tvůj novej táta nemá ponětí, jaký je tvý jméno, co nosím vrytý v paměti,“ zpívá kapela Madalen ve stejnojmenné písničce. I ta zazněla
během 20. ročníku country festivalu v malebném Vojtěchově.
•• Neděle ••
Soucit v Určicích. Asi není na této planetě krutější zvíře než člověk bez
soucitu… Prostějovská kapela se sice jmenuje Bez soucitu, paradoxní je,
že hraje většinou zadarmo a peníze navzdory svému názvu věnuje dětskému popáleninovému centru brněnské nemocnice. Nejinak tomu bylo i po
benefičním koncertu v Určicích, na němž vystoupila společně s německou
skupinou Gottfried.

a zřídili tam nudapláž,“ rozplývala se před redaktorem Agentury
Hóser náměstkyně primátora Milada Bitva u Sokolova. „Něco takového je samozřejmě v Prostějově
nepřípustné, toto je možné jenom
v Rusku. Ale nápad tu je a já ho
hodlám v radě města prosadit,“
kasá se náměstkyně Miládka.
A jak řekla, tak udělala! Při včerejším zasedání konšelé schválili investici ve výši sto padesáti milionů
korun na zřízení bazénu na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově. „Problém je pouze v tom, že ho otevřeme až v říjnu a může být v provozu
až do prosince, kdy ho nahradíme
kluzištěm. Je tedy logické, že bazén

KRIMI

musí mít vyhřívanou vodu. Toho se
ale nebojíme. A nebojíme se ani vyhloubit dostatečně velkou díru pro
nádrž hlubokou dva metry a dlouhou padesát metrů. Však po zrušení
bazénu všechno zase necháme zahrabat,“ popsala nový plán Milada
Bitva u Sokolova.
Nikdo z prostějovských konšelů se
nebojí skutečnosti, že by o koupání v bazénu přímo v centru města
neměl nikdo zájem. „Prostějov je
plný exhibicionistů, takže věřím,
že bazén bude od rána do večera
plný lidí. A jestli se někdo bude
chtít koupat nahý, dám povel
strážníkům městské policie, aby
proti němu nezasahovali,“ ujistil

primátor Prostějova Francimór
Kopačka.
Nová atrakce podle mnohých přiláká do Prostějova i spoustu turistů.
Opozičním zastupitelům se ale zdá
investice přemrštěná. „Já se koupu
doma za pár šušňů,“ ozval se lídr
opozičního hnutí Nic se v Prostějově nezmění Jan Nicnevrátil.
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.
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Ü½NGJ po dvojici hledaných

Takového hosta si nepřeje mít
ve své provozovně žádný majitel baru či hospody! Policisté od minulého úterý vyšetřují
případ velmi drzé krádeže,
ke které došlo v baru ve Svatoplukově ulici v Prostějově.
Zatím neznámý pachatel
tam z volně přístupné skříně odcizil nejprve šestatřicet
krabiček cigaret a poté okradl
i servírku.

4 090
Ženě z obsluhy vzal kabelku,
jejíž obsah si pak v klidu prohledal na toaletách. Spokojil
se s peněženkou, v níž byly
čtyři stovky. Z baru pak odešel, předtím však svým počínáním způsobil škodu za více
než čtyři tisíce korun.

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.

Míra nezaměstnanosti v Prostějově
prolomila magickou hranici dvou
procent! Aktuálně je v našem regionu bez práce 1 442 lidí, což je další
historické minimum.
ZAUJAL NÁS...

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PETR ZLÁMAL
Ředitel umělecké agentury HIT
TRADE má na svědomí famózní
sobotní představení prostějovských rockových kapel na pláži
U Vrbiček na plumovské přehradě.
V rámci Rock Memory Of usedl
sám i za bicí ve skupině Plus.
ZASLECHLI JSME…

„KOUPAT SE V TAKOVÉ
ZIMĚ? JEDINĚ DOMA
V KOUPELNĚ
VE VANĚ!“
Drtivá většina Prostějovanů
míjela koupaliště ve městě během
uplynulého týdne obloukem,
jeden z mužů před aquaparkem
měl jasný názor.

JIŘÍ ROZEHNAL
se narodil 29. května 1988 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 30. srpna
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 35 let a měří mezi 175 až 185
centimetry. Další údaje k popisu osoby
se v policejní databázi nenacházejí.

POÈASÍ v regionu

LUKÁŠ LEINWEBER

Ètvrtek 23/14 °C

Pondìlí 22/10 °C

Jinřich

¶terÙ

23/14 °C
Luboš

Støeda 21/10 °C
Martina
Drahomíra

se narodil 6. července 1992 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 17. července 2018. Jeho zdánlivé stáří je 26 let,
měří okolo 185 centimetrů, má střední
postavu, modré oči, plavé blond rovné
vlasy a nosí knír i plnovous.

Pátek

22/13 °C
Čeněk

Sobota 24/18 °C

Ilja

Nedìle 24/19 °C
Vítězslav
Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

Na jihu regionu běhá

„Udělal by to každý,“ tvrdí skromně Tereza Živcová a David Hell

PROSTĚJOV Šlo o vteřiny, které
rozhodovaly o životě či jasné smrti pětadvacetiletého mladíka. Jak
Večerník již v přechozích vydáních
informoval, opilý chlapík si v pátek
7. června o půl desáté večer sedl do
kolejiště u železničního přejezdu za
„myší dírou“ ve Vrahovicích. V tu
chvíli okolo projížděl autem David
Hell s přítelkyní Terezou Živcovou.
Oba neváhali a společně s dalším,
dosud neznámým mužem začali sebevraha přesvědčovat i přemísťovat
z kolejí do bezpečí. Dívka zároveň
okamžitě přivolala strážníky. Byl
nejvyšší čas, vlak se rychle blížil!

PŮVODNÍ
Zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
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2x foto: Michal Kadlec

3

Záchrana mladíka, který si chtěl vzít život, se podařila. Strážníci Městské policie Prostějov Jan Přichystal s Pavlem
Švihálkem zastavili vlak a společně s Davidem Hellem a Terezou Živcovou pak
přemístili sebevraha do bezpečí. V pátek
dopoledne pak všechny přijal na radnici
primátor města František Jura. „Dovolte
mi, abych vám poděkoval za snahu, pohotovost a rozhodné jednání, kterým jste zachránili život pětadvacetiletému muži, jenž
chtěl ukončit svůj život pod koly přijíždějícího vlaku. Díky vašemu duchapřítomnému jednání se podařilo strážníkům městské policie zastavit již přijíždějící osobní
vlak a dalším přítomným osobám se podařilo muže z kolejiště včas odvést. Zachránili
jste tak ničím nahraditelný
mladý lidský život,“ uvedl
PÀ=?
primátor Jura. „Udělal by to
H;
každý,“ odpověděla skrom- ßNíN?Hí
L;
MN
ně i za svého přítele Tereza
11
Živcová.

PUMA!
KOVÁLOVICE-OSÍČANY Tohle byste u nás nečekali!
Na jihu regionu byla předminulé úterý spatřena puma
americká. Velká kočkovitá šelma dosahuje váhy až sto
kilogramů a bývá považována za nejděsivějšího predátora Jižní a Severní Ameriky. Naší přírodou se toulá již od
letošního dubna. Její původní majitel zůstává neznámý,
poprvé byla spatřena v jižních Čechách.
Zatím naposledy měla pumu spatřit čtrnáctiletá dívka u požární nádrže v Dětkovicích na Vyškovsku. „Zvíře bylo plaché
a nijak neútočilo,“ tlumočila její slova mluvčí vyškovských policistů Kamila Haraštová. Šelmu se stále nepodařilo odchytit.
„Na místo dorazil i zoolog, který se vyjádřil ke stopám zanechaným zvířetem. Skutečně se podle něj mohlo jednat o kočkovitou šelmu,“ dodala Haraštová.
(mls)
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VÍCE ČTĚTE NA STRANÁCH
8-9

0$6$.5.286(.=$+5$1,&«2.5(68

TŘI MRTVÍ, PĚT ZRANĚNÝCH
DUB NAD MORAVOU Děsivé,
strašlivé, tragické. Jen pár stovek
metrů za hranicí prostějovského
okresu došlo ve čtvrtek 11. července odpoledne k nejtragičtější nehodě letošního roku v rámci celého
Olomouckého kraje. U Dubu nad
Moravou se srazila čtyři vozidla,
z toho dvě dodávková. Výsledek
uvedeného střetu je hrozný, nehodu nepřežili tři lidé, dalších pět
zraněných přepravily sanitky nebo
vrtulník do okolních nemocnic.

Michal KADLEC

„Krátce po sedmnácté hodině jsme
přijali oznámení o vážné dopravní nehodě na silnici mezi obcemi
Charváty a Dub nad Moravou. Policisté po příjezdu na místo zjistili,
že došlo k dopravní nehodě čtyř
motorových vozidel – dvou dodávkových a dvou osobních. Ve vozidlech cestovalo celkem devět osob.
Osm jich bylo zraněno, z toho
bohužel tři osoby na místě zemřely. Silnice byla v místě nehody po
dobu šetření uzavřena. Provoz na
komunikaci byl zcela obnoven ve

dvaadvacet hodin,“ informoval ještě ve čtvrtek v noci Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Policie ČR – Krajského ředitelství Olomouc. O den
později přidal konkrétnější informace. „Zahynuli tři dospělí muži.
Vyšetřování nadále pokračuje.
Za nehodou zřejmě stojí chybné
předjíždění jednoho ze zúčastněných vozidel. Co bylo její přesnou
příčinou, stejně jako to, co nehodě
předcházelo a celý její průběh, je
nadále v šetření. K objasnění příčin
nehody jsme si vyžádali znalecké
posudky z oboru technického stavu motorových vozidel a z oboru
silniční dopravy na mechanismus
vzniku dopravní nehody. Ve věci
jsme zahájili úkony trestního řízení
pro přečin usmrcení z nedbalosti.
Dle trestního zákoníku hrozí za
uvedený přečin trest odnětí svobody na jeden rok až šest let,“ sdělil
v pátek dopoledne Libor Hejtman.
U tragédie samozřejmě zasahovali
i hasiči. „Hasiči na místě vyprošťovali zaklíněné osoby z automobilů
a asistovali při jejich ošetřování
zdravotnické záchranné službě.

Prostor také protipožárně zabezpečili, zajistili a stabilizovali havarovaná vozidla. Následně je odstranili z komunikace a pomohli
naložit na odtahové speciály. Dva
vozy vytáhli z příkopu pomocí
speciální techniky. Sorbentem zasypali uniklé provozní kapaliny,“
uvedla Lucie Balážová, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Zranění byli transportováni do
nemocnic v Olomouci a Přerově.
Na urgentním příjmu ve Fakultní
nemocnici Olomouc skončili tři
z nich. „Jeden člověk měl lehká
zranění a po ošetření byl propuštěn do domácího léčení. Dvě
dospělé osoby leží na jednotce in-

tenzivní péče, jejich zranění jsou
vážná,“ informovala mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Veronika
Jeřábková.
Na místo strašlivé tragédie přijel i krajský koordinátor útvaru
BESIP Miroslav Charouz. „Ke
srážce došlo na rovném, přehledném i šířkou vyhovujícím úseku
opravené silnice. Cesty opravit
lze, bezohledné chování řidičů
bohužel ne. Podle stop je zřejmé,
že někdo začal předjíždět a už se
nestačil zařadit do svého pruhu,“
okomentoval událost Miroslav
Charouz. Zatím není potvrzené
ani vyvrácené, zda jsou mezi třemi mrtvými a pěti zraněnými také
Prostějované.
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SE ZBLÁZNILA?

PROSTĚJOV Levandule je úžasná
bylina, která léčí už jen tím, že voní.
Své o tom ví nejen na oblíbených
levandulových farmách, ale třeba
i u nás v Prostějově. V těchto dnech
levanduli nenajdeme pouze „za
mostem v úzké ulici, kde je krámek
zdálky vonící“, ale i na mnoha dalších místech po celém Prostějově.
Nejvíce jí roste zřejmě před kinem
Metro 70, objevit ji ovšem lze například i u rondelu před parkovištěm
zdejšího aquaparku, její keříčky
vzkvétají i na některých prostějovských sídlištích. Právě v těchto
dnech výrazně vonící rostlina přichází do plného květu, takže se stačí pořádně nadechnout a… užít si
pravého levandulového léta! (mls)
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PROSTĚJOV Není nad to mít
dobrého souseda. Strážníci se ve
čtvrtek 11. července dopoledne
zabývali sousedskými neshodami. „Hlídka na místě od oznamovatelky zjistila, že má problém se
sousedkou, která je bývalá majitelka domu a nekontroluje své
chování. Ta jí u domu na předzahrádce rozházela kameny tvořící
skalku. Následně ruční pilkou
uřezala tři vzrostlé keře o velikosti
70 centimetrů. Před dvěma týdny byly pro změnu ořezané větve
dvoumetrové túje, a to neodborným způsobem. Strom musel nakonec majitel skácet úplně. Škoda
byla vlastníkem domu předběžně
vyčíslena na jeden tisíc korun,“
uvedl Petr Zapletal z Městské policie Prostějov. „Hlídka kontaktovala pachatelku, ale ta se k celé
záležitosti nedokázala vyjádřit.
Třiasedmdesátiletá žena je pro své
chování podezřelá z přestupku
proti majetku a hrozí jí pokuta až
do výše 50 tisíc korun,“ dodal Petr
Zapletal.
(mik)
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PROSTĚJOV Většinou to tak bývá,
že je po přívalových deštích prostějovský magistrát zavalen stížnostmi
obyvatel: voda zatopila silnici, chodníky, cyklostezky a kdo ví co jiného.
Podobně tomu bylo i během června
letošního roku, kdy město několikrát
zasáhly bouřky a prudké lijáky. Například Ivana Janečková se ptala, jak je
možné, že velká voda zaplavila chodník a cyklostezku v Okružní ulici.
Zároveň ale uvádí fakta, nad kterými
by se měli na radnici opravdu rychle
zamyslet…
„Chtěla bych poukázat na stav chodníku a cyklostezky po dešti před panelákem v Okružní ulici 63, 65 a 67 v Pro-
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PROTIVANOV Už před rokem požá-

dalo vedení Protivanova o dotace na
výstavbudomusosmisociálnímibyty.
Nová budova pro sociálně slabé by
měla vyrůst nedaleko školy. Přesně po
roce městys tento projekt opět podpořil, stále však na něj nemá peníze.
Nový sociální dům v Protivanově by
mohl sloužit pro bydlení osob se zdravotním postižením, matek samoživitelek či místních, kteří se dostali do dluhové pasti. Někteří se však obávají, aby
levné bydlení do městyse nenalákalo
občany z řad trvale nepřizpůsobivých.
Dle vedení městyse by bydlení bylo
primárně určeno místním, kteří se

Napsáno
pred
à
14. 7. 2009

na radnici již v minulosti obrátili
se žádostí o byt. Sociálně slabí lidé
z Protivanova či jeho blízkého okolí
by měli zaplnit minimálně dvě třetiny kapacity domu.
Městys v této souvislosti žádal o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj,
která by měla pokrýt jasnou většinu
nákladů na výstavbu odhadnutou na
cca 24 miliónů korun včetně DPH.
Tuto dotaci ovšem Protivanov neobdržel, a tak to zkouší jinde. Zastupitelstvo nedávno schválilo realizaci
projektu za podmínky, že se podaří
získat dotaci z Integrovaného regio-

stějově. Stávající řešení odvodu vody po
dešti je zcela nevyhovující, chodník ani
cyklostezka nejsou pod vodou vidět,
jsou zcela zaplaveny. Podobná situace
se opakuje,“ láteří uvádí Ivana Janečková, předsedkyně tamního bytového
družstva. „Cyklostezka je již v jednom
místě podemletá a propadlá, prozatím
osazená dopravním kuželem, který je
často odhozen v trávě. Přestože byla
v loňském roce opravena protihluková stěna, voda stále pod touto stěnou
protéká na chodník k našim domům.
Dříve vedl mezi dálnicí a chodníkem
odvodňovací kanálek, ze kterého tekla
voda do kanálu, který měl mřížku obvyklé velikosti před každým vchodem

(QVQKPVGTPGV

nálního operačního programu (IROP).
Projekt by měl vést k „sociální
inkluzi“, neboli začlenění příslušníků sociálně slabých skupin do života
a práce dané společnosti. Nebudou
mít sociálně slabí nájemníci negativní vliv na své okolí? „Tohle riziko
tu vždycky je, to nelze nikdy zcela
vyloučit. Bude zapotřebí nastavit nájemní smlouvy tak, aby se uvedená skutečnost, pokud možno minimalizovala,“
reagoval na dotaz Večerníku protivanovský místostarosta Jiří Vybíhal.
(mls)
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do paneláku. Nyní je u cyklostezky
velmi plytký kanálek, ve kterém jsou
ve velkých vzdálenostech od sebe malé
mřížky s malými otvory, takže se snadno a rychle ucpou. Takhle vznikne několik metrů široký potok, který proudí
od našeho paneláku dále směrem ke
kruhovému objezdu v Dolní ulici. Tam
však nedoteče, ale vytvoří dvě rozsáhlá
jezera,“ uvádí ve svém vyjádření Ivana
Janečková.
Co na to vedoucí odboru rozvoje
a investic prostějovského magistrátu?
„Přívalové deště v posledních dnech
trápí celou republiku. Při nich je kanalizace rychle zanesena, a proto nedochází k odtoku vody. Ta odtéká po opadnutí hlavního přívalu,“ vysvětluje Antonín
Zajíček. „Je také nutné konstatovat, že
sídliště Šárka se nachází na samém konci
kanalizační větve, která vede na čistírnu
odpadních vod, a protékají tam vody ze
šedesáti procent celého města. Dle zákona o vodách má být voda vsakována
v místě, kde spadne. Z tohoto důvodu je
většina zpevněných ploch odváděna do
vsakovacích šachet, studen retenčních
nádrží, které je následně vsakují. Tato
zařízení fungují při normálních deštích,
nikoliv při přívalových deštích, které zde
máme poslední týdny. Dále je patrné, že
velice nepříznivou situaci na sídlišti Šárka vytváří i protihluková stěna, ze které
stéká ohromné množství vody. Protihluková zeď je ve vlastnictví ŘSD, která ji
opravovala a provádí údržbu. Město
Prostějov se bude snažit provést údržbu odvodňovacích kanálů co nejdříve,
aby byla cyklostezka s chodníky čistá,“
slibuje Zajíček.
(mik)
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Novým přírůstkem do rodiny se může pochlubit rodina Konečných z Vrbátek. Ta v sídle
své dopravní firmy ve Štětovicích nyní doslova „kojí“ dvouměsíčního kolouška, kterého se jim nedávno podařilo zachránit před
jistou smrtí. Nyní se má ale Ferda díky péči
rodiny Konečných čile k světu!
Před dvěma měsíci spatřil syn kousek od našeho firemního areálu v poli dva nově narozené
koloušky. Rychle šel pryč, protože si myslel, že
někde v okolí je jejich máma. Odpoledne ale
šel tudy znovu a oba dva tam byli pořád. Zoufale pískali, jako by volali o pomoc. Tak jsme je

vzali k nám,“ vyprávěla Večerníku Jarmila Konečná. „Jeden z koloušků však po pár týdnech
uhynul, byl příliš zesláblý. Ale Ferdu se nám
podařilo zachránit, však taky spořádal už kila
sunaru,“ smála se paní Konečná.
Ferdásek se okamžitě stal roztomilým členem
rodiny. „Navíc se kamarádí s naším kocourem
a také se slepicemi uzavřel přátelství. Jenom
náš pes na něj pořád vrčí, toho ale máme zavřeného. Ferda je už naprosto ochočený, stačí
na něj zavolat a přijde se nechat nakrmit. Nejvíce radosti z něj mají děti,“ dodala Jarmila
Konečná.
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Osud malého Ferdy není Večerníku znám, ale zřejmě byl brzy vypuštěn do volné přírody, kde se už srneček musel postarat sám o sebe. V souvislosti s tímto případem se nám
ale vybavují stále častější případy, kdy se lesní nebo polní zvěř objevuje v bezprostřední
blízkostech lidských příbytků a mnohdy se nebojí od lidí přijmout potravu. Dříve velmi
plachá zvířata nyní pobíhají po sídlištích v Prostějově, nejčastěji jsou vidět zajíci. A když
nedávno přibyl případ dopravní nehody, kdy řidič osobního vozidla srazil uprostřed ulice srnku a v jedné z okrajových částí Prostějova dokonce daňka, dá se vytušit, že za zvířátky se už nemusíme hnát do přírody někam do dalekých lesů. Otázkou však zůstává,
zda je to dobré, či naopak...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Fügnerova ulice

18042610433
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Zraněná poštolka
a srnec ve psí boudě!

(QVQ/22TQUV÷LQX

Strážníci odchytávali za uplynulý týden dva malé srnce a jednu poštolku.
První případ nalezeného srnce byl
v ulici Pod Vinohrádkem, kdy malé
srnče vlezlo oznamovatelce do psí
boudy a nechtělo vylézt ven. Druhý
odchyt srnčete prováděla hlídka ve
Vrahovicích za fotbalovým hřištěm.
Tam jej našel oznamovatel a vyrozuměl městskou policii. Ve večerních
hodinách bylo také přijato oznámení
o malé poštolce, která přistála na zahradě domu. Hlídka si malého opeřence převzala od oznamovatelky.
Vše dobře dopadlo a všechna zvířata
byla předána ochráncům přírody.

Zkrotili oslavenkyni

Po půlnoci v sobotu 6. července
strážníci řešili případ, který se týkal rušení nočního klidu v baru
nedaleko centra města. Hlídka na
místě zjistila, že provozovatelka
baru pořádá oslavu svých vlastních
narozenin. Z provozovny byla slyšet
hudba a na předzahrádce seděli lidé
a popíjeli alkoholické nápoje. Oslavenkyně byla vyzvána ke ztlumení
hudby a upozorněna na dodržování
provozní doby dané předzahrádky.
V tuhle hodinu měl být provoz již
ukončen. Veškeré zjištěné jednání
čtyřicetileté ženy bude oznámeno
příslušnému správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti veřejnému pořádku a dále pro porušení
tržního řádu magistrátu města Prostějova. Tam za takové jednání může
být udělena pokuta do výše 100 tisíc korun.

V parku si dával
do nosu

V úterý 11. července v odpoledních hodinách při vykonávání hlídkové služby zaměřené na veřejný
pořádek si strážníci všimli muže,
jak popíjel alkohol ve Smetanových sadech. Jednalo se o muže
ve věku osmapadesát let. Dotyčný konzumoval bílé víno značky
Hradní džbánek o obsahu dva litry.
Zčásti zkonzumovaný alkohol byl
hlídkou na místě odebrán a přestupce poučen o zákazu požívání
alkoholických nápojů na určitých
veřejných místech. Protiprávní jednání bude oznámeno správnímu
orgánu pro porušení obecně závazné vyhlášky města Prostějov. Tam
za takové jednání může být udělena pokuta do výše 100 tisíc korun.
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Případ pro Večerník popsala maminka napadeného, věc řeší Policie ČR

Okradl i servírku

➢ ze strany 3

V prvních hodinách úterního dne
9. července využil dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti servírky
ve Svatoplukově ulici v Prostějově
a z volně přístupného baru odcizil
36 krabiček cigaret různých značek. Z volně přístupné místnosti
u baru poté odcizil dámskou kabelku, jejíž obsah prohledal na pánské
toaletě. Z kabelky odcizil dámskou
červenou koženou peněženku
i s obsahem a kabelku ponechal na
toaletě. Odcizením cigaret měl pachatel provozovateli podniku způsobit škodu vyčíslenou na 3 690
korun. Odcizením peněženky poškozené ženě škodu 400 korun.
Policisté věc šetří pro podezření
z přestupku proti majetku. Jeho
pachateli v případě dopadení hrozí
pokuta až 50 tisíc korun.

PROSTĚJOV Krajské ředitelství Policie ČR už vyšetřuje
zásah prostějovského policisty, který měl prověřovat údajnou
krádež na náměstí T. G. Masaryka. Záhy po spáchání činu měl
narazit na čtrnáctiletého romského chlapce, kterého pojal jako podezřelého z krádeže. Hoch seděl se svými spolužáky na
lavičce a třicetiletý policista se na něj měl obořit s tím, že je zloděj. Podle výpovědi matky školáka jej dokonce strážce zákona
měl uhodit do obličeje, protože se mu měl vysmívat. Co je na
tom pravdy, šetří nyní krajští policisté.

MARTIN ZAORAL
K útoku policisty na cikánského mladíka mělo dojít ve čtvrtek 27. června
kolem půl desáté dopoledne. „Syn
byl i se spolužáky a třídní učitelkou
v parku u hvězdárny. Následně šli na
náměstí, kde dostali rozchod. Společně se dvěma bílými spolužáky seděl na
lavičce nedaleko sochy Jiřího Wolkera.
Po zhruba pěti minutách se tam objevili dva policisté. Řešili prý krádež, které se měl dopustit mladík v modrých
šortkách. Jeden z policistů k synovi
přistoupil a ptal se jej, proč tady krade.
Syn to absolutně nepochopil, myslel si,
že je to vtip. Proto se začal smát. Na to
jej policista uhodil do tváře, až mu začala téct krev. Když jsem si chlapce vy-

zvedla, tak mi policista vyčetl, jak jsem
ho vychovala. Kromě toho mi tvrdil,
že jej ani neuhodil. To ale určitě nebyla
pravda, ostatně na to jsou svědci,“ vypověděla matka napadeného Adriana
Šťuková, která původně celou situaci
nijak zvlášť řešit nechtěla. Nicméně jejímu synovi po úderu bylo na zvracení,
a tak s ním musela jít do nemocnice.
Tam podstoupil vyšetření, ale kromě
zvýšeného tlaku mu zásadnější zranění nezjistili. Přesto celá věc skončila
podáním trestního oznámení. „Syn
boxuje a na rány je zvyklý, ale tohle
bylo naprosto neadekvátní. Pokud měl
policista se synem nějaký problém,
měl to řešit s učitelkou nebo případně
s rodiči, ale rozhodně ne fyzickým napadením. Navíc lhal o tom, že jej neu-

3ROLFLHĆHxËSRGYRGVSURQ¿MPHP

-PCRCFGPÊFQwNQPCNCXKéEGPGFCNGMQRTQUV÷LQXUMÆTCFPKEG%JNCREKRQ×FGTWFQ
QDNKéGLGO÷NCVÆEVMTGX
ZKNWUVTCéPÊHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWCKPVGTPGV

hodil. Když se pak manžel snažil zjistit,
k jaké krádeži mělo dojít, tak mu nikdo
nic konkrétního neřekl. Proto jsem se
rozhodla podat trestní oznámení. Nechci, aby byla věc jen tak smetena pod
koberec. Kluk z toho vyšel fyzicky relativně bez úhony, ale obáváme se, aby to
na něm nezanechalo vážnější psychické problémy. Jinak mi jde hlavně o to,
aby se podobná záležitost už nikdy neopakovala,“ vysvětlila na závěr Adriana

Šťuková s tím, že její syn dosud neměl
žádné problémy ani ve škole, ani nikde
jinde.
Dle našich informací předmětnou
záležitost řeší krajské ředitelství Policie ČR. „Danou věcí se zabýváme, ale
do doby, než bude řádně prošetřena,
nebudeme sdělovat žádné bližší informace,“ reagoval na řadu našich dotazů
policejní tiskový mluvčí František Kořínek.
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Tašku si neuhlídala
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Ve středu 10. července před jedenáctou hodinou využil dosud
nezjištěný pachatel neopatrnosti
šestašedesátileté ženy, která si při
nakupování v jednom z prostějovských supermarketů odložila
svou tašku do nákupního vozíku.
Pachateli poté již jen stačilo zdržovat se poblíž ženy a v příhodné
chvíli, kdy seniorka svou pozornost upnula k nabízenému zboží,
se nehlídané tašky zmocnit. S taškou žena přišla i o mobilní telefon,
svazek klíčů a peněženku s osobními doklady, doklady k automobilu,
platební kartou a finanční hotovostí dva tisíce korun. Celkovou
výši způsobené škody poškozená
důchodkyně vyčíslila na 5 130
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku. Za ty pachateli v případě dopadení hrozí až dva roky vězení.

Chtěla bydlet, přišla o eura VOLEVWUiÿQtN÷PQHGRGUÿHO
BRNO, PROSTĚJOV Obchodovat přes internet se ne vždy vyplatí, a platit zálohy k pronájmu bytu
už vůbec ne! Prostějovští policisté
z hospodářské kriminálky řeší
nyní případ podvod při sjednávání
pronájmu na internetu. Bohužel
na lep zatím neznámému vychytralci sedla mladá Prostějovanka.
„Z přečinu podvodu podezírají prostějovští policisté dosud nezjištěného
pachatele. Ten prostřednictvím realitního internetového portálu k pronájmu nabídl brněnský byt 2+kk. Na
inzerát koncem května tohoto roku
zareagovala osmadvacetiletá žena
z Prostějova. Po vzájemné e-mailové

komunikaci neznámému muži, podle
jména cizinci, poslala fotokopii svého
občanského průkazu a na zahraniční
účet požadovanou zálohu jednoho
tisíce euro. Po přijetí peněz pronajímatel se ženou přestal komunikovat,
k pronájmu bytu nedošlo a peníze jí
nevrátil,“ shrnul podstatu podvodu
František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR, územního odboru Prostějov. „Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu podvodu. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta,“
doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)

PROSTĚJOV V pondělí 8. července po čtvrté hodině ranní vyjížděli
strážníci na oznámení o rušení
nočního klidu do okrajové části
města. Důvodem stížnosti jedné
z obyvatelek domu bylo pokřikování muže, který stál na balkoně
a nedal sousedům spát.
„Na místě bylo zjištěno od oznamovatelky, že ji její soused svými hlasitými
projevy na balkoně ruší a ona nemůže
spát. Hlídka kontaktovala pokřikujícího
muže a upozornila jej na dobu nočního klidu. Muž se k rušení přiznal a za
přítomnosti hlídky na místě se uklidnil
a ztišil. Z toho důvodu byla celá událost vyřešena domluvou,“ uvedl Petr

Zapletal z Městské policie Prostějov.
O hodinu později však bylo na linku
156 přijato oznámení o opakovaném
rušení nočního klidu stejným mužem.
„Po nějaké době, kdy městská policie
z místa odjela, docházelo k úplně totožnému hlasitému projevu. Tentokrát se
hlídce nepodařilo kontaktovat přestupce. Po určitou dobu setrvala na místě,
ale z bytu i balkonu nevycházel žádný
hluk. Svým chováním je osmapadesátiletý muž podezřelý z přestupku proti
veřejnému pořádku. Celá událost bude
oznámena příslušnému správnímu orgánu, kde za takový přestupek může být
uložena pokuta do výše 10 tisíc korun,“
poznamenal ještě Petr Zapletal. (mik)

Jednoduchá kořist
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Před polednem ve čtvrtek 11.
července měl dosud nezjištěný pachatel odcizit batoh z neuzamčené dodávky ve volně přístupném
firemním areálu ve Svatoplukově
ulici v Prostějově. S batohem poškozený osmačtyřicetiletý muž
přišel i o mobilní telefon, power
banku a peněženku s osobními
doklady, dvěma platebními kartami a finanční hotovostí tisíc korun. Celkem poškozený způsobenou škodu vyčíslil na 6 840 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku. Za ty mu v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.

ZFETOVANÁ A BEZ ŘIDIČÁKU ZPŮSOBILA NEHODU
Lucie Jaglařová (34) dostala dva roky natvrdo, na místě se odvolala

PROSTĚJOV Troska. Tohle slovo asi nejpřesněji vystihuje pocity, kterým se člověk neubrání
při pohledu na Lucii Jaglařovou
(34). Za špatným fyzickým stavem i zdevastovanou psychikou mladé ženy stojí pervitin.
Drogy ji opakovaně dostaly
až do vězení. Naposledy ji tam
v úterý prostějovský soud poslal
na dva roky. A měl za co.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
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krimi

Lucie Jaglařová pervitin dle svých slov
bere deset let. Dobře se znala i s Lukášem Š. z Prostějova, který v současnosti
sedí ve vazbě kvůli rozsáhlému obchodu s drogami. Jaglařová sama už má za
sebou třináct odsouzení, z vězení byla
naposledy propuštěna před zhruba
třemi roky. Velmi brzy se opět dostala
do hledáčku policie. Koncem loňského července projížděla po Průmyslové
ulici. Policejní hlídka si všimla, že její

škodovce nesvítí jedno ze světel. Vydala
se tedy za ní. Místo zastavení však Jaglařová začala policistům rychle ujíždět.
Přes Vrahovickou, Svatoplukovu a Olomouckou ulici se dostala až na dálnici ve
směru na Olomouc. Divoká honička
skončila až nehodou, při níž to Jaglařová
u dálničního zúžení napálila do Škody
Superb. V té muž vezl svoji partnerku
a dvě děti. Nehoda naštěstí nebyla vážná a nikomu se nic nestalo. Na místě policisté zjistili, že Jaglařová nemá řidičák
a soud jí navíc kvůli předchozím excesům zakázal několik let řídit. Nadto byla
pod vlivem pervitinu, což potvrdila i následná zkouška. K tomu všemu nebylo
auto, které řídila, vůbec pojištěné…

Drogy prý našla na ulici
Tím to ovšem neskončilo. Letos v lednu
zatkli Jaglařovou policisté na Husově
náměstí v Prostějově. U sebe měla 2 640
gramů pervitinu. Ona sama se pak na Policii ČR vymlouvala na to, že drogu před
pár minutami našla povalovat se na ulici.
Začátek úterního hlavního líčení
Jaglařová, která nyní žije v Olomouci,
nestihla. Když k němu se čtvrthodinovým zpožděním dorazila, nijak zvlášť se

.WEKG,CINCąQX¾  WåO¾PCUXÆOMQPV÷EGNMGOQFUQW\GPÊ

(QVQ(CEGDQQM

neprojevovala. Jediným jejím argumentem na obhajobu byl fakt, že zaplatila
dva tisíce ze čtrnáctitisícové škody, kterou způsobila svojí nehodou. Její obhájce pak argumentoval tím, že množství
pervitinu, jež jí kolovalo v krvi, bylo na
hranici hodnot mezi trestným činem
a přestupkem. Soudkyně však naměřené hodnoty považovala za nesporné
a jednoznačné.

Od soudu Jaglařová odcházela s dvouletým nepodmíněným trestem a dvouletým zákazem řízení. „Přestože obžalovaná
již byla několikrát odsouzena k trestu vězení, přesto neustále bere drogy a porušuje
zákony. Svědčí o tom mimo jiné další
trestní stíhání, které je proti ní vedeno,“
odůvodnila druh trestu Pluskalová. Rozsudek dosud není pravomocný, Jaglařová
se proti němu na místě odvolala.

19062620739

Pondělí 15. července 2019
www.vecernikpv.cz

6

Pondělí 15. července 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

děti, pejsci

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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!

Robin ŠINDELÁŘ
9. 7. 2019 51 cm 3,50 kg
Prostějov

galerie miminek na
www.vecernikpv.cz

Vojtěch NAVRÁTIL
7. 7. 2019 44 cm 2,80 kg
Senice na Hané

Denisa CHODILOVÁ
8. 7. 2019 50 cm 3,15 kg
Olomouc

Zlata NĚMCOVÁ
7. 7. 2019 49 cm 2,90 kg
Olomouc

Nela BÍLKOVÁ
5. 7. 2019 45 cm 2,40 kg
Prostějov

Fotografie narozených miminek
pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již
maminku v pokoji nezastihneme,
můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou
adresu:

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

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

Z NEMOCNICE ...
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel) Téměř čtyřmi sty
novorozenců se v 1. pololetí roku může
pochlubit Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny AGEL. Zdravotníci zde
přivedli na svět 214 chlapců a 182 děvčat.
Nejvíce dětí se narodilo v měsíci červnu.
Na své letošní první dvojčátka v Prostějově
zatím čekají.
Nejvíce dětí přinesl první letní měsíc červen.
„Za poslední čtyři týdny se v naší porodnici narodilo 87 dětí. To je zhruba pětina z celkového počtu.
Na první letošní dvojčata zatím čekáme,“ bilancuje
Bc. Věra Tisoňová, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Prostějov.
Mezi jmény dominují ta tradiční česká, najdou se
však i výjimky. „Naši porodníci přivítali na světě
už i Benedikta, Christiana Allpacina, Huga, Jonatana, Ricarda, nebo Santiaga. Z dívčích neobvyklých jmen to byly Valérie, Anabel, Berenika,
Isabel, Jasmína, Lily nebo Vivien. Nejčastěji však
rodíme Jakuby, Tomáše, Honzy a z děvčat Elišky,
Sofie a Terezy,“ vyjmenovává Věra Tisoňová.
Nastávající maminky přijíždí ze všech koutů
Olomouckého kraje, ale i z okolních regionů.
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Místní zdravotníky však nepřekvapí ani rodičky
z velké dálky, třeba z Prahy. Porodnice Nemocnice Prostějov pravidelně pořádá velmi oblíbené dny otevřených dveří, které mohou zájemci

Kryštof NOVÁK
4. 7. 2019 53 cm 4,00 kg
Prostějov
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PROSTĚJOV Dostat nejmenší čtenáře ke knížkám a ukázat jim jejich
kouzlo. Takové nemalé cíle si dali
v dětském oddělení knihovny. Na
čtvrtek sem pozvali rodiče s dětmi na
společné čtení pohádek. V kurzu byla
například Červená karkulka, ale také
další příhody pro nejmenší děti ve
věku dva roky až pět let.

Michal SOBECKÝ
Těch nakonec do nově opravených
prostor na Vápenici dorazily zhruba dvě
desítky. Některé se vrhly na knížky hned,
jiné čekaly, až jim začnou předčítat něco
z knižního kufříku. A dvě se dokonce
uhnízdily uprostřed regálů, kde jsou nyní
dva prostory pro dětské čtenáře. „Akce
se mi moc líbí. Máme rádi knížky, čteme
hodně,“ prozradila Miroslava Nováková,
která dorazila s dvouletou vnučkou. Tu
knížky pro nejmenší zjevně zaujaly.
A nebyla sama. Děti byly nadšené do příběhů, zajímaly se. A zapojily se i do děje,

když například ukazovaly, jak vypadá
déšť. „Jsem ráda, že přišlo tolik malých
budoucích čtenářů. Moc rádi tuto akci
pořádáme,“ řekla vedoucí dětské knihovny Pavlína Havránková. Ta vysvětlila,
proč je nutné děti vést ke knihám už v tak
nízkém věku. „Když vám takto brzy rodiče čtou, nechají vás třeba jen s leporelem
a podobně, pak si ke knížkám snáz najdete cestu. Děti pak přijdou do knihovny
a samy si hledají, co je zaujme. Když pak
něco takového začnou číst, jen to posílí
jejich zájem o knížky,“ řekla Havránková.
Knihovna pořádá během prázdnin další
akce pro děti a mládež. Například Pizza
kvíz nebo Deskohraní, které proběhne třeba příští středu od deseti hodin.
I samotná návštěva dětského oddělení
knihovny však zanechá dojmy. „Jsem tu
poprvé a je to tu skutečně krásné,“ pochválila Miroslava Nováková interiéry.
V nich děti mohou číst nejen na židli,
ale také v řečeném regálu, na schodech
a v pytlích na sezení.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

navštívit na podzim a jejichž termín posléze
najdou na webových stránkách oddělení.
Porodnice Nemocnice Prostějov nabízí budoucím maminkám tři samostatné uzavřené
klimatizované porodní boxy pro maximální
soukromí. Součástí těchto boxů je kromě
speciálních polohovacích lůžek také porodní
vana, rehabilitační balony, žíněnky, sprcha,
křeslo, rádio s CD přehrávačem. Porodnice je
také držitelem titulu Baby Friendly Hospital.
Po porodu je samozřejmostí bonding i zavedený systém rooming-in na oddělení šestinedělí.
Porodnice Nemocnice Prostějov pravidelně
pořádá velmi oblíbené dny otevřených dveří, které mohou zájemci navštívit na podzim
a jejichž termín posléze najdou na webových
stránkách oddělení.

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Sobecký
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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LG TQ\VQOKNÚ MąÊåGPGE OCNÆJQ X\TčUVW XG X÷MW éV[ą TQMč
6COKO¾Rą¾VGNUMQWCX[TQXPCPQWRQXCJWLGVQXGNMÚRQ
JQF¾ąXOCNÆOV÷NGiċCUVPÚDWFGRQDQMWUXÆJQR¾PCMVG
TÆJQDWFGP¾UNGFQXCVMCOMQNKX5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOW
UPGUGPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾
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LGFGUGVKNGVÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVW,GVQMNKFP¾RUÊDC
DKéMC MVGT¾ D[NC RčXQFP÷ XGNOK QUVT¾ W P¾U UG \MNKFPKNC
5RQMQLGP¾ DWFG PC \CJT¾FEG ,G FQDTÚ JNÊFCé 2ąÊRCFPÚ
\¾LGOEGD[\CPÊO÷NP÷LCMQWFQDWFQEJ¾\GVCRQUVWRP÷
UK\ÊUM¾XCVLGLÊFčX÷TW

ROCKY

LGMT¾UPÚP÷OGEMÚQXé¾MUWJTCPéKXÚORQJNGFGOXGNMÆJQ
X\TčUVWXGX÷MWwGUVKCåUGFOKNGV-FQUK\ÊUM¾LGJQFčX÷
TWDWFGOÊVKUTFEG8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW,G
QRTCXFWXGNOKFQDTÚCPGMQORTQOKUPÊJNÊFCé0CXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO
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LG wGUVK Cå UGFOK NGVÚ MąÊåGPGE JWUM[ UVąGFP÷ XGNMÆJQ
X\TčUVW,GD¾\NKX÷LwÊ\G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGå\CéPG
P÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQXCV5N¾UMQWCVTR÷NKXQUVÊDWFGF÷
NCVXGNMÆRQMTQM[6QVQRNGOGPQOKNWLGRQJ[D0CXQFÊVMW
WOÊUPGUGUGLCMUHGPMQWVCMKRGLUMGO

Pondělí 15. července 2019
www.vecernikpv.cz
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Skonèí Grand v øece zapomnìní?
„A v řece zapomnění, co bylo, to už není. Valí se ke
kaskádám voda, jež do tmy padá. Po Nilu plují lodě,
my na té kalné vodě plyneme zvolna s nimi dlouhými staletími,“ zpívá Jarek Nohavica v písni Řeka
zapomnění. Ta před bezmála sedmi lety vyšla na
jeho výtečném albu Tak mě tu máš, které ostravský
písničkář nahrál v jedinečném prostředí prostějovského hotelu Grand.
Řeka času se skutečně neúprosně valí a přináší
mnohé změny. Tak i jeden ze symbolů Prostějova
je aktuálně zavřený a nikdo neví, co s ním bude.
Pouze ze slavné minulosti se totiž žít nedá a bu-

doucnost je vždy „skryta za tmavým závěsem“.
Pokud by Jarek Nohavica chtěl v Grandu nyní
přespat, natloukl by si ústa o zavřené dveře. Následně
by mu nezbývalo než se otočit, vytáhnout z futrálu
kytaru, položit na chodník klobouk a zazpívat například „Já chci jen poezii a dobré nocování, však zjišťuji, že Grand už není. Co mám ze života, stojím tu
na ulici a jako Don Quijote, míjí mě kolemjdoucí…“
Písničkář by zřejmě sklidil potlesk, snad i něco vydělal, určitě by se s ním řada lidí ráda vyfotila, nic
by mu to ovšem nebylo platné. Hotel by i pro něj
zůstal uzavřen.

Pokud zabrouzdáme do historie, není to rozhodně
poprvé, kdy se Grand ocitl v nesnázích. Ať už to
bylo za první republiky, či po revoluci v roce 1989,
vždy ho z nich vytáhla rodina Rolných, která se
opakovaně postarala o jeho kompletní rekonstrukci. Tou by měl hotel projit i v následujících měsících. Věřme, že mu i tentokrát pomůže a zajistí, aby
se neutopil v řece zapomnění, ale naopak nastartuje jeho další slavnou éru. Jen tak se v jeho případě
nenaplní slova jiné písně Jaromíra Nohavici z alba
Tak mě tu máš, která zní: „Kupte si hřebeny, blíží
se všivé časy.“
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ejdeštivějším měsícem roku
Máme tady první prázdninový měsíc a všechny radosti s tím
2009 byl právě červenec, kdy
spojené, ale kdyby se náhodou neudělalo hezky nebo někdo
napršelo 99,6 mm srážek. Od 1. čerchtěl být sám, je možné se opět začíst do kronik města, co nám
vence 2009 začala fungovat bezplatná
kdy sedmý měsíc v roce přinesl.
telefonní linka na Informační službu

V

červenci 1939 zavládla i v Prostějově německá okupační moc,
která měnila veškeré důležité instituce
k obrazu svému. Tyto změny zasáhly
i odborové organizace. Ty byly všechny zrušeny a jedinou povolenou se stala Národní odborová ústředna zaměstnanecká (zkratka NOUZ). Zahájila
činnost právě v tomto měsíci, ovšem
velmi rychle se dostala pod kuratelu
státních pracovních úřadů, které rozhodovaly o nucených pracích doma
i do „třetí říše“. Paradoxně celý systém
fungování a strukturu NOUZ pak po
válce převzali komunisté, kteří vytvořili Ústřední radu odborů (ÚRO). Mezi
občany se pak říkala vtipná věta, že
„ÚRO vzniklo z NOUZe“.
červenci 1949 došlo k rozšíření
našeho města a to díky souhlasu
obce Držovice se sloučením s Prostějovem. Výročí sloučení ovšem slavit
nemůžeme, jelikož jsou již oba subjekty opět rozděleny. Snad je to tak
i dobře. Červenec 1969 byl zvláštní
z hlediska teplot. Panovalo tehdy
„arktické léto“, jelikož ráno byly
běžně měřeny teploty okolo osmi
stupňů. I Prostějované se zděšením
komentovali tragickou událost, ke kte-

V

ré došlo na železniční trati Nymburk
– Mladá Boleslav u obce Bezděčín.
Autobus ČSAD s přívěsným vozem
tam vjel na přejezd, kde ho smetl
osobní vlak a tlačil ho několik desítek
metrů před sebou. Zahynulo tehdy
třiadvacet cestujících. Závory nebyly
staženy. Za provokaci pak někteří považují, že do Karlových Varů přijel na
dovolenou sovětský generál Koněv.
Jednalo se sice o jednoho z osvoboditelů Československa za druhé světové
války, ovšem skoro rok po okupaci
z roku 1968 to bylo bráno spíše jako
provokace...
ervenec 1989 byl naopak
v České republice i v Prostějově
hodně horký. Mezi občany se totiž
objevila petice „Několik vět“, která otevřeně kritizovala vládnoucí
režim a přihlásilo se k ní i určité
procento našich spoluobčanů.
Zajímavé události se děly na poli kultury. V muzeu bylo možno navštívit
výstavu grafických prací Adolfa Borna a v závodním klubu OP se konala
národní přehlídka neslyšících v oboru pantomima, a to za účasti devadesáti čtyř soutěžících. První cenu získal
domácí Vladimír Horvát.

Č

Městského úřadu Prostějov s telefonním číslem 800 900 001. Záměrem
bylo vytvořit pro občany a klienty
úřadu bezplatnou službu, při které
ocení snadno dostupné informace,
úsporu času, rychlou reakci a okamžité řešení problémů. Volat šlo
v průběhu provozní doby informační služby. Od 1. července 2009 došlo k plnému začlenění linek MHD
Prostějov do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
(IDSOK). Výhodou pro cestující
bylo především rozšíření nabídky
předplatních dokladů, které mohli
využít pro přestup v rámci města
na všech linkách začleněných do
IDSOK. V rámci solidarity s obcemi postiženými povodněmi na
severní Moravě rozhodlo Zastupitelstvo města Prostějova na svém
zasedání dne 7. července 2009
poskytnout obci Bernartice a městu Javorník finanční dar určený
na humanitární účely – zmírnění
následků škod způsobených přívalovými srážkami a následnými povodněmi. Celková výše daru byla
1 000 000 Kč. Pro hlasovali všichni
přítomní zastupitelé.

ANALÝZA
0$57,1$
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eníze byly na příslušných
účtech obcí připsány již o dva
dny později. Nový patnáctitunový
most spojil dva břehy říčky Hloučely
v Kostelecké ulici. Byl pokračováním cyklistické stezky Prostějov Kostelec a měřil bezmála 26 metrů.
Konstrukci vyrobili v prostějovské
DT mostárně a v noci dopravili na
místo. Přes Sídliště E. Beneše až po
Sportovní ulici musel řidič speciálního tahače couvat. Jeřáb pak konstrukci s milimetrovou přesností
usadil na betonové pilíře.
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Nové krásné místo v Prostìjovì
Prostějov se má čím pochlubit, a ne že ne! Pyšníme se nádhernou radnicí, divadlem, krásným náměstím, působivou květinovou výsadbou a dalšími již pro občany známými místy. A přece je ještě jedno nádherné místo, které čeká na objevení. Většina obyvatel Prostějova a okolí jistě zaregistrovala, že se přebudovalo staré
koupaliště ve Vrahovicích. Kdo opomněl toto koupaliště navštívit, udělal velkou chybu. Prostějov má další skvost, který všichni ocení hlavně v těchto dnech, kdy
se teploměr vyšplhal ke 30 stupňům. Koupaliště splňuje ta nejnáročnější kritéria. Kdo znal dřívější vrahovické koupaliště, tak neuvěří, co to vzniklo za krásu. Člověk zde pookřeje, vykoupe se, zaplave si, své vyžití najdou i děti. Okolí skvělé – nádherný trávník, hřiště, lehátka, sociální zařízení a skvělý personál v čele s panem
vedoucím. Kdo zde ještě nebyl, tak to co nejdříve napravte. Je to další kouzelné místo v Prostějově. Dík za ně.
Antonín Dušek, Prostějov

19062810685

19071110780

Aspoò nakoupím bez fronty
Je až podivuhodné, jak se během července každý rok zřetelně vylidní celý Prostějov. Jako důchodkyně často chodím s pejskem posedět na lavičku na
náměstí, dám si zmrzlinu a občas navštívím nějaký ten obchod. Výhodou tohoto období je, že právě obchody jsou skoro prázdné a prodavačky se nudí
nebo si čtou za pokladnami noviny. A to je moje chvíle, ráda si vždycky nakoupím bez front, což je velká výhoda. Jenom mě mrzí, že náměstí je skoro
prázdné a já si nemám pomalu ani s kým popovídat.
Blanka Aujezdská, Prostějov
Severní obcKvat nepomÕze
Bezmozkùm to nevysvìtlíte
Nevěřím, že připravovaný severní obchvat Prostějova ulehčí dopravě Líbí se mi, že většina autobusů městské hromadné dopravy v Prostějově má
v centru města, byť by to mělo pomoci jen samé Olomoucké ulici, která klimatizaci a řidiči ji častou zapojují. V těchto parných dnech je to obrovská
je naprosto přetížená intenzitou dopravy. Když pozoruji ty kolony aut ve výhoda a pomáhá to kultuře cestování. Co mi ale vadí, je slušně řečeno pár
všedních dnech ve směru od hypermarketu Tesco směrem k centru Pro- nepřemýšlejících lidí, kteří při zapojené klimatizaci otevírají okénka zevnitř
stějova, zjišťuji, že jsou to v drtivé většině právě Prostějované, kteří jedou autobusu s odůvodněním, že je zapotřebí průvan v těchto vedrech. Když
z obchodní zóny do centra. Není to skoro nikdo, kdo by směřoval na Kos- jsou řidičem upozorněni, aby okénka zavřeli, jinak že je klimatizace neútelec či Smržice. Takže i přes fungující severní obchvat města si myslím, že činná, nedají si říct a jsou schopni se hádat o své pravdě. Několikrát jsem to
Olomoucká bude ucpaná pořád.
Jiří Peštuka, Prostějov zažil a těmto bezmozkům to nelze vysvětlit. Jindřich Pekárek, Prostějov

19070310761
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Ve středu 10. července v 15.30
hodin došlo na cyklostezce mezi
Kostelcem na Hané a Prostějovem k dopravní nehodě dvou
cyklistů. Devatenáctiletý mladík,
který jel ve směru do Prostějova,
se dle vlastních slov věnoval manipulaci s tachometrem umístěným na řídítkách a přitom přejel
do protisměru. Tam se bočně
střetl s protijedoucím jednasedmdesátiletým mužem. Po střetu
starší z mužů upadl na komunikaci a způsobil si zranění, se kterým
byl k ošetření převezen do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 1 100 korun. Alkohol
u obou cyklistů policisté na místě
vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření.

Srážka na cyklostezce

V pondělí 8. července pět minut
po půlnoci kontrolovali policisté
v Olšanech u Prostějova dodávku
značky Renault a jejího šestačtyřicetiletého řidiče. Provedenými
dechovými zkouškami policisté
u muže dvakrát změřili hodnotu
1,30 promile alkoholu. Zjevně
ovlivněný řidič s naměřenými
hodnotami souhlasil a přiznal
vypití šesti jedenáctistupňových
piv během tří hodin bezprostředně před jízdou. Pro toto jednání
je muž nyní podezřelý z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové
látky. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Další jízdu policisté muži zakázali a na místě zadrželi jeho řidičský průkaz.

Jel po šesti pivech

V dosud přesně nezjištěné době
od 2. do 5. července se zatím neznámý pachatel vloupal do garáže
rodinného domu v Hrubčicích.
Pachatel musel nejprve překonat
zídku kolem pozemku a poté vnikl
do nezajištěné garáže. Z ní následně odcizil elektrické a akumulátorové nářadí a jeho příslušenství.
Majitel domu způsobenou škodu
předběžně vyčíslil na více než 15
000 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu porušování
domovní svobody a přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Straka v garáži
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PŮVODNÍ REPORTÁŽ
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Apollo 13 je přitom prvním „metalovým“ bubeníkem v country kapele.
Mimo ni působí ještě v kapelách Klementův Lazaret a Mimo provoz.
Přestože se jednalo o jubilejní ročník,
lidí už tam bylo v minulosti více. Za jejich nižším počtem stálo nevypočitatelné počasí. „Včera nám tady pršelo
celý den a dnes si ‚užíváme’ občasné
přeháňky,“ nastínil Hassa.
V programu pak postupně dostaly
příležitost skupiny Mazzec, Apple,

5MWRKPC \CO÷ąGP¾ PC EQWPVT[ VCPEG VQ PC RCTMGVW 8DNÊ\MÆMQW\GNPÆJQURčFEG7RQUNGFPÊJQOQJ[M¾PCUK
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Co se dělo ve Vojjtěchhovvě?

vence, navíc na něm hrálo celkem 13
kapel. „Máme tady takový průřez kapelami, které tu už minimálně jednou
za těch uplynulý dvacet let vystoupily.
Sehnat je nebyl problém, všechny se
sem rády vrátily,“ poodhalil tajemství
dramaturgie festivalu člen pořádající
bluegrassové kapely Taverna Mira Hassa, který převzal otěže po dlouholetém organizátorovi Břetislavu Hrdovi.
Mnohostranný hudebník a dlouholetý provozovatel legendárního klubu

Tradici pohodového festivalu
by mohlo ukončit zavedení EET

„Vozidla značek Fiat a Škoda jela obě ve
směru od Kostelce na Hané. Na rovném

Michal KADLEC

KOSTELEC NA HANÉ Hrůzostrašně vypadající nehoda dvou osobních
automobilů se odehrála ve středu 10.
července přesně v 6.44 hodin na silnici
mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem. Proč došlo ke srážce obou vozidel, policisté dosud nevědí, všechny
okolnosti a příčiny stále prověřují.
O život jednoho z řidičů bojovali i hasiči, kteří muže zaklíněného v převráceném Fiatu vyprostili a předali do
péče lékařů.

Ptačoroko a Tres Soldanos. V sobotu
pak vystoupily skupiny Softt&Easy,
Arrest, The Log, Sakra pes, New River
Train, Madalen, Taverna, Album
a Holátka.
Jedním z letošních vrcholů celého
festivalu bylo vystoupení kapely
Madalen, která přímo na pódiu byla
v době svého vzniku to „vůbec nejluxusnější pití na trhu“. „Původně jsme
chtěli křtít vodou ze zdejšího potoka
Špraněk, nicméně členové Taverny

Následkem toho automobil Fiat vyjel
vpravo mimo komunikaci, kde se dvakrát
přetočil přes střechu a zastavil v poloze na
levém boku. Automobil Škoda vyjel vlevo mimo komunikaci, kde se zastavil na
souběžné železniční trati v poloze přední
částí proti směru jízdy,“ popsal srážku
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR, územního odboru Prostějov.
Po dopravní nehodě zůstal šestačtyřicetiletý řidič Fiatu zaklíněný ve vozidle.
Z toho byl vyproštěn zasahujícími hasiči a poté s lehkým zraněním převezen
do prostějovské nemocnice. Ke zranění
dalších osob nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena
na 80 tisíc korun. Alkohol u zraněného
řidiče i u padesátileté řidičky Škody Fabie policisté na místě vyloučili prove-

cích vozidel před zúžením komunikace.
Motocyklista po nárazu upadl na komunikaci, přičemž si způsobil zranění.
S tím byl letecky transportován do prostějovské nemocnice,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov. Ke zranění dalších osob už naštěstí nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 67 tisíc korun.
Alkohol u obou řidičů policisté na místě vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění dopravní nehody jsou
předmětem dalšího policejního šetření,“ konstatoval ještě mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Ve středu 10.
července o půl čtvrté odpoledne
došlo na 19. kilometru dálnice D46
ve směru z Prostějova na Olomouc
k dopravní nehodě osobního automobilu a motocyklu. Šofér škodovky
za volantem usnul a zezadu pak narazil do motorkáře. Pro toho si vzápětí
přiletěl vrtulník letecké záchranky
a zraněného jej přepravil do nemocnice.
„Dle prvotního šetření se dvaadvacetiletý řidič Škody Octavie v důsledku
mikrospánku nevěnoval řízení a zezadu
narazil do před ním jedoucího motocyklisty na stroji značky Yamaha. Ten jel
jako poslední v koloně pomaleji jedou-
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MOSTKOVICE Úmysl, nebo pouze nedbalost? Požár dvou chat u plumlovské přehrady nyní vyšetřují
tamní policisté ve spolupráci s prostějovskými hasiči. Strážci zákona mají zřejmě podezření na první
alternativu, v tom případě by žháři hrozily až tři roky
vězení. U požáru předminulou neděli zasahovaly tři
hasičské jednotky.
„V neděli 7. července vpodvečer došlo ze zatím přesně
nezjištěných příčin k požáru chaty v rekreační oblasti
u plumlovské přehrady v katastru Mostkovic. Oheň
se postupně rozšířil i na sousední chatu se společnou
zdí a střechou. Požár uhasili přivolaní hasiči, ke zranění
osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 500 tisíc korun na každé ze
zasažených chat. Příčiny vzniku požáru jsou předmětem vyšetřování v součinnosti policistů s vyšetřovatelem hasičského záchranného sboru. Ohledání
místa požáru mimo jiné za účasti specialistů z oboru
chemie, elektro a služební kynologie proběhlo následující den po jeho vychladnutí,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov. Jak vzápětí dodal, veškeré okolnosti a hlavně příčinu požáru vyšetřují plumlovští
policisté. „Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu poškození cizí věci. Pokud by
se ukázalo, že příčinou vzniku požáru bylo úmyslné
jednání, hrozí jeho pachateli trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři léta,“ vyjádřil určité podezření
František Kořínek.
škoda se šplhá k jednomu
milionu korun. Příčinu požáru vyšetřujeme ve spolupráci s policisty,“ uvedla Lucie Balážová,
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
(mik)

POLICISTÉ
MAJÍ PODEZØENÍ
NA ÚMYSL...
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Požár dvou spojených rekreačních chat zaměstnal v neděli vpodvečer nejen prostějovské hasiče.
„K zásahu vyjela profesionální jednotka ze stanice
Prostějov a rovněž dvě jednotky dobrovolných
hasičů z Plumlova a Mostkovic. Po příjezdu na
místo hasiči zjistili, že hoří střecha jedné chaty
a plameny se šíří i na sousední objekt. Požár
lokalizovali a zároveň zabránili jeho šíření na přilehlou chatu. Na závěr místo zkontrolovali termokamerou, aby se ujistili, že v prostoru nejsou žádná
skrytá ohniska hoření. Během dvou hodin plameny zlikvidovali. Vše se obešlo bez zranění. Celková

NAJDOU SE SVÌDCI?

Informaci policisté rozšířili po okolních obcích. Mezi ně patří i Koválovice-Osíčany na
Prostějovsku. „Ve čtvrtek jsme o celé záležitosti informovali obecním rozhlasem. Nic víc,
než nám bylo řečeno ze strany policie, o pumě
ovšem nevíme. Nikdo z našich občanů ji neviděl, ani netušíme, komu by mohla patřit,“ řekl
Večerníku místostarosta obce Jan Berka. Ne ke
všem se informace o pumě toulající se v jejich
bezprostředním okolí donesla. „Nic o tom nevím, nikdo mi nevolal, je to pro mě úplně nová

V Tištínì nic nevìdìli

KOVÁLOVICE-OSÍČANY Jak avizujeme
na třetí straně dnešního vydání Večerníku,
na jihu prostějovského regionu byla některými obyvateli spatřena toulající se puma.
Obří kočkovitá šelma zřejmě putuje po
celé republice, v polovině června ji viděli
v okolí Jindřichova Hradce, poté na Pelhřimovsku. Nyní i policisté varují občany
Prostějovska, aby byli opatrní a v případě,
že pumu zahlédnou, mají okamžitě volat
tísňovou linku 158!

➢ ZE STRANY 3

Chování šelmy je dle odborníků nepředvídatelné. „Jde o nočního lovce, který bezdůvodně
na dospělé osoby neútočí, přesto je však na
místě opatrnost,“ upozornil policejní mluvčí
Jiří Matzner. Dle odborníků puma v naší přírodě přežije, pokud si je schopna sama obstarat
kořist. To se jí v tomto případě očividně velmi
dobře daří. Pokud by ji kdokoliv spatřil, měl by
se okamžitě ozvat policistům na linku 158.
(mls)
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Z dostupných informací vyplývá, že pohyb
obří kočkovité šelmy byl poprvé zaznamenán
v okolí Jindřichova Hradce již v půlce června.
Tehdy policisté zjistili, že poprvé byla puma ve
volné přírodě pozorována už v dubnu! Odchytit ji však nedokázali. Následně ji spatřil starosta obce Želiv na Pelhřimovsku, který ji popsal
jako světle hnědé až zrzavé zvíře s dlouhým
ocasem a mohutnými tlapami. Puma se následně přesunula na Vysočinu. Až do minulého
úterý o ní nikdo nic nevěděl.
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věc,“ reagovala v pátek na náš dotaz starostka nedalekého Tištína Alena Vágnerová.

Plumlovman nebude

Bílovice-Lutotín (mls) - Jedním
ze symbolů života na dávné Hané
je venkovská usedlost z druhé poloviny 18. století s typickým žudrem,
tedy zaklenutou předsíní se sýpkou
v patře. Vzácnou lidovou stavbu
lze objevit v Bílovicích. Památkově
chráněný objekt aktuálně prochází
potřebnou výměnou oken.

Na zudru mìní okna

Plumlov (mls) - Kdo se letos těšil na
tradiční duatlon či triatlon s názvem
Plumlovman, ten si bude muset
počkat na příští rok. „Tento ročník
bohužel z osobních důvodů nebudu
schopen zrealizovat. Velice mě to
mrzí a doufám, že ten příští se shledáme,“ vyjádřil se David Vidrman,
hlavní tahoun celého projektu, který
loni zaznamenal rekordní účast.
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DOBROCHOV Hasiči v sobotu 13.
července zachránili z vysílače osobu zasaženou elektrickým proudem.
Z osmdesátimetrové výšky dostali
zpět na zem kolem poledne zraněnou
dívku hasiči-lezci.
„Za adrenalinovým zážitkem lezla na vysílač
Českého rozhlasu nedaleko Dobrochova na
Prostějovsku, který má zhruba 150 metrů.
V polovině výškové stavby ji zasáhl elektrický proud a poranil ji. Na místo vyjížděli
profesionální hasiči z prostějovské stanice
a povoláni byli také olomoučtí lezci.
Před záchrannou akcí vysílač vypnul radiokomunikační technik. Pro zraněnou osobu vylezlo do osmdesáti metrů pět hasičů
speciálně vycvičených pro zásahy z výšky.
Byla při vědomí, komunikovala, takže byla
pomocí lezecké techniky spuštěna v úvazu
s jedním lezcem na zem,“ popsala záchrannou akci Lucie Balážová, tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje.
Na místo události byl vyslán i vrtulník letecké záchranné služby, jehož posádka si
zraněnou převzala do péče. Na záchraně se
podílely čtyři jednotky, z toho dvě jednotky dobrovolných hasičů z Vranovic-Kelčic
a Brodku u Prostějova.
(mik)
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K zásahu využili hydraulické vyprošťovací zařízení, bylo nutné odstřihnout
střechu automobilu, aby bylo možné
zraněného vyprostit. Poté jej předali
do péče zdravotnické záchranné služby,
která jej odvezla do nemocnice. Místo
také protipožárně zabezpečili a odstranili následky dopravní nehody,“ uvedla
Lucie Balážová, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Pozor! Uzavírka
mostu zaèíná
Ptenský dvorek (mls) - wje to
tady! Jak už Prostějovský Večerník
informoval, od pondělí 15. července
bude uzavřen most přes řeku Romži
ve směru z Ptenského dvorku na
Stražisko. Ten bude v průběhu týdne nahrazen provizorní lávkou. Vše
bude spojeno s rozsáhlými komplikacemi jak v osobní, tak i autobusové
dopravě. Most totiž leží na frekventované silnici ve směru z Prostějova
do Konice. Od příštího pondělí se
pak zcela uzavře vedlejší most přes
Brodecký potok nacházející se ve
středu obce. Oba silniční mosty se
následně začnou bourat. Po nových
by se mělo začít jezdit nejpozději od
nového roku.
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denými dechovými zkouškami. Přesné
příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření,“ doplnil mluvčí
prostějovské policie.
U nehody měli spoustu práce hasiči.
„Po příjezdu na místo hasiči zjistili,
že jeden automobil skončil v kolejišti
a druhé vozidlo se převrátilo do pole.
Byla v něm zaklíněna zraněná osoba,
a tak ihned zahájili její vyprošťování.

Policisté dopravního inspektorátu se obracejí i na případné očité svědky
nehody. Kdo její průběh viděl nebo by svými poznatky mohl přispět k jejímu řádnému objasnění, ať se prosím obrátí buď přímo na policisty skupiny
dopravních nehod, v pracovní době na adrese Havlíčkova 16b, Prostějov,
tel. 974 781 253, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158. Za pomoc při objasnění okolností této dopravní nehody děkujeme.
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nás přesvědčili, ať použijeme něco os- ně nezjištěných příčin ke střetu vozidel.
třejšího,“ prozradila zpěvačka skupiny
Madalen Jana Gieselová.
Pořádající Taverna, která celkem logicky jako jediná vystoupila na všech
festivalech, snad dostane příležitost
i příští rok. „Pokud pro nás zavedou
EET, tak asi už pokračovat nebudeme.
Náklady na pořízení registračních pokladen by totiž byly neúměrné tomu,
co jsme tady schopni vydělat,“ vysvětlil na závěr Miroslav Hasa.

<,GFKPQWMCRGNQWMVGT¾PGEJ[D÷NCCPKPCLGFPQO\FXCEGVKTQéPÊMčD[NCRQą¾FCLÊEÊ úseku komunikace několik stovek metrů
6CXGTPC
Foto: Martin Zaoral před Prostějovem došlo z dosud přes-

BYLI JSME
U TOHO
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regionu se volnì toulá puma!
8618/$60(7/02725.ÉŐ( U pøehrady hoøely dvì chaty Po jihu
Ve volné přírodě je asi už od dubna
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Country není styl pouze hudební, ale try festivalu ve Vojtěchově. Dvacátý
i životní. Přesně to bylo znát při pohle- ročník se nesl ve znamení třináctky.
du na návštěvníky 20. ročníku Coun- Nejenže se konal v sobotu 13. čer-

VOJTĚCHOV Letos už po dvacáté vyhnali ve Vojtěchově krávy
z jedné z pastvin, aby přežvýkavci uvolnili místo pro stany účastníků tamního Country festivalu, na který se sjíždí fandové z celé
republiky. Dvacátý ročník akce spojující dobrou muziku, dobré
jídlo a okouzlující přírodu se konal uplynulý pátek a sobotu.

Martin ZAORAL

pro Večerník
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Radim Maleček desátý rok zkrášluje okolí Kralic remízky

KRALICE NA HANÉ Práce se pro
něj stala koníčkem, kterým už
deset let pomáhá životnímu prostředí v Kralicích na Hané. Radim
Maleček (na snímku) pracující v zahradnictví tam totiž už jedno desetiletí ve svém volném čase sází ve
velkém stromy a keře, tvoří z nich
uprostřed polí remízky a snaží se
tak pomoci krajině ke vzkříšení.
Do polí se díky němu vrací život,
je zde k vidění řada živočichů, jeho
zásluhou se část okolí Kralic, ale
také okolních obcí stala oázami
a vítaným útočištěm pro ptáky,
hmyz, plazy i savce. Monotónní
krajina plná polí se jeho prostřednictvím na mnoha místech zazelenala, například hlavní remízek
U Andílka nyní lidé využívají i jako
místo k procházkám či zkratku do
nedalekých Kraliček. Chce ale zajít ještě dál: rád by inspiroval širší
okolí k tomu, aby začalo více uvažovat o tom, jak by hospodaření
s půdou mělo vypadat. A aby zeleň
společnost neměla až na posledním místě.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak jste se k vysazování dostal? Co
vás k němu vedlo?
„Pocházím z Myslejovic, odmala jsem
vyrůstal obklopený přírodou. A získal
jsem k ní vztah. I díky tátovi a tetě. Místo fotbalu jsem se tak spíše chodil projít
do lesa. Když jsem pak jezdil krajinou,

pořád jsem si představoval sázení stromů. Až jsem si o sobě začal myslet, že
nejsem normální. (pousměje se) Poté
jsem se přestěhoval do Kralic na Hané
a zhrozil se. Stromů zde bylo pomálu
a já si říkal, že to tak nemůže být...“
yy Jaké tedy byly vaše začátky?
„Sázel jsem na pozemcích obce, sám za
sebe. Bez domluvy. Byly to takové partyzánské akce. (směje se) Snažil jsem se zkrátka všemožně ten stav změnit.“
yy Lidé mají různý přístup k věcem.
Jaký měli postoj k vašemu sázení?
„Byli tehdy zčásti nadšení, někteří ale
k tomu alespoň zpočátku měli nedůvěru. Až když viděli mou výdrž, tak změnili názor. A začali to oceňovat. Snažil
jsem se a snažím se takto předávat jiným
lidem lásku k přírodě. Nakonec mě většina obyvatel v tomhle úsilí podporuje
a občas přijde i nějaký sponzorský dar.“
yy Jaký?
„Například jsem při kosení zlomil kosu.
Dostal jsem náhradní od pána. Získal
jsem pak třeba také oskeruše, které tu jinak prakticky nerostou. Taky tahle lavička, na které sedíme, je také dar. Musím ji
ale ještě natřít.“
yy Vzpomenete si na vůbec první
stromy, které jste zde u Kralic vysadil?
„Byly to duby, tady u křížku. A potom
také tři ovocné stromy kousek odsud,
směrem na Kraličky. Té lokalitě se říká
Jožinova zahrada. Postupně se zmenšovala a zmenšovala. Některé stromy byly
pokácené a zaorané, ještě dlouho poté
jsem objevoval v půdě zbytky stromů.
Snažím se už nějakou dobu ji zase zvětšovat.“
yyTeď jsme v místě zvaném U Andílka, srdci této zelené oázy. Jsou tady
ale ještě další části, že?
„Ano, jsou tu i další remízky, tamhle
směrem k železnici je například kru-

hový. U Čechůvek je jeden například,
u Kraliček taky alej. Hlavní část výsadeb
tvoří původní druhy doplněné ještě
o ovocné stromy a také keře. Stromy
jsou také směrem na Biskupice a Bedihošť. U Andílka pak je také arboretum.
Hodně mě pak zaujala myšlenka biokoridorů a biocenter. Částečně proto,
že aleje nejsou tak dokonalé jako třeba
aleje s křovinami. Chybí zde zákryt pro
živočichy.“
yy V minulosti jste sázel sám, vše za
své peníze. Nyní vám tedy už pomáhají i zemědělci? A jak vás podporuje
městys Kralice na Hané?
„Pomocí obce jsou aleje zaměřené. Pomáhá mi také se sečením cest. Většinu
stromků si platím sám. Mám také lesní
školku ve Ptenském Dvorku, kde si pěstuji stromy pro sázení v Kralicích a okolí. Většinou v okolí obce, sázení v obci
mě nebaví – všude inženýrské sítě a při
stavebních pracích často dřeviny trpí.
Hodně mi pak pomohlo a pomáhá
i firma Arbo Eco, kde pracuji. Podporují
mě například svými přebytky. A zemědělci mi pak sami občas poskytují peníze na dřeviny. Třeba v případě pásů zeleně směrem na Biskupice či Bedihošť.“
yy Jaké máte vůbec vztahy se zemědělci? Asi ne každý oceňuje úbytek
orné půdy na úkor zeleně...
(zamyslí se) „Považuji jej teď za dobrý.
Je tam vzájemný respekt, pomáhají mi.
Mají ale také obavy z toho, že když používají velké stroje, budou rozšiřováním
zelených pásů limitovaní. Snaží se mít
samozřejmě co nejmenší náklady na
výrobu.“
yy Kolem nás co chvíli proběhne
nebo proletí nějaký živočich. Co
všechno tady člověk může potkat?
„Vzpomínám si, že v začátcích jsem tu
neviděl pomalu žádné zpěvné ptáky.
Jejich počet zde ale teď postupně roste.

Lidi byli tehdy zčásti nadšení, někteří ale
k tomu alespoň zpočátku měli nedůvěru.
Až když viděli mou výdrž, tak změnili
názor. A začali to oceňovat a pomáhat mi.
„Na jednu stranu je pravda, že to, co se
mi zde povedlo, bych nedokázal nebýt
mých blízkých, kteří mi poskytují zázemí. Na stranu druhou ale jim je někdy
líto, kolik tu trávím času. Třeba manželka
je někdy nadšená z toho, když sem přijede a může se tu projít. Jindy ale ne.“
yy Máte tady taky arboretum, další
je v nedalekých Vrahovicích. Znáte
se s jeho zakladatelem Tomášem
Pekou?
„Ano, i když už tady dlouho nebyl.
Když to tu ale viděl, tak trošku záviděl.
Je přeci jenom víc omezený prostorem
než já.“
yy Jaké máte další plány s remízky?
„Mám plány udržet kvantitu a zvýšit
kvalitu. A dál pokračovat také v nabízení výsadby remízků dalším obcím.
Už s několika obcemi na Prostějovsku vedu jednání
o tom, jak zušlechtit

19070310758

Foto: Michal Sobecký

Vidět jsou zde hodně ježci, také ještěrky,
šneci, čmeláci. Kousek na sloupu pak
mám také příbytek, kde se uhnízdily poštolky, jsou tu i podstavce pro dravé ptáky.
Foto: Michal Sobecký
Také si ty remízky nachází hodně srnčí
zvěře. Sem k Andílku ale chodí hlavně
večer a v noci. Nejspíš kvůli pachu ze psů,
vyráží sem poměrně dost pejskařů. Bylo
by ideální, kdyby zde lidé nepouštěli
vždy psy na volno. To je takové menší
úskalí, zatím. Na druhou stranu jsem
rád za jejich přístup. Často jsou vděční,
říkají, že konečně mají kam chodit. Mě
osobně pak nejvíc baví ta druhová pestrost, která tu díky stromům je.“
yy Jsou také lidé, kteří si tady u vás
sami něco vysazují? Umožňujete to?
„Párkrát to tu bylo. Mám třeba stromek, který si vysadili lidé k narozeninám. Také je tu další, i s pomníčkem,
za zemřelou dceru. Úplně často to ale
nedělám.“
yy Vrátil bych se ještě zpátky k zemědělcům. Dneska se poměrně často
mluví o tom, že jsou u nás příliš velké
výměry polí, že chybí zeleň a ve výsledku jsou na vymření některé druhy živočichů. Jak tento stav změnit?
„Několik let například platí možnost
získat dotaci na plochu remízků. Zemědělec, který by tuto dotaci získal
a remízky vysadil, si rozhodně zlepší své
PR. A to má pro ně velký význam. Také
ale pak jejich pole vypadá jinak. Mohou
k němu přijít, spokojeně se po něm rozhlédnout a říct si ano, tohle je moje. Je

důležité, aby majitelé získali zpět k půdě
vztah. A některé věci si uvědomili. Například to, že dřeviny na okrajích polí
brání vysušovacím větrům a mají navíc
schopnost zadržet vodu v půdě.“
yy Práce na remízcích vám asi
zabere hodně času. Jak k tomuto
vašemu koníčku přistupuje vaše
okolí?

okolí obcí. A vypadá to, že některé do
toho půjdou. Dále sním o remízku
s mokřadem. Musím ale nejprve zjistit, zda by to vůbec bylo proveditelné.
A to kvůli zdroji vody. Doufám také
do budoucna ve spolupráci s kralickou
základní školou a školkou. Rád bych tak
působil na děti, aby získaly co nejlepší
vztah k přírodě.“

vizitka
RADIM MALEČEK
✓ narodil se 22. září 1972 v Prostějově
✓ zahradník, botanik, aktivista v oblasti
životního prostředí a majitel remízků
v okolí Kralic na Hané
✓ dětství a mládí strávil v Myslejovicích
na Prostějovsku
✓ okolní příroda pak ovlivnila jeho
koníčky i povolání
✓ základní školu vychodil v Určicích, vystudoval Střední školu
lesnickou v Trutnově a následně Mendelovu zemědělskou
a lesnickou školu v Brně
✓ má titul ing. v oboru zemědělství a lesnictví
✓ po škole trávil čtyři roky v USA
✓ pracoval jako lesník, pracovník Flory Olomouc
✓ nyní je zástupcem vedoucího oddělení v zahradnické firmě Arbo Eco
✓ před dvanácti lety se začal věnovat zkrášlování a zvelebování
zemědělské krajiny v okolí Kralic na Hané
✓ výsadbou remízků se snaží postupně držet vodu v krajině,
podporovat zvěř a poskytovat útočiště všem druhům živočichů
✓ mezi jeho zájmy patří příroda, historie, jazyky
✓ je ženatý, s manželkou čekají první dítě
zajímavost: pracuje trvale na svém vzdělávání ohledně hospodaření
a ekologie, účastní se řady přednášek, navíc se věnuje i entomologii.

Pondělí 15. července 2019
www.vecernikpv.cz
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na koupáku

Poèet dìtí v mateøskÙch vkolách k 1. 9. 2019
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Ředitelky a ředitelé škol se obrátili
na zřizovatele, tedy na vedení prostějovského magistrátu, s požadavky
o povolení výjimek z počtu dětí ve
třídách. Důvodem je vyšší počet přijatých dětí oproti počtům, které stanovuje legislativa. „Schválili jsme v radě
města výjimku z počtu dětí ve třídách
mateřských a výjimku z počtu žáků ve
třídách základních škol, která je platná
od 1. září tohoto roku až do 31. srpna
2020. K těmto situacím dochází každým rokem, a to podle počtů budoucích školáků a dětí, které po letních

/i2CNCEMÆJQ

Michal
KADLEC

dětí, žáků a studentů může povolit sám
zřizovatel. „Z tohoto důvodu se na nás
ředitelky a ředitelé škol obrátili se svými žádostmi o povolení zmíněných
výjimek. Musí být dodržena všechna
bezpečnostní a hygienická opatření,
pak není problém výjimky udělit. Tato
situace může nastat i v průběhu školního roku, kdy se například přistěhují
nějaké rodiny s dětmi a potřebují je ze
školy jejich původního bydliště převést na novou školu či školku,“ doplnil
náměstek primátora Jan Krchňavý.
Podle jeho vyjádření byla výjimka
udělena také Základní umělecké škole
Vladimíra Ambrose.

MŠ Smetanova

Prostějov (mik) – V pátek 12. července v 11.20 hodin policisté při
kontrole osobního vozidla Fiat v ulici Daliborka v Prostějově zjistili, že
jeho devětačtyřicetiletý řidič má
rozsudkem Okresního soudu v Prostějově uložen čtyřletý zákaz řízení
všech motorových vozidel. „Tento
zákaz má muži skončit až v listopadu roku 2021. Pro své jednání je tak
řidič podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za ten mu v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR, územního odboru Prostějov.

pro Večerník

prázdninách do škol nastoupí,“ uvedl
primátor Prostějova František Jura.
Legislativa stanoví, že třída mateřské
školy se naplňuje do počtu 24 dětí,
třída školy základní pak do nejvyššího počtu 30 žáků. Školský zákon dále
uvádí, že výjimku navýšení až do čtyř

/i2CTV[\¾PUM¾

Za volant pøes zákaz

PŮVODNÍ
zpravodajství
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Prostějov (mik) – Společnost FCC
upozornila magistrát a potažmo
obyvatele města na technický zásah
u místního nádraží. „Ve 29. týdnu,
tedy od 15. do 21. července, bude
proveden v ulici Sladkovského
v Prostějově v keřových výsadbách
před místním nádražím postřik
s použitím herbicidu Tartan,“ potvrdil Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora Prostějova.

V mateřinkách a základních školách bude ve třídách více dětí
PROSTĚJOV Jarní zápisy do základních i mateřských škol
v Prostějově proběhly nadmíru úspěšně. Problém, který je však
viděn spíše optimisticky, je v tom, že do prvních tříd základních
škol a hlavně do mateřinek se přihlásilo letos více dětí, než je
současná kapacita. Proto není divu, že drtivá většina ředitelů či
ředitelek požádala prostějovský magistrát o udělení výjimek na
zvýšení počtu žáků v jednotlivých třídách. A radní na svém úterním zasedání veškeré žádosti vyřídili kladně a výjimky schválili.
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Pozor na herbicid!

zpravodajství

Školská zařízení praskají ve švech, žádají výjimky
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PROSTĚJOV Rekonstrukce Plumlovské ulice stále nebere konce.
A jak Večerník informoval veřejnost v předchozích vydáních, nabrala zároveň zhruba dvouměsíční
zpoždění. Prostějovanům také jistě
od minulého pondělí neuniklo, že
byla započata rekonstrukce Floriánského náměstí včetně výstavby
nového autobusového terminálu
pro městskou i příměstskou hromadnou dopravu. Řidiči sice nadávají, ale zatím k žádným výraznějším komplikacím v dopravním
provozu nedochází.

Michal KADLEC

„Co se Plumlovské ulice týče, došlo
k posunu termínu dokončení z několika důvodů. Provádí se kompletní
rekonstrukce plynovodu včetně přípojek. Je třeba říci, že plynárna si dala
dodatečně podmínku, že chce položit
celou trasu a připojit až následně plynovody k domům. Větší část objektů
má staré vodovodní a kanalizační
přípojky. Lidé je vyměňují bohužel
až nyní, přestože byli již před rokem
na tuto nutnost upozorněni. Ve hře
jsou i staré inženýrské sítě, o kterých

jako město nemáme tušení, protože
v žádných plánech nejsou zaznačené. Při výkopech se tak objevuje
například stará betonová kanalizace,
kterou je nutno odstraňovat, čímž se
práce komplikují a jsou delší a dražší,“
konstatoval Jiří Rozehnal, náměstek primátora pro stavební investice
v Prostějově.
U rekonstrukce Floriánského náměstí tak bylo nutno posunout začátek
prací, protože během lhůty pro podání nabídek došlo v národním elektronickém nástroji NEN, ve kterém bylo
řízení administrováno, k mimořádné
provozní události, kdy se stala technická chyba v provozu systému, v jejímž důsledku bylo nutno prodloužit
lhůtu pro podání nabídek o celou původní dobu. Při posuzování nabídky
původně prvního účastníka v pořadí
bylo zjištěno nedodržení podmínek
technické dokumentace, účastník
byl vyloučen. Následně bylo jednáno
s druhým účastníkem, což při splnění všech zákonných lhůt a posouzení
všech podmínek účasti způsobilo
rovněž výrazný časový skluz,“ vyjádřil
se k pondělí zahájené rekonstrukci
Floriánského náměstí Jiří Rozehnal.

Stavební ruch na dvou frekventovaných ulicích však
podle radních nemá
vliv na dopravu.
„O m l o u v á m e
se za ztíženou
dopravní situaci.
Vzhledem k tomu,
že můžeme opravovat
pouze v letním období, věříme, že daný stav všichni pochopí,
za což moc děkujeme. Myslím si
ale, že vzhledem k tomu, že jsou
prázdniny a velká část Prostějovanů
je na dovolených, dopravní provoz
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v centru města není takový, aby
docházelo k výraznějším komplikacím,“ soudí náměstkyně pro dopravu Alena Rašková.

1FOKPWNÆJQRQPF÷NÊLGWåRąGFN¾\P÷OKX$NCJQUNCXQX÷WNKEKX[HTÆ\QX¾PUVCTÚ
CUHCNVQXÚRQXTEJUKNPKEGąKFKéKVCMRąKRTčLG\FWOWUÊFD¾V\XÚwGPÆQRCVTPQUVK
Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Labutím, těm je tady hej! K nedávno instalovanému mini
plotku u rybníka v Drozdovicích nechalo město Prostějov vyrobit i netradiční dopravní značky. Na silnici v těsné blízkosti rybníka upozorňují řidiče na pohyb labutí.
Z labutí rodinky s osmi mláďaty se letos staly skutečné prostějovské celebrity. Od uplynulého týdne dokonce mají nejen vlastní ohrádku, ale i dopravní
značku. „Mini plotek jim má zajistit soukromí pro výchovu mláďat. A protože rodinka pravidelně chodí přes silnici od rybníka do Kolářových sadů, rozhodli jsme se, že na místě necháme osadit také dvě dopravní značky. Věříme,
že teď se už labutí mláďata opravdu podaří odchovat,“ vysvětlila náměstkyně
primátora Milada Sokolová, která si rovněž pochvalovala rychlost, s jakou
se dobrý nápad podařilo realizovat. „Policisté se vyjádřili k umístění značky
obratem, stejně tak odbory pracovaly rychle. Od myšlenky k realizaci uběhl
jediný týden,“ dodala Sokolová.
(mls)

Kdo poškodil sokl? Zachránce odměnil primátor Jura ä.2'$1$+Ő%,729Ě"
Policie pátrá po vandalovi
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PROSTĚJOV Škoda za třicet tisíc
korun a pachatel zatím neznámý!
Policisté pátrají po vandalovi
nebo řidiči vozidla, který majitelce domu blízko centra Prostějova
poškodil obložení soklu domu.
Těžko říct, zda se po této reportáži
někdo přihlásí k zodpovědnosti,
každopádně mu v případě zjištění
hrozí až roční vězení.
„V úterý 9. července přijali prostějovští policisté oznámení majitelky
domu nedaleko centra města Prostějova o poškození pískovcového soklu

budovy. Toho se měl dopustit dosud
neznámý pachatel pravděpodobně
v první polovině měsíce května tohoto
roku. Poškozením obložení z indického pískovce na dvou místech měla být
majitelce způsobená škoda předběžně
vyčíslená na 30 tisíc korun,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR, územního odboru Prostějov. „Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci s trestní sazbou
odnětí svobody až na jeden rok,“ doplnil mluvčí prostějovské policie. (mik)

➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV V pátek ráno se v zasedací místnosti rady města sešli
zachránci lidského života s vedením
prostějovského magistrátu. Jak předesíláme na třetí straně dnešního
vydání, primátor města František
Jura ocenil dary a finančními odměnami odvážný počin dvou mladých
lidí a také dvou strážníků městské
policie. Tereza Živcová, David Hell
a strážníci Pavel Švihálek s Janem
Přichystalem zachránili pětadvacetiletého sebevraha, který si sedl do
kolejiště před přijíždějící vlak.
V pátek 7. června o půl desáté večer si
koleje poblíž železničního přejezdu
za „myší dírou“ ve Vrahovicích vybral
k tomu, aby tam ukončil svůj život.
„Jeli jsme s Davidem z nákupu autem
a viděli jsme, že jsou na kolejích dvě
postavy. Jedna sedící a druhá stojící.
Za přejezdem jsme zastavili a šli jsme
se podívat, o co se jedná, protože to je
nenormální situace, aby v kolejišti byli

lidé,“ zavzpomínala na těžké chvíle Tereza Živcová z Olomouce. „Šli jsme se
s přítelem Davidem na místo zeptat, co
se děje. Ukázalo se, že stojící muž měl
stejné pohnutky jako my. Řekl nám, že
sedící muž s ním nespolupracuje a pořád vykřikuje, ať ho každý nechá být, že
se chce nechat přejet vlakem. „Nebyla
s ním rozumná řeč, pořád opakoval, že
se chce zabít. Jinak vůbec nekomunikoval, jen seděl a stále dokola zdůrazňoval, že se chce zabít,“ uvedla Tereza
Živcová, která po zjištění okolností
celé situace okamžitě vytočila tísňovou
linku 156 a přivolala městskou policii.
„Na tísňové lince jsme přijali oznámení Terezy Živcové, že na kolejišti sedí
muž, odmítá odejít a s největší pravděpodobností chce spáchat sebevraždu.
Byl plačtivý a pravděpodobně pod
vlivem alkoholu,“ informoval ředitel
prostějovské městské policie Jan Nagy.
Na kritické místo byli vysláni dva strážníci Pavel Švihálek a Jan Přichystal. „Ve
chvíli, kdy hlídka dorazila na místo, se
rozblikala na přejezdu výstražná světla avizující příjezd vlaku. David Hell

společně s neznámým mužem zvládl
sedícího přes protesty a odpor dostat
z kolejí,“ doplnil Jan Nagy. Strážníci
mezitím dokázali zastavit přijíždějící
vlak. „Vstoupil jsem do kolejiště a zastavil přijíždějící vlak od Olomouce.
Z našeho pohledu to ale nebyl díky
pohotové reakci zachránců nijak výjimečný zákrok,“ pravil skromně Pavel
Švihálek. „V době příjezdu vlaku už
byl muž díky úsilí zachránců mimo
kolejiště,“ dodal druhý ze strážníků
Jan Přichystal.
Ze tří zachránců byli v pátek ráno na
radnici oceněni pouze dva, protože
totožnost třetího muže se nepodařilo
zjistit. „Myslím, že by podobně zareagovali všichni. Byla to taková automatická věc,“ uvedla ještě Tereza Živcová.
„Velmi si vážíme a oceňujeme, jak jste
se zachovali. Nebyli jste lhostejní. Nic
víc než záchrana lidského života neexistuje,“ směřoval poklonu zachráncům primátor František Jura, který
vzápětí předal mladému páru a dvojici strážníků věcné i finanční ocenění.
(mik)
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PROSTĚJOV V minulém čísle Večerník informoval o následcích bouře
doprovázené silným větrem, který
nejvíce poškodil Městský hřbitov
v Brněnské ulici v Prostějově. Radní
už mají vše spočítané, škoda tam dosáhla 580 tisíc korun na poničených
hrobech! „Bouře, jež se minulý týden
prohnala nad Prostějovem, napáchala největší škody právě na hřbitově.
Vítr vyvrátil dva vzrostlé stromy, ty
pak následně poničily až sedm desítek
hrobů. Škoda přesáhla půl milionu
korun,“ potvrdil první náměstek primátora Jiří Pospíšil. „Lidé, kteří zjistili
poškození hrobů v důsledku bouře
z minulého týdne, nechť se přihlásí na
správě městského hřbitova, kde obdrží potřebné informace o dalším
postupu. Už nyní připravujeme poptávkové řízení na firmu, která zajistí
opravy. Správa hřbitova shromažďuje
aktuálně veškeré podklady od občanů. Je tedy třeba, aby se lidé co nejdříve přihlásili a škody nahlásili,“ dodal
Pospíšil.
(mik)
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Úporné vedro bude mnohdy tak skličující, že většina Prostějovanů rezignuje na své původní plány a i v hodně pečlivě promyšleném programu bude raději improvizovat. Mnozí se tedy mohou dočkat příjemných
i méně příjemných překvapení.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Zarmoutí
vás okamžik, kdy doteď nejlepší přítel o vás začne roztrušovat pomluvy.
A ty budou tak nehorázné, že dostanete chuť si to s ním okamžitě vyřídit. Ale nebojte, on se potrestá sám
i bez vašeho přičinění.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Dostanete
geniální nápad, který budete chtít samozřejmě co nejrychleji realizovat.
Chybí vám jediné, a to je větší částka
peněz. Pokud vám na to nepostačí
vlastní zdroje, požádejte o pomoc
někoho z rodiny.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Buďte v těchto dnech maximálně obezřetní. Váš partner bude totiž velice
žárlivý a bude vás hlídat na každém
kroku. A jelikož v poslední době flirtujete, kde jen můžete, očekávejte
značné problémy.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Máte talent dělat si nepřátele z každého, kdo se vám
jen trochu znelíbí. Tentokrát bude ale
všechno jinak. Přestože i nyní vás naštve jeden blízký člověk, jeho omluva
a náprava pochybení přijdou včas.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Pořádně si spočítejte, kolik v tomto týdnu můžete
utratit peněz, své finanční meze nepřekračujte ani náhodou. Pokud se
opět rozvášníte při nakupování zbytečných věcí, příští týden nebudete
mít ani na jídlo.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Docela často
a rádi se hádáte, jenže tentokrát tvrdě
narazíte. Do sporu se dostanete s člověkem, který od začátku bude mít
navrch, a vy budete hrát takzvaně
druhé housle. V tomto případě včas
ustupte.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.Během dovolené se seznámíte s osobou opačného
pohlaví, která vás zaujme na první pohled. Začnete spolu dokonce flirtovat,
jenže po návratu domů zjistíte, že je
vaše nová známost zadaná.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Váš blízký
člověk se dostane do problémů, takže nebudete váhat ani minutu a okamžitě se začnete zajímat o podrobnosti. Dozvíte se je, ovšem nakonec
zjistíte, že vám dotyčný lhal od začátku do konce.

Â

en?
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Na
pracovišti zavládne neobvyklý klid
a vy tak začnete mít roupy. V zaměstnání si proto dovolíte věci,
o kterých jste dříve jen snili. Je tak
jasné, že předem stanovené úkoly
nedokážete splnit ani náhodou.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Váš spor se sousedy dostoupí vrcholu, po další hádce je už nebudete
chtít ani vidět. Nyní ale může nastat
klid, protože vedle bydlící rodina
zamíří na dovolenou a vy budete
všeho ušetřeni.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Spousta
dobrých nápadů vám vynese prestiž
a uznání v práci. Zrealizované úkoly
vám navíc vynesou balík peněz, což
oceníte hlavně na dovolené. Konečně se můžete i s partnerem rozšoupnout.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Nedávejte si
nyní žádné velké cíle, vzhledem ke
slabé vůli je stejně nedokážete naplnit. To ale neznamená, že menší
předsevzetí vám nějak uškodí. Chce
to jen chvíli vydržet a zatnout zuby.

nákupní servis
pro vás

Président Emmental plátky 100 g
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REALITY
3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

Pronajmu letní občerstveni s grilem v atraktivní lokalitě v blízkosti
centra Prostějov. Informace:
731 525 155
Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v PV. OV
i družstevní. Platba hotově.
Tel: 606 352 444
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
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Rostislavova
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Vodní
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01 Prostějov
796 01796
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 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realiity.c
cz

Koupím byt v PV. 2+1. Osobní vlastnictví. Do 1 250 000 Kč. Platím hotově.
Nejsem RK. Tel.: 778 068 004
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
Pronájem bytu 2+1 v Pv u nové nemocnice, 7 patro, výtah, 50m2. Částečně vybaven. 8 000 Kč nájem + 4 000 inkaso
měsíčně. Jen vážní zájemci. 2 měsíční
kauce. RK nevolat. Tel.: 773 278 530
Pronajmu byt 1+1 v přízemí. Kauce.
Tel.: 727 875 306
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V červenci a září
se dožívají významného
životního jubilea manželé
Maruška a Jindra KUBOVI
z Brodku u Prostějova.
Do dalších let přeji hodně zdraví,
spokojenosti, radosti z vnoučat
a za vše moc děkuji. Anička
s rodinou.
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OZNÁMENÍ
Výlet (nejen) pro seniory 16.7. - zámek Milotice a Kobylí (muzeum,
rozhledna, vínko). www.filemon-baucis.cz, nám. TGM 18.
Tel. 722 464 228, 728 337 983
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GRATULACE

... tentokrát ze sortimentu: SÝRY
Leerdammer Original plátky 100 g 29,90

Pondělí 15. července 2019
www.vecernikpv.cz
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Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz
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Sýry patří obecně k neoblíbenějším pochutinám a bývají často neodmyslitelnou součástí celodenního jídelníčku mnoha lidí. Pokud máte v oblibě plátkový
Leerdammer Original, spěchejte ho koupit do Alberta. Jestliže vaše chuťové
buňky láká Président Emmental, ten za nejmenší peníz zakoupíte v Kauflandu. Jihočeský eidam do Madety pořídíte nejlevněji v Penny Marketu. Sedlčanský Hermelín mají za stejnou cenu ve všech prostějovských supermarketech,
naopak Mozzarellu Galbani kupte v Tesku a neznačkový plátkový sýr v Lidlu
Přejeme dobrou chuť!
nebo Kauflandu.
Průzkum byl proveden ve středu 10. července 2019
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OD 15. DO 21. 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.

Oznámení o přerušení dodávky

19070910773

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Čechůvky, Kralice na Hané
Obec: Hruška
ská, Hlinická, V Proluce, Nábřežní, Pěší,
Dne: 29. 7. 2019 od 7:30 do 15:00 Dne: 30. 7. 2019 od 7:30 do 15:30 ho- Za Stodolami od ul. Ohrozimská po č.
hodin. Vypnutá oblast: celé Čechůvky din. Vypnutá oblast: Celá obec Hruš- 561 vč. lokality nov. RD, Stichovická od
od č. 57 po konec obce směr Kralice. ka včetně areálu ZD. Odběratelská TS ul. Ohrozimská po konec sm. Plumlov,
Vypnuta celá obec Kralice na Hané Hruška ZD (č. 300620).
část Prostějovské od č. 80 po č. 88, dále
ve směru od Prostějova mimo ulice: Obec: Klužínek
lokalita chat kolem Letního kina, od
Biskupická, Vítova, Zahradní, Úzká, Dne: 30. 7. 2019 od 7:30 do 15:30 hráze po parkoviště a po č. chat 981,
Hrubčická, Trávníky, Krátká, U Pivo- hodin. Vypnutá oblast: celá obec Klu- 1145, 1135 u yacht klubu, včetně kina, č.
varu (Vítonice).
žínek, mimo č. 44, 32, 13, 26 a 40.
1156, občerstvení č. 834, dále celý areál
Areál fy. LINAPLAST Kralice. Od- Obec: Mostkovice
bývalého Voj. opr. závodu a letiště včetběratelské trafostanice: Kralice ZD (č. Dne: 1. 8. 2019 od 7:30 do 14:30 ho- ně fotovoltaických elektráren (mimo fa.
300709), Kralice Lina (č. 300706), din. Vypnutá oblast: Mostkovice - jed- Redam s.r.o), dále celá obec Ohrozim,
Kralice statek (č. 300707), Kralice ŠS nostranně ulice Podskalí od č. 60/29 celá část obce Lešany ve směru od Kos(č. 300708).
po č. 89 a č. 29 na ul. Za Sokolovnou.
telce n. H a obce Ohrozim po střed obce
Obec: Prostějov
Obec: Lešany, Mostkovice, Ohrozim s č. 8, objekt za obchodem parc. č. 211, č.
Dne: 30. 7. 2019 od 7:30 do 15:30 Dne: 2. 8. 2019 od 7:30 do 15:30 ho- 179, 80, 35, 57, včetně postranních ulic
hodin. Vypnutá oblast: pravá strana ul. din. Vypnutá oblast: část obce Most- a areálu ZD, Rols Lešany.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Budovcova s č. 2 - 8.
kovice, Stichovice - celé ulice Ohrozim-

Pondělí 15. července 2019
www.vecernikpv.cz
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FINANCE

Utichlo srdce, uběhl čas,
vzpomínku v srdci má každý z nás.

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

řádková inzerce / vzpomínky

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

Rok se s rokem sešel a smutný den
přišel. Čas je neúprosný a život
proletí jako písek mezi dlaněmi.

13

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích tě navždy
budeme mít.

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

Dne 20. července 2019
si připomeneme 4. smutné
výročí úmrtí
pana Zdeňka FAITA
ze Stražiska.
S láskou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

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

Dne 18. července 2019
vzpomeneme 15. smutné
výročí úmrtí
pana Vincence KOUDELKY
z Brodku u Konice.
Stále vzpomíná manželka.

Dne 14. července 2019
uplynulo 15 roků,
co nás navždy opustil
pan Jan MIČKA
z Čechovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkujeme, synové,
sestry a rodina.

Den 11. červenec 2019
byl pro nás všechny znamením,
že naše dcera, sestra,
vnučka, neteř,
Nikolka MADEROVÁ
má 1. rok smutné výročí,
kdy vzdala svůj boj a odešla přes
most na druhou stranu života
a světa, kde už ji nic nebolí a netrápí.
Nikolka nás sleduje a dává
pozor na nás jako strážný
anděl. Kdo jste mě všichni
znali, zapalte svíčku
a vzpomeňte na mne v srdíčku.
Já jsem s vámi pořád, ale už
nepůjdu s mámou na nákup
a s tátou nepojedu jako závodník,
s holkama nepůjdu si zatančit
a s nikým už nikam,
ale nezapomeňte, žiji dál
ve Vašich srdcích a jsem stále
s Vámi. Užívejte života plnými
doušky, mějte se rádi, protože čas
je neúprosný a proletí ani nevíte
jak. Netruchlete kvůli mně,
protože já se už nevrátím,
ale všichni, co mě milují a mají
rádi, tak ví, že bych si to
nepřála. Nebojte, jednou se všichni
zase potkáme a zůstaneme už spolu
navždy. Děkuji za vzpomínku
na mě, já Vás mám všechny
v srdíčku. Každý musí jít dál
svou cestou. Děkujeme
za vzpomínku na naši
milovanou dceru Nikolku.
PS: Máme Tě všichni
ve svých srdcích...

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích tě navždy budeme mít.

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

Dne 9. července 2019
jsme vzpomenuli
5. smutné výročí od úmrtí
pana Josefa PŘIKRYLA
z Konice.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkuje manželka
s rodinou.

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.

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

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 21. července 2019
by se dožila 50 let
paní Jaroslava FRÝBORTOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. S láskou
stále vzpomínají syn Slávek,
Karolína, Lukášek a Natálka,
sestra Věra s rodinou.

Dnes, tj. 15. července 2019
vzpomínáme 4. smutné
výročí od úmrtí
paní Zdenky BALUŠÍKOVÉ
ze Srbec.
S láskou vzpomíná manžel
Josef a syn Roman s rodinou.

Čas ubíhá a nevrací co vzal,
jen vzpomínky v srdci žijí dál...

Maminky nikdy neumírají,
ony jenom usínají, aby se
každé ráno probouzely ve
vzpomínkách svých dětí…
Dne 17. července 2019
uplynou 4 roky, co nás opustila
paní Jiřina ŽÁČKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

16011421482

Dnes, tj. 15. července 2019
by se dožil 81 let
pan Jindřich SLAVÍK
z Dětkovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Martina s rodinou
a rodina Kaplánkova.

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

Dne 17. července 2019
uplyne 1. smutné výročí úmrtí
paní Dagmar UJCOVÉ.
Za tichou vzpomínku všem,
kdo jste ji měli rádi, děkuje
manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 18. července 2019
uplyne 5 let, kdy nás opustil
pan Zdeněk LUŽNÝ
z Přemyslovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje maminka, bratr
s rodinou a družka.

Dne 16. července 2019
vzpomeneme 15. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie FALTÝNKOVÁ
z Milkova.
Stále vzpomínají manžel
Josef a děti Jana, Josef
a Radomír s rodinami.

Nezemřela, žije stále
v srdcích těch, kteří ji milovali.

Dne 19. července 2019
uplyne 15 roků od chvíle,
kdy nás nečekaně opustila
naše milovaná dcera,
sestra a vnučka
Petruška HRAZDILOVÁ
z Laškova.
Dne 26. července 2019
vzpomeneme její nedožité
31. narozeniny.
Stále vzpomínají rodiče,
sourozenci, dědeček
a babička.

www.vecernikpv.cz

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

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

8

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

Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
SLUŽBY
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Dne 16. července 2019
by se dožil 70 let
pan Jaroslav ŠTEFL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Vlasta, dcery
Romana a Jana s rodinami
a sestra Dana s rodinou.

Kdo měl rád, vzpomene,
kdo miloval, nezapomene.

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

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
Nejsou jiz mezi námi
Roger Drmola 1933
Prostějov
Bohuslav Puda 1931
Prostějov
Josef Ambrož 2001
Niva
Mgr. Lubomír Holinka 1932 Prostějov
Anežka Nakládalová 1923 Klenovice na
Hané
Jana Krčová 1945
Prostějov
Ing. Marie Balvanová 1953 Hrdibořice
Josef Konečný 1969
Klopotovice
Bohumil Krbec 1949 Kostelec na Hané
Vlasta Balzerová 1922
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 15. července 2019
Jiřina Doleželová 1927 Čelechovice na Hané 9.30 Obřadní síň Prostějov
Konstantin Blažek 1929 Určice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Elena Vránová 1927 Hamry 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 17. července 2019
Miroslava Zapletalová 1927 Kostelec na Hané 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Navrátilová 1960
Prostějov
Josef Komínek 1951
Pivín
Františka Gregorová 1937 Mnichov
Radek Zatloukal 1992
Prostějov

Marta Kořínková 1946
Určice
Stanislava Sedláčková 1939
Vyškov
Arnošt Čížek 1947
Myslejovice
Pavel Lakomý 1963
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

19070420764

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

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

Dotlouklo srdce drahé maminky,
odešlo na věčnost spát. Maminko
zlatá, zůstaneš s námi
ve věčných vzpomínkách.

Dne 21. července 2019
vzpomeneme 34. výročí
od úmrtí naší maminky
paní Ludmily KUBOVÉ
z Jesence.
Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Dne 19. července 2019
by se dožila 85 let
paní Marie PEŠÁKOVÁ
z Vrahovic.
S láskou stále vzpomínají syn
Vincenc a dcera Marie
s rodinami.

Dne 17. července 2019
vzpomeneme 2. výročí,
co nás navždy opustila
paní Maria ŠTIPČÁKOVÁ
z Čelechovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
vnuk Radek a snacha
Markéta.

Nejsou jiz mezi námi
Milena Becková 1932
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 15. července 2019
Radek Dohnal 1934 Klenovice na Hané 14.00 kostel Klenovice na Hané

Pohřební služba FCC Prostějov
Nejsou jiz mezi námi
Margita Křížková 1930

Kralice na
Hané
Danuše Rozehnalová 1929 Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 15. července 2019
Pavel Kocián 1944 Stražisko 11.00 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Sonnenvendová 1945 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
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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.
sezónu 2019. Tel.: 777 571 219
582 333 610, 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,
profesní průkaz, zdravotní způsobilost.
Nature s.r.o., Olomoucká 485, Držovice, www.vecernikpv.cz
Tel.: 608 811 174.

Pondělí 15. července 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

nabídka pracovních míst

8=É9ħ5.$ HLEDÁTE PRÁCI? 1(3523É61ħ7(
SVOJI ŠANCI...
INZERCE
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR
- Kontaktní pracoviště Prostějov
93É7(.
AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Ġ(59(1&(
Pozice
Mzda (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
VE 12:00 HODIN
Programátor/ka PLC
Odborná/ý účetní
Operátoři barevny
Vedoucí oddělení řidičů,
právníci na odboru dopravy
Rovnači
Referent/ka sociálních věcí na
odboru sociálních věcí

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

25 000 Kč
20 000 Kč
20 500 Kč

jednosměnný
jednosměnný
třísměnný

ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
střední odborné

CS Machine, Držovice
Automechanika, Prostějov
Toray Textiles Central Europe, Pv

21 480-32 290 Kč
25 000-35 000 Kč

pružná prac. doba vysokoškolské
dvousměnný
střední odborné

Statutární město Prostějov
DT – Výhybkárna a strojírna, Pv

21 480-32 290 Kč

pružná prac. doba bakalářské

Statutární město Prostějov

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

19071010776

19053110615

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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Podíl nezaměstnaných v Prostějově se dostal

POD MAGICKOU HRANICI

Podíl nezamìstnanÙch v okresech kraje

DVOU PROCENT
OLOMOUCKÝ KRAJ Během
uplynulého měsíce celkový počet
uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji klesl o 5 procent
na 11 043 osob, počet hlášených
volných pracovních míst vzrostl
o 1 procento na 10 874 a podíl
nezaměstnaných osob poklesl
na 2,5 procenta. To jsou základní a nejdůležitější fakta vyjmutá
z akutální červnové statistiky nezaměstnanosti v Olomouckém
kraji. Počet nezaměstnaných se
opět snížil také v Prostějově!
K 30. červnu 2019 evidovala Krajská
pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci celkem 11 043 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o 558
nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdo-

bím minulého roku je nižší o 3 016
osob. Z tohoto počtu bylo 10 058
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let. Bylo to
o 485 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku byl jejich
počet nižší o 2 890 osob. Současná
hodnota nezaměstnanosti v Olomouckém kraji je nejnižší v historii
Úřadu práce ČR,“ zkonstatoval Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu
práce Krajské pobočky Úřadu práce
České republiky v Olomouci.
V průběhu uplynulého měsíce bylo
nově zaevidováno 1 957 osob. „Ve
srovnání s minulým měsícem to
bylo o 310 osob méně a v porovnání
se stejným obdobím předchozího
roku méně o 173 osob. Z evidence

během měsíce odešlo celkem 2 515
uchazečů, což bylo o 382 osob méně
než v předchozím měsíci a o 89 osob
méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich
ve sledovaném měsíci nastoupilo
1 373, to je o 245 méně než v předchozím měsíci a o 118 méně než ve
stejném měsíci minulého roku, 467
uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce,
a to je o 66 méně než v předchozím
měsíci a o 67 více než ve stejném období minulého roku, 1 142 uchazečů
bylo vyřazeno bez umístění,“ doplnil
další údaje Jaroslav Mikšaník.
Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech okresech Olomouckého kraje. K největšímu absolutnímu poklesu došlo

v okrese Olomouc (o 175 osob), ale
největší procentuální pokles nezaměstnanosti vykázal okres Jeseník
(–10 %). Ke konci měsíce bylo evidováno na Krajské pobočce ÚP ČR
v Olomouci 6 060 žen. Jejich podíl
na celkovém počtu uchazečů činil
54,9 %. „V evidenci bylo 2 143 osob
se zdravotním postižením, což představovalo 19,4 % z celkového počtu
nezaměstnaných. Ke konci června
bylo evidováno 386 absolventů škol
všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání
s předchozím měsícem o 73 osob
a ve srovnání se stejným měsícem
minulého roku byl nižší o 78 osob.
Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,5 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 811 uchazečů o za-

<FTQL·ąCFRT¾EGè4

městnání, to je 35 % všech uchazečů
vedených v evidenci,“ dodal ještě Jaroslav Mikšaník, který se Večerníku
na závěr vyjádřil i k situaci na Prostějovsku. „Tady k poslednímu červnovému dni evidujeme 1 442 lidí

bez práce, z toho 832 žen. Volných
pracovních míst máme na prostějovské pobočce úřadu práce evidováno
2 562 a podíl nezaměstnaných zde
činí rekordních 1,9 procenta,“ uzavřel Jaroslav Mikšaník.
(red)

Pondělí 15. července 2019
www.vecernikpv.cz
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správné odpovìdi a vylosovaní vÙherci z èísla 27/2019



I osmadvacáté 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 18. 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

Lidická ulice
Jana WEINLICHOVÁ, Smržice
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jan Vrána
Pavla TOMAŠKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na ROCK MEMORY.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
DECHOVKA
Radoslav DOSTÁLÍK, Vřesovice
Výherce získává:TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 9, 7, 7
Marta ŘEHULKOVÁ, Otaslavice
Výherce získává: PĚT VSTUPENEK na akci v hodnotě 400 Kč
SU
DO
KU

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

19061160650

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Letní festival trampské folkové a country hudby.
MartaMUSILOVÁ,Prostějov
Výhercezískává:JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na celodenní vstupné.

Výherce získá &(/2'(11Ë96783(1.8
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

19061160679

KUKUŘIČNÉ.........OLOMOUC

LIPKA, PEJZ, KOPEC, CUPÁK, TELKA, CHAOS, HEJKAL, JULIE,
TUCET, ZVON, ZÁKUP, LEICH, LARVA, LOOK, PAPÁ, ÚSTA,
JEZDEC, ŠITÁ, KBELÍK, FÁRO, CENA, NOHA, TOČNA, ROBA,
DOLAR, ÚPLNĚK, SEŠIT
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili velkou posilu do obrany
prostějovských hokejistů, která hrála v minulé sezóně
i za Vítkovice...
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milujeme vecerník
á

zveme vás ...

TIP 9H îH UQ tku

KELTSKÁ NOC

KDY: PÁTEK 19. ÈERVENCE OD 15:00 HODIN
A SOBOTA 20. ÈERVENCE OD 11:00 HODIN
KDE: KEMP lRALOK PLUMLOV

),/029§DIVADEL1«

2.§1.2$9»STAVY
Kino METRO 70

Knihovna

Skálovo nám.6, Prostějov
Školní 1, Prostějov
pondělí 15. července
pondělí 15. července
11:00 PIZZA KVÍZ
18:00 WILLY A KOUZELNÁ
Jsou vaše děti hladové? Po informacích?
PLANETA
Po jídle? Nebo prostě rády řeší rébusy?
francouzský animovaný film
Startuje soutěž v luštění hádanek, kří20:00 SPALOVAČ MRTVOL
žovek a kvízů. Ze správných odpovědí
československý horor
se vylosují tři dětští luštitelé (do 15 let),
úterý 16. července
kteří dostanou čerstvou pizzu od Pizze15:00 SKLENĚNÝ POKOJ
rie Pohoda.
drama ČR
(Knihovna pro děti a mládež)
18:00 SPOLUJÍZDA
14:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
akční komedie USA
Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to
20:00 KOŘIST
pravé místo! Vyrábět se budou dárečky,
americký horor
upomínkové předměty a další drobnosti
středa 17. července
z papíru a přírodních materiálů. Akce je
17:30 ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
určena dětem do 15 let a koná se s podamerická komedie
porou projektu Zdravé město Prostějov.
20:00 PAVAROTTI
(Knihovna pro děti a mládež)
životopisný dokument Velká Británie/ čtvrtek 18. července
USA
15:00 PORADNA SOS
čtvrtek 18. července
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
18:00 LVÍ KRÁL
kam se obrátit? Odborní právní poradci
animovaný film USA
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
20:00 SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
s vámi budou řešit váš konkrétní proromantické drama USA
blém.
(učebna)
pátek 19. července
do 31. srpna
15:30 LVÍ KRÁL
DESIGNEM ZA DOBROU NÁLADU
17:30 SPIDER-MAN: DALEKO
Výstava výtvarných prací studentů proOD DOMOVA
stějovské Střední školy designu a módy
americké sci-fi
v oboru Multimediální tvorba. Práce
20:00 JOHN WICK 3
byly inspirovány tzv. „dobrou náladou“.
thriller USA
Je to odpověď studentů na současné
sobota 20. července
nálady ve společnosti ovlivněné politic15:30 LVÍ KRÁL
kým či ekologickým děním. Výstava je
17:30 LATE NIGHT
součástí letošních oslav stoletého výročí
americká komedie
školy.
(Galerie Na Půdě)
20:00 KOŘIST
21:30 ZRODILA SE HVĚZDA
hudební drama USA
Muzeum a galerie
(nádvoří zámku)
v Prostìjovì
neděle 21. července
10:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
animovaná komedie USA
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
15:30 LVÍ KRÁL
do 28. srpna
17:30 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
FOTBAL TO JE HRA!
německá komedie
výstava k 115. výročí založení fotbalové20:00 DIEGO MARADONA
ho klubu SK Prostějov
dokumentární film Velká Británie

Letní KINO
Mostkovice

ŠPALÍÈEK

Uprkova 18, Prostějov
čtvrtek 18. července
středa 17. července
8:30
DESIGNOVÁ
DÍLNA
21:30 KURSK
historické drama Belgie/Lucembursko Máte šikovné ruce a tvořivého ducha?
Pak
je
tento
workshop
právě pro vás!
pátek 19. července
Zájemci se stanou tvůrci návrhu pokoje
21:30 ŽENY V BĚHU
a
nábytku
v
něm,
a
také
si budou moci
česká komedie
vyzkoušet práci s řezbářskými dláty.
sobota 20. července
do 25. srpna
21:30 BOHEMIAN RHAPSODY
KDYŽ DŘEVO PROMLUVÍ
životopisný film USA
Výstava představuje tradiční řemeslo
neděle 21. července
21:30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET v pojetí mladých studentů Střední školy řezbářské z Tovačova. K vidění jsou
animovaná komedie USA
Přijďte s dětmi dřív, společnost ZÁBAV- práce vznikající během studia nejen maNÉ ATRAKCE.CZ si pro vás připravila turitního oboru, který zde má již dlouholetou tradici. Návštěvníci si mohou
překvapení před filmem.
moci prohlédnout, co všechno zvládnou
mladí umělci vytvořit z tak krásného „živého“ materiálu, jakým je dřevo. K viděZámek Konice
ní jsou řezby a výrobky z průřezu studia
od těch jednodušších až po závěrečné
do 1. září
a maturitní práce. Výstava je doplněna
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
několika předměty ze sbírek muzea.
výstava

ˇ
Vecerník
na koupáku

akordeon Sharon Shannon zahraje se svou
kapelou na festivalu Keltská noc v Plumlově
a právě koncert tam bude její úplně první
vystoupení v ČR. Sharon Shannon je nejvíce známá a obdivovaná pro svou vynikající
akordeonovou hru a svou úžasnou schopnost propojit tradiční irskou lidovou hudbou
s novými experimenty, což dává irské hudbě
nový originální rozměr a energii,“ vzkazuje
Tom Somr, pořadatel Keltské noci.
Vstupenky zakoupíte v síti Ticketstream. Na páteční program stojí
320 korun, na sobotní 360 korun
a permanentka zájemce vyjde na 500
korun. Podrobné informace o akci
najdete na webových stránkách www.
keltska-noc.cz.

HASIÈI

akce
v regionu...
Hody v Němčicích nad Hanou
Město Němčice nad
Hanou zve na Naše hody, které se budou
konat o víkendu 20. a 21. července. Od
sobotního poledne budou připraveny výstavy drobného zvířectva a ručních prací,
od 19:00 hodin se chystá posezení u cimbálovky v areálu ZUŠ, na které naváže
hodová zábava na stadionu. V neděli
program začne již od 9:00 hodin průvodem krojovaných k hrobu slečny Kostkové. Program pro děti zajistí od 12:00
hodin v areálu ZUŠ Divadlo Slunečnice.
Od 14:00 hodin tamtéž začne soutěž
o Hanácký vdoleček, následovat bude
folklórní pořad NS Pantlék a jeho hostů.
Vše v 16:00 hodin zakončí NS Týnečáci.

aneb, co se
kde děje…

Zámek Prostìjov
do 24. srpna
CO BYLO A JE
výstava prostějovského rodáka Jiřího
Valtra

Den pro přírodu na Bělé
Ekocentrum Iris - Český svaz ochránců
přírody pořádá tuto sobotu 20. července
od 8:00 do 17:00 hodin Den pro přírodu
na Bělé. Akce na pomoc přírodě se uskuteční na vzácném mokřadu Bělá u železniční zastávky Šubířov. Pořadatelé uvítají
všechny dobrovolníky, kteří se alespoň
jeden den v roce chtějí zapojit do práce
pro přírodu. Všichni budou hrabat seno
a odklízet ho z lokality. Připraveno bude
občerstvení, pro předem přihlášené i teplý oběd. Účastníci ráno odjedou vlakem
v 8:02 hodin z hlavního prostějovského
nádraží do železniční zastávky Šubířov.
Do Prostějova se vrátí v 16:50 hodin.

Zámek Èechy p/K
20. a 21. července
12:00 JOSEFKOL 2019
XII. ročník mezinárodního srazu mistrů řemesla kolářského, kočárnického
a mistrů opratí
Více čtěte na straně 20

Zámek Plumlov

STRANA 23
Sobota 20. července
19:00 Noční závody (klání v požárním
útoku, hřiště Čelechovice na Hané)

19070910774

hatý celodenní doprovodný program.
Ten zahrnuje například bojové ukázky
skotského regimentu, keltskou kovářskou výrobu, ukázky pečení chleba, výuku irských tanců a mnoho dalšího.
Páteční program odstartuje v 15:00 hodin
česká kapela Dálach následovaná skupinami Happy to meet, Démáirt nebo zmiňovanými americko-českými Radimem
Zenklem & Europick a italskými Cisal
Pipers. V sobotu vše zahájí v 11:00 hodin
česká Kelt Grass Band. Ten den uslyšíte
ještě třeba slovenskou Irish Rose, maďarsko-rumunskou Selfish Murphy, irskou
Sliotar nebo žhavou novinku Sharon
Shannon, která vystoupí od 22:30 hodin.
„Světová hvězda irské hudby a virtuoska na

do 4. srpna
OČIMA SRDCEM OBJEKTIVEM
devátý ročník česko-maďarské výstavy
fotografií
POEZIE FOTO-GRAFIE
Na výstavě uvidíte originální fotografickou tvorbu Vladimíra Bruntona – velkoformátové plátna a portréty českých
a světových osobností, témata ženy,
zátiší a přírody. Vše ve světově ojedinělé
technice řemeslného zpracování klasické
fotografie.

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

Také letos se konají PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽE (nám,
T.G.Masaryka, Prostějov). Provozní doba o letních prázdninách:
pondělí - čtvrtek 9:00, 10:00, 13:00, 14:00 hod., pátek 9:00,
10:00, 13:00 hodin, sobota a státní svátky 13:00, 14:00, 15:00
hodin. Kapacita návštěvníků věže je stanovena maximálně na 13
osob, proto doporučujeme skupinu objednat u pracovnic informační služby na bezplatné telefonní lince 800 900 001 v pracovní
dny, e-mail: informace@prostejov.eu.

O víkendu 20. a 21. července se konají PROHLÍDKY CENTRA MĚSTA A KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE. Historické
centrum města ve 14.00 a 15.00 hodin - stanoviště: socha T.G.M.
(max. 20 osob). Kostel Povýšení sv. Kříže ve 14.00, 15.00 - stanoRegionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále viště: kostel (max. 20 osob). Prohlídky jsou zdarma.
poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese:
<<< www.vecernikpv.cz
Kostelecká 17, Prostějov.

Galerie Umìní
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
do 28. července
MALÍŘSKÁ TVORBA
výstava prostějovského malíře a projektanta Mojmíra Švarce
úterý 16. července
8:35 KOSÍŘ ZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
odjezd do Stařechovic, odtud budeme
putovat lesními cestami Kosíře až do
Slatinek. Cestou krátce pomůžeme
přírodě hrabáním sena v sadu. Návrat
ze Slatinek kolem 15. hod. Délka trasy
6 km (autobusové nádraží v Prostějově)
středa 17. července
10:00 DESKOHRANÍ
(Knihovna pro děti a mládež)
čtvrtek 18. července
9:00 ČTENÍ POHÁDEK
A PŘÍBĚHŮ
pro nejmenší - určeno pro děti 2-5 let
(Knihovna pro děti a mládež)
VEČER S KAPELOU MIRAI
18:00 kapela MINAMI
Netradiční sporty – soutěže pro
nejmenší
20:00 kapela MIRAI

19071210786

Mezinárodní hudební festival Keltská
noc oslaví tento rok plnoletost, bude
se totiž konat již po osmnácté. V jeho
dvoudenním programu opět vystoupí
asi 150 umělců a účinkujících z devíti
zemí světa. Největší novinkou bude
světově proslulá irská muzikantka
Sharon Shannon. Z dalších taháků dále
jmenujme kapely Cisal Pipers, Radima
Zenkla & Europick a Carrantuohill. Těšit se ale samozřejmě můžete i na staré
dobré klasické evergreeny.
Tradiční hudba, irský tanec a pravá keltská zábava naplní tento víkend kemp
Žralok v Plumlově. Keltská noc představí
jednak to nejlepší z české a světové keltské hudební scény a jednak nabídne i bo-

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

SPORT

KULTURA

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

ROCKEŘI
TO ROZBALILI
NA PŘEHRADĚ

SPOLEČNOST

18042710444
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METLE CUP:

Chop Pot

urval zlato

Naleznete
uvnitř

METRO ŽILO
MARADONOU

ƔƔ Středeční program kina Metro
i jeho okolí ve Smetanových sadech patřil malým i velkým příznivcům kopané. strana 18-19

ŠKOLÁCI VE
VŘESOVICÍCH MAJÍ
NOVOU ŘEDITELKU

ƔƔ Bývalá kandidátka do Senátu
České republiky Dagmar Halašová
se stala novou ředitelkou Základní
školy ve Vřesovicích
strana 20

Foto: Michal Kadlec

ROCK MEMORY OF
PGQXNKXPKNCPKFÆwċ
HCPQWwEKUGDCXKNK
strana 18-19

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Ke konci tohoto týdne má být
i v Prostějově znovu na koupání,
teploty by se měly vrátit na tropické hodnoty.
ƔƔ Po zkušební době město konečně zahájilo ostrý provoz takzvaných sdílených kol v Prostějově.
ƔƔ Letošní Hanácké slavnosti v
Prostějově se uskuteční 15. září a
magistrát již hledá desítky stánkařů
nabízejících různé zboží.

L

ƔƔ Daniel Babor (U23) a junioři Lukáš Kolařík a René
Smékal se nominovali do
reprezentačního výběru pro dráhové mistrovství Evropy v belgickém Gentu.
ƔƔ Čeští in-line hokejisté získali na
mistrovství světa v Barceloně stříbrnou medaili, ke které pěti body
přispěl i někdejší prostějovský hokejista Patrik Šebek.

OTASLAVICE Patnáct týmů se letos utkalo o trofej pro vítěze Metle
Cupu. Čtvrtý ročník turnaje v malé kopané tentokrát proběhl na blátě, ale s velkým zápalem. Finále pak navíc nabídlo solidní drama. Tým
Chop Pot pasován mezi hlavní favority klání totiž s odhodlaným AC
Roma prohrával, ale dokázal vyrovnat, otočit, a nakonec turnaj ovládnout. Druhého z finalistů mohlo aspoň těšit, že cenu pro nejlepšího
hráče turnaje získal plejer z jejich středu, a sice Patrik Gábor.

GENERÁLKA
SKONČILA ŠPATNĚ
2À=?
ßNíN?H; ƔƔ V posledním přípravném zápase
í
před novou sezónou prohrálo 1. SK
MNL;H
se slovenskou Senicí. Trenér Machala
27
přesto spokojen. strany 22 a 23

DAVY NA NÁMĚSTÍ 2TGOKÆTCLGVCF[
ŠLÁGR VEČERNÍKU – MALÁ KOPANÁ

nalákala skupina
Queen

.KFÆ UG PC P¾O÷UVÊ O¾NGO PGXGwNK 2ąÊD÷J $QJGOKCP
4JCRUQF[X2TQUV÷LQX÷UNCXKNFCNwÊ×UR÷EJ

(QVQ(CEGDQQMUVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQXC

PROSTĚJOV Skvělý ohlas od českých filmových diváků sklidil v minulém roce snímek Bohemian
Rhapsody. Film o slávě a kotrmelcích skupiny Queen, zejména pak jejího frontmana Fredieho
Mercuryho se třeba v prostějovském kinu Metro 70 hrál téměř půl roku. Město pročež na tento snímek
vsadilo také a na čtvrteční promítání zvolilo právě pojednání o nejúspěšnější hudební skupině 70. a 80.
let. Podařilo se: náměstí T. G. Masaryka bylo plné, připravené lavice ani zdaleka nestačily. Z promítání
se tak stal i piknik, řada lidí vytáhla deky a obložila jimi kuželnu, další si k tomu přinesli dobroty či víno.
„Lidé se přišli podívat na film Bohemian Rhapsody a náměstí bylo plné, atmosféra úžasná,” uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury Milada Sokolová. Akce se zatím stala jednou z nejoblíbenějších
během Prostějovského léta.
(sob)

PC*CPQWRąKLGFG5NCXQL

PROSTĚJOV Dlouhé čekání fotbalových příznivců je u konce. V sobotu už totiž konečně znovu vyrazí do boje prostějovští fotbalisté
1.SK Prostějov. Klub z Hané začne sezónu doma, dorazí Slavoj Vyšehrad, a sice tým, s nímž se v minulé sezóně Prostějované na trávnících
nesetkávali. Důvod je jednoduchý: FK Slavoj Vyšehrad hrál ještě v minulém ročníku Českou fotbalovou ligu, tedy soutěž pod Prostějovem.
Mírným favoritem je pročež 1.SK Prostějov. Ocitne se tak v situaci,
kterou zejména ze druhé poloviny soutěže příliš neznal. Nyní však
má vyšší ambice než hrát o udržení soutěže, a také početnější kádr.
Ten posílili například Marek Střeštík (záloha), Jakub Rolinc (útok),
Jan Kotouč (obrana), či Viktor Korovikov (útok). Tým však zaznamenal i několik odchodů a zejména se trvale potýká s početnou marodkou. Také proto nebyly výsledky v letní přípravě nijak oslnivé.
Oproti tomu Vyšehrad zaznamenával stejným poměrem těsné výhry
a těsné prohry. Navíc už v minulé sezóně ukázal, že zejména s defenzivou pražského klubu nebudou žádné špásy. Pouhých 31 inkasovaných branek je toho výmluvným důkazem.
První utkání podzimní části Fortuna národní ligy v Prostějově se
odehraje na stadionu Za Místním nádražím v sobotu 20. července od
20 hodin.
(sob)
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ROCK MEMORY OF
PH]LNDSNDPLGHñWĨ

kultura v Prostějově a okolí

Začátek dvanáctého ročníku ROCK
MEMORY OF byl ve znamení komornějšího prostředí. Festival zahajovala kapela ATD, jejíž členové mohli
jen litovat toho, že se kvůli další dešťové přeháňce u pódia objevilo jen pár
návštěvníků, další desítky lidí se tísnily
pod zastřešenými stoly stánků s občer-

PROSTĚJOV Prostějovské léto nabízí každoročně bohatý kulturní program během celých prázdnin. Tento
týden se tak můžete těšit na výlet na
Kosíř, deskohraní, čtení pohádek
a příběhů a na závěr také na velký
koncert mladé skupiny Mirai. Tak určitě přijďte!
Ve čtvrtek 18. července pro vás bude
v rámci Prostějovského léta přichystán
dopolední i odpolední program. Od
9:00 do 11:00 hodin se budou v knihovně pro děti a mládež zase číst pohádky
a příběhy pro nejmenší ve věku od dvou
do pěti let. Pokud chcete získat tipy na
knížky, které se vašim dětem budou líbit,
tak si určitě přijďte poslechnout čtení
pracovnic knihovny. Všechny knihy, jak
čtené, tak doporučené, si budete moci
vypůjčit i domů.
Ve čtvrtek od 18:00 hodin pak započne
odpolední program Prostějovského léta.
Na náměstí T. G. Masaryka si můžete
přijít poslechnout místní skupinu Minami. Současně s tím si Ekocentrum
Iris na náměstí připraví soutěže pro děti,
tentokrát na téma Netradiční sporty. Ve
20:00 hodin pak už na pódium vystoupí kapela Mirai. Ta je známá po celé
republice. Vloni jste její koncert mohli
zažít na pláži U Vrbiček v Plumlově
a nyní tato mladá a úspěšná skupina, jejímž nejslavnějším hitem je pecka Když
nemůžeš, tak přidej, dorazí i k nám do
Prostějova. Frontmanem, zpěvákem
a kytaristou této popové hudební sku-

DORAZÍ KAPELA MIRAI!

9UiPFL3URVWĨMRYVNpKROpWD

jako náhradního řešení,“ řekl Večerníku
Petr Zlámal, ředitel pořádající umělecké agentury HIT trade. Jeho samého
tak trošku nakonec mrzí, že občasný
déšť některé rockové fanoušky odradil
od návštěvy pláže U Vrbiček. „Jak už
jsem říkal, přírodě bohužel neporučíme a nedokážeme ovlivňovat její chod.
Déšť, jak řekl jeden fanoušek z firmy
MAIER, nás nemůže odradit a prostě
k venkovním koncertům a akcím patří.
Ti, co přišli a byli zde s námi, určitě nelitují a prožili tak jako my báječnou sobotu v příjemném prostředí. Občerstvení
bylo zajištěno, za což patří dík panu Kocourkovi, který mimo jiné byl hlavním
strůjcem rozhodování o místě pořádání akce. A jak se ukázalo, bylo správné.

Už teď se těšíme na příští třináctý ročník Rock Memory Of, který bude 18.
července 2020,“ řekl Petr Zlámal, který
sám za bicími ve skupině Plus v sobotu
těsně před půlnocí ukončil celý festival.
A s velmi dobrými pocity. „U mne je
to jednoduché, je to vystoupení na domácí půdě a snad jsme potěšili všechny
naše příznivce v trošku pozměněné
podobě. Přichází nová mladší krev,
která přinesla i pro nás něco nového
a povzbuzujícího, za což chci poděkovat jak Romanovi, který to zvládl jako
nový frontmen kapely skvěle a přímo
famózně, a také Martinovi, novému
kytaristovi. Chci poděkovat všem za
nasazení a odvedenou práci. Lucce, Jirkovi, Zdeňkovi, Klementovi i sobě jako

Foto: Michal Kadlec

bubeníkovi, který to všechno přežil,“
smál se na závěr Petr Zlámal.
Na pláži U Vrbiček nás teď čekají dvě
akce, a to 3. srpna koncert kapely RYBIČKY48, pak hned týden nato 10.
srpna se tam uskuteční GulášRockFest.
„Moc se na vás všechny těšíme a nenechte se odradit ani počasím. Děkuji
ještě jednou všem, co nás poctili návštěvou na Rock Memory Of a přišli
nás podpořit. Byli jste úžasní a víme, že
to máme pro koho dělat,“ posílá díky
fanouškům prostějovských rockových
kapel Petr Zlámal. stále stoupá na žebříčku popularity, bylo hodně těžké
přivábit k Vrbičkám. „Tak samozřejmě
složité to bylo, ovšem za ty roky spolupráce s předními českými i zahraniční-
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BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

„Ke starým rockovým matadorù
nová mladá krev,“ pochvaluje si P

navštivte stále více oblíbenější inter
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„Přátelé, letos v létě nezůstane jedno
oko suché – máme všechno: ‚romanťárnu‘, ‚drsňárnu‘, cestovatelskou pohodu i doják pro celou rodinu. Už teď
se nemůžeme dočkat!“ vzkazují pracovníci kina Metro 70. A je to skutečně tak. Letos zorganizovali promítání
čtyř filmů na nádvoří prostějovského
zámku. Těšit se můžete na romantický
hudební snímek Zrodila se hvězda,
poněkud drsný film Quentina Taran-

tina Hanebný pancharti, road movie
Trabantem tam a zase zpátky a nakonec na animovanou pohádku Coco.
Jako první přitom uvidíte na nádvoří
zámku film Zrodila se hvězda. „Hlavní roli v dechberoucím romantickém
dramatu Zrodila se hvězda hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta,
kterou celý svět lépe zná pod jejím
uměleckým pseudonymem jako hudební superstar Lady Gaga. Cooper

ve filmu hraje hvězdu country Jacksona Mainea, který objeví neznámou
talentovanou zpěvačku Ally (Stefani
Germanotta/Lady Gaga). Když se
oba vrhnou do vášnivého milostného
vztahu, Jack přiměje Ally k vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak
ke slávě. Ale když Allyin raketový start
zastíní jeho vlastní kariéru, Jack stále
obtížněji nese svůj ústup z velkých pódií a o to více se potýká se svými vnitř-

Kino Metro 70 rozjíždí v Prostějově le

Kromě kinosálu se fotbalovému dění
nevyhnuly ani Smetanovy sady. Tam
probíhaly soutěže ve střelbě na branku,
driblingu s míčem hlavou a v balanci.
„Přišli jsme se podívat se synem, vyzkoušel jsem si kromě jedné všechny soutěže.
Je to výborný nápad a perfektní akce.
Snad film s Maradonou přitáhne více
lidí než Brankář,“ doufal jeden z účastníků soutěží, bývalý fotbalista Aleš Trnečka. Zkušenosti byly vidět, z účastníků
soutěží si mezi dospělými vedl nejlépe
a mohl se tak těšit na Maradonův dres.
Přání se mu splnilo: kinosál se na Maradonu velmi solidně zaplnil. Snažení kinařů přišel podpořit i primátor František
Jura. Maradona s Brankářem přitom nebyly jediné dvě premiéry ten večer. Poprvé k vidění byl totiž také trailer amatérského filmu Fotbalový skřítek, který
se natáčel v Prostějově a Vrahovicích.
„Když jsem byl v publiku na Brankáři,
uvědomil jsem si, že navečer tu bude více
lidí, kteří všichni ten náš trailer uvidí. Byl
jsem z toho hodně nervózní, úplně se mi
rozbušilo srdce,“ přiznal jeden z hlavních
tvůrců Fotbalového skřítka Michal Grepl. Právě v kinu Metro 70 by měl být po
dokončení hraný vůbec poprvé.
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v Brně. A teď o víkendu? Opět ných podmínkách, mokré a zmrzlé
jsme se zase nedaly a vybojovaly na
skvělá akce.
Pálavě zlato na 200 metrů,“ prozrazují na svém Facebooku. Dračicím
Dračice z Prostějova tentokrát zamí- k bodům opět pomohla i letošní pořily na Pálavu, do břeclavského jacht sila, ovšem nikoliv v podobě člověklubu. I tam nakonec potvrdily, že jim ka, ale lodi. Rebelky mají od května
jaro sedí náramně. I když to byl boj.
vlastní, což jim výrazně usnadnilo
„V obrovské konkurenci, v nároč- trénování.

Michal SOBECKÝ

ČUNÍN Tak jako má Tour de
France Eddyho Merckxe, má konický Veteran steel man Martina
Lipenského. Mnohonásobný vítěz oblíbeného triatlonu nedávno oslavil padesáté narozeniny.
Navzdory tomu bude i letos patřit
mezi favority na celkové vítězství
v klání, které je určeno skutečně
každému. Konický sportovní svátek proběhne v sobotu 27. července v areálu Čertových rybníků
u obce Čunín.
Triatlonisté se opět utkají na dvou
tratích. V 11:10 hodin odstartuje
hlavní závod a po doplavání posledního závodníka bude odstartována
stále oblíbenější kategorie Hobby.
Ta se koná na polovičních trasách
jako hlavní závod a zahrnuje 400
metrů plavání, 23 kilometrů na kole
a 3,6 kilometrů běhu v okolí Čertových rybníků.
Účastníci si ze závodů neodnesou
pouze ceny, ale i skvělá funkční trička. „Ti, co se k nám pravidelně vrací, mají alespoň šanci zjistit, zda se
jejich kondice lepší nebo alespoň
zůstává na stejné úrovni. To se týká
především závodníků v hlavní kategorii mužů nad padesát let,“ upozornil pořadatel Jan Kovanda.
Diváci se mohou těšit na velmi pes-

trou škálu závodníků a závodnic. Na
startu se pravidelně potkávají výkonnostní triatlonisté, sportovci jiných
odvětví, ale i rekreační, nebo spíše
příležitostní sportovci a v poslední
době čím dál častěji i ti nejmladší.
„Velmi mě těší narůstající počet dětí,
které startují v doprovodu rodičů,“
svěřil se Jan Kovanda.
Celá akce by se nemohla konat bez
podpory sponzorů. „Děkujeme majiteli areálu Čertových rybníků za
vytvoření velice příjemného prostředí a zajištění občerstvení během i po
dokončení závodu. Velmi nás těší
podpora místních dřevařských firem
Javořice a Agrop Nova. Dále pak
Sladoven Soufflet ČR, které věnují
hodnotné ceny pro nejlepší, stejně
jako věci do tomboly.
Tento ročník poprvé finančně podpořila investiční společnost WCA
a její nadační fond Helpínek, který
pomáhá dětem po mozkové obrně.
Velký dík patří dobrovolníkům, kteří
pomáhají zabezpečit plavání, občerstvení nebo organizaci celého dne,“
vyjmenoval Jan Kovanda.
Více informací zájemci najdou na
www.veteransteelman.cz. „Všem závodníkům přeji, ať se jim vyplní cíle,
se kterými do závodu půjdou,“ uzavřel Jan Kovanda.
(mls)
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Obhájí vítězství padesátiletý Martin Lipenský?

LONDÝN, PROSTĚJOV Až do
čtvrtfinále na wimbledonské trávě postoupila Karolína Muchová,
která na své cestě vyřadila několik
nasazených tenistek, mimo jiné
trojku soutěže Karolínu Plíškovou. Na nejlepší výsledek v kariéře dosáhla také Barbora Strýcová.
Své účinkování ve dvouhře ukončila až v semifinále, když nestačila
na Serenu Williamsovou.
„Na tento turnaj jsem se speciálně
připravovala. Ladila formu na Wimbledon. Je to moje oblíbené místo.
Hrála jsem na povrchu, který mi vyhovuje, obklopila se týmem lidí, kteří mi hrozně moc pomáhají, a bydlela v domku, v němž jsem měla svoje
pohodlí. Drobnosti se skládají v obrovský celek a tady se to potvrdilo,“
ohlédla se za životním výsledkem
Strýcová. „Vím, co se mi povedlo, ale
nemůžu tomu úplně uvěřit. Jsem nesmírně šťastná,“ popsala své emoce
tenistka.
V semifinále s Williamsovou uhrála tři hry, na rány soupeřky nenašla
protizbraň. „Myslím, že Serena hrála
extrémně dobře. Podle mě podala
v tomto zápase svůj nejlepší výkon

å(1<
Wimbledon
Dvouhra – 4. kolo: Kvitová (6) – Kontaová
(19-Brit.) 6:4, 2:6, 4:6, Muchová – Karolína
Plíšková (3) 4:6, 7:5, 13:11, Strýcová –
0HUWHQVRYi %HOJ þWYUW¿QiOH
Muchová – Svitolinová (8-Ukr.) 5:7, 4:6, StrýFRYi±.RQWDRYi %ULW VHPL¿QiOH
Strýcová – S. Williamsová (11-USA) 1:6, 2:6.
þW\ĝKUD ²  NROR : Sie Šu-wej, StrýFRYi 7FKDMZDQý5  ± $OH[DQGURYRYi
*ROXELþRYi 5XVâYêF NROR6LH
Šu-wej, Strýcová – Beguová, Niculescuová
5XP    ÿWYUWÀQiOH Sie Šu-wej,
Strýcová – Mertensová, Sabalenková (6Belg./Ukr.) 6:4, 6:2, VHPLÀQiOH Strýcová, Sie
âXZHM ± 0ODGHQRYLFRYi %DERVRYi )U
0Dć    ÀQiOH Strýcová, Sie Šu-wej
±'DEURZVNi6,IDQ .DQýtQD 
-81,2Ĝ,
Dvouhra – 1. kolo: /HKHþND  ±:HQGHO
NHQ %ULW    6YUþLQD ± 0DUHN 3RO 
NROR/HKHþND±*UDQW 86$ 
6YUþLQD±'UD[O .DQ 
NROR6YUþLQD±6FKRRONDWH $XVWUDO 
þWYUW¿QiOH 6YUþLQD ± *LPHQR 9DOHUR âS 
6:4, 3:6, 5:7.
þW\ĝKUD²NROR)RUHMWHN/HKHþND ý5 ±
'DOH0DUWLQ 86$ 6YUþLQD5LHGL ý5
âYêF ±%DDGL-LDQX .DQ5XP 
NROR)RUHMWHN/HKHþND±6FKRRONDWH6ZHHQ\
$XVWU    þWYUW¿QiOH )RUHMWHN /HKHþND
±0LFXL6DLWy -DS VHPL¿QiOH
)RUHMWHN /HKHþND ± 'DPP .RGDW 86$ 
)LQiOH)RUHMWHN/HKHþND±'UD[O
1DQGD .DQ86$ 
-81,25.<
Dvouhra – 1. kolo: )UXKYLUWRYi0DUWLQVRYi
%ULW NROR)UXKYLUWRYi±2VR
riová (2-Kol.) 6:4, 6:3,

yy Jaký to byl pocit, když jste zjistil, že se zúčastníte
ME U19 v Arménii?
„Tak trenér mi několikrát před nominací volal a říkal mi
něco k zápasům, na kterých se byl dívat. Neříkal ale nic o
euru, tak jsem byl dost nervózní. Ale jak jsem na nomina-

Michal SOBECKÝ

ci viděl své jméno, tak ze mě nervozita spadla a jsem rád,
že se mohu zúčastnit takového prestižního turnaje, kde je
osm nejlepších týmu z celé Evropy.“
yyJak dlouhá byla vaše aklimatizace po příletu?
„Aklimatizace trvala docela dlouho, protože je tu časový
posun a velké vedro, takže jsme se s tím dlouho rvali. Ale
už si myslím, že jsme si zvykli.“
yy Dostávali jste před dnešním zápasem s Francií od
trenérů na tréninku zabrat?
„Od trenérů jsme dostali zabrat jen na soustředění, teď už
máme spíše taktické tréninky a spíše nám tak tady dává
zabrat počasí.“ (smích)
yyVíte už, jaká bude vaše role v dnešním utkání?
„S Francií budu hrát levé křídlo, tedy jestli se trenér ještě
nerozhodne jinak.“
yyMěl jste už možnost vidět z Arménie i něco víc než
jen letiště, hotel a hřiště?
„V Arménii zatím jediné, co jsem viděl, bylo právě letiště,
hotel a tréninkové hřiště. Na nic jiného tady teď není čas.“
(smích)

nám dává zabrat“
PROSTĚJOV Velký úspěch prostějovského fotbalu.
Do širší a později také konečné nominace fotbalové
reprezentace U19 se dostal i prostějovský útočník
David Píchal (na snímku). Ten tak přidá ke svému půltuctu startů za tuto věkovou kategorii v reprezentaci
další. A první už dnes. Objeví se totiž již v úvodním
zápase české reprezentace proti Francii. Píchal není
v reprezentaci nováčkem, i přesto si ale další reprezentační zkušenost, na kterou netrpělivě čekal, užívá.
Jak by také ne: výrazný herní projev na mládežnickém
mistrovství může být pro kteréhokoli hráče důležitým krokem k velkému fotbalu. Což se týká i prostějovského odchovance.

TENIS

konstatoval talentovaný tenista.
Pouhé dva sety na cestě za titulem
ztratil pár Lehečka, Forejtek, který
ve finále porazil kanadsko-americkou dvojici Draxl, Nanda. První
sadu získali po potvrzeném brejku
v jedenácté hře. Další servis soupeře
pak získali za stavu 4:4 ve druhém
setu a podávali na vítězství. První
dvě výměny sice prohráli, pak ale
sérií čtyř vítězných míčků ukončili
dramatický duel.
„Je to skvělý rok. S Daliborem jsem
vyhrál Australian Open, teď je tady
titul z Wimbledonu. Takový úspěch
každého nakopne. Určitě mi pomůže i na mužských turnajích,“ je přesvědčený Lehečka.
(lv)
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na turnaji. Skvěle podávala,“ uznala
Strýcová. „Díky své síle diktovala
dění na kurtu. Přiletí vám taková
pecka, že jste šťastní, když míč vůbec
vrátíte přes síť,“ dodala Strýcová.
Skvěle se prezentovala Muchová, nečekaná čtvrtfinalistka dvouhry. Vyřadila ji až osmá nasazená Ukrajinka
Svitolinová po vyrovnaném souboji.
„Z porážky jsem byla chvilku smutná. Ale rychle to přešlo. Čtvrtfinále
na Wimbledonu je bomba a myslím,
že mě bude motivovat, abych příště
došla ještě dál,“ prohlásila Muchová,
která se po turnaji odměnila
v cukrárně. „Dva týdny jsem jedla
jenom zdravě. Takže jsem šla na
zmrzlinu a čokoládu,“ usmívala se
nadějná hráčka.
Ve 4. kole skončila kromě Karolíny
Plíšková také Petra Kvitová, šestka wimbledonské dvouhry, která
ve třech setech podlehla domácí
08å,
Kontaové. „Postup do osmifinále
Braunschweig
beru jako dobrý výsledek, který mě
²  NROR 5RVRO   ± *ULHNVSRRU
potěšil. Budu dál pracovat. Po všem, 'YRXKUD
1L] NROR5RVRO±0DMUFK]DN
čím jsem si prošla, jsem šťastná už 3RO 5RVRO±/DDNVRQHQ 
jen z toho, že si udržuji pozitivní Švýc.) 6:7, 7:6, 3:6.
Perugia
myšlení,“ hodnotila turnaj jeho dvojnásobná vítězka.
(lv) Dvouhra – 1. kolo: .ROiĜ±0XVHWWL ,W 

Tenistky na grandslamu
posunovaly svá maxima

Valerem ovšem odehrál smůlovatý
zápas. Dokumentovaly to poslední
dva míče. Soupeř se k mečbolu dostal prasátkem, utkání pak ukončila
zahlášená chyba nohou při druhém
podání českého tenisty.
„V posledním gemu se staly zajímavé
věci. Měl jsem hroznou smůlu. Byl
jsem smutný a trochu naštvaný, ale
už se s tím nedalo nic dělat,“ posteskl
si Svrčina, který navíc do čtvrtfinále
nastoupil se zraněným kotníkem.
„V předchozím zápase dvouhry jsem
si podvrtl kotník. Při servisu, výskoku jsem do toho nemohl jít naplno,“
poznamenal Svrčina, který letos na
trávě podával kvalitní výkony. Hrál
na semifinále v Nottinghamu, osmifinále v Roehamptonu a čtvrtfinále
na Wimbledonu. „Špatné to nebylo,“

„Trenér? Ne, počasí

/÷UÊEGéGTXGPGE
CUTRGPUXÚOK
VGRNÚOKFP[
X[\ÚXCLÊXwGEJP[
MP¾XwV÷X¾O
MQWRCNKwċ
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\N¾MCVKO[
CTQ\JQFNKUG
åG24156ö,185-º
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RąKLGFGPCMQWRCNKwV÷

8ÊEGKPHQ
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na koupáku

Triatlonisté se sejdou Vecerník
ˇ

BŘECLAV, PROSTĚJOV Skutečně skvělé jaro prožívají prostějovské Rebelky. Ženská posádka dračích lodí má za sebou
skvělé úspěchy, na stupnici vítězů
se zatím dostala na všech svých
letošních podnicích. Na zlato například dosáhla v Přerově a v Hranicích, velmi dobře si vedla také

(QVQ(CEGDQQM

„Pro celý český tenis je to skvělá
zpráva. Kluci podali výborné výkony, v deblu se parádně vyrovnali
s pozicí nejvýše nasazeného páru,
což není jednoduché. Dalibor byl
pár míčků od postupu do semifinále, rozhodně odvedl dobrou práci.
Na tenisty čeká ještě hodně práce,
přesto všichni věříme, že se prosadí
i mezi muži a dostanou se do horních pater světového žebříčku,“ komentoval vystoupení českých nadějí
Jaroslav Navrátil, který v Prostějově
trénuje Svrčinu i Lehečku.
Dalibor Svrčina na cestě do čtvrtfinále ztratil jediný set, v utkání se
Španělem Carlosem Gimenem
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Wimbledonu. Leheèka veze titul

DRAČICE JSOU OPĚT ZLATÉ! Prostìjovské nadìje záøily ve
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na„Čerťácích“
Film
Diego
Maradona
zabo
Bez míče ani ránu. Kino patřilo fanouškům

trousili až v průběhu akce. „Rozhodování o místě konání bylo velmi
těžké, v sobotu se ještě navíc měnily
prognózy a předpovědní modely na
webových stránkách. Tak jak bylo rozhodování jednoduché celý týden, kdy
prostě podle meteorologů mělo celou
sobotu pršet, se právě v sobotu vše
změnilo. Ještě ráno v osm hodin jsem
seděl s Radkem Kocourkem a společně probírali všechna plus a mínus.
Nakonec jsme rozhodli tak, jak jsme
rozhodli, a nelitujeme toho, poněvadž
venkovní hrání je vždy úžasné a od
prvopočátku pořádání jsme pouze jednou měnili místo. Bylo to v roce 2010,
kdy jsme se stěhovali ještě v sobotu
dopoledne na zimák. Tímto chci nyní
především i přes nevyužitou možnost
poděkovat pánům Průšovi, Peštukovi
i Horákovi za vstřícnost při zajišťování Společenského domu v Prostějově

PROSTĚJOV Řada nejen fotbalových zážitků, tři premiéry. A také
spousta zábavy ve Smetanových sadech. Tak vypadala středa v podání
kina Metra 70. Od 17:00 hodin rozběhlo více než čtyřhodinovou akci
s názvem Fotbalový večer s Maradonou. Začala promítáním filmu Brankář, pokračovala soutěžemi a zlatým
piny je Mirai Navrátil, dále jsou jejími hřebem byla prostějovská premiéra
členy Šimon Bílý, Michal Stulík a Tomáš snímku Diego Maradona.
Javůrek. V roce 2017 získala titul Objev Michal SOBECKÝ
roku na Českých slavících a zmiňovaná
píseň Když nemůžeš, tak přidej vyhrála Už samotný úvod akce se nesl ve znamení
titul nejoblíbenější a nejstreamovanější skvělých zážitků. Na plátno kina se totiž doskladba. Tak si Mirai určitě přijďte po- stal snímek Brankář, drama podle skutečného příběhu fotbalisty Berta Trautmanslechnout naživo!
Ještě předtím v úterý 16. července se na, který se stal hrdinou země, proti níž
ovšem můžete s Ekocentrem Iris vydat bojoval za druhé světové války. Někteří dina výlet na Kosíř. V 8:35 hodin je na- váci po zhlédnutí filmu, který má například
plánován sraz na autobusovém nádraží na Československé filmové databázi hned
v Prostějově. Z nádraží se pojede do Sta- 82 %, marně zadržovali slzy.
řechovic, odkud se bude pokračovat přes Bohužel úvod fotbalového večera se
Kosíř až do Slatinek. „Vycházka je určena povedl jen zčásti. Nesetkal se totiž s velpro rodiny s dětmi, pro něž budou při- kým zájmem. „Je léto, lidé mají spoustu
chystány hravé aktivity. Ráno odjedeme dalších aktivit. Jsme rádi, že se nám jich
autobusem do Stařechovic, odtud bu- aspoň pár podařilo přitáhnout,“ uvedla
deme putovat lesy Velkého Kosíře až do ředitelka kina Barbora Prágerová. Sama
Slatinek. Cestou potkáme nejméně dvě dorazila na akci ve fotbalovém.
studánky, zajímavou skalku se zakrslou
doubravou, spočítáme a zkontrolujeme vyvěšené ptačí budky, zastavíme se
v ovocném sadu, kde nás čeká krátké hrabání sena a piknik v trávě, a pokračujeme
lesem do Slatinek,“ shrnula program Eva PROSTĚJOV Prostějovské kino
Zatloukalová z Ekocentra Iris. Ze Slatinek Metro 70 se tohle léto rozhodlo
se vrátíte okolo 15. hodiny. Celková délka zorganizovat letní kino na nádvoří místního zámku. První snímek
trasy je přitom zhruba šest kilometrů.
Následující den, tedy ve středu 17. čer- přitom budete moci zhlédnout už
vence bude v knihovně pro děti a mlá- tuhle sobotu 20. července od 21:30
dež od 10:00 do 16:00 hodin opět pro- hodin. A o co že půjde? O romanbíhat oblíbené deskohraní. Samozřejmě tický hudební film Zrodila se hvězsi zase užijete hry jiné než ty, které pro da v hlavní roli se zpěvačkou Lady
vás byly připravené předchozí týdny. Gaga a známým hercem Bradley
(tem) Cooperem. To si přeci nedáte ujít!

stvením. Druhá v pořadí, a to kapela
KEKS, to už rozbalila před mnohem
větší návštěvou a rockeři dnes již skutečně legendární prostějovské kapely
publikum přivedli do varu. Naštěstí
se začalo umoudřovat i počasí, takže
další kapely Quercus, Kontakt a Plus
hrály až do půlnoci již před několika

PLUMLOV Nakonec přece jen na pláži U Vrbiček na plumlovské EXKLUZIVNÍ
přehradě byl v sobotu večer zahájen v pořadí již dvanáctý ročník reportáž
oblíbeného festivalu ROCK MEMORY OF. Přitom ještě předešlý den pro Večerník
kvůli deštivému počasí nebylo jasné, zda tradiční rockovou přehlídMichal
ku prostějovských kapel nepřeložit do sálu Společenského domu
v Prostějově. Ředitel pořadatelské umělecké agentury HIT trade Petr KADLEC
Zlámal ale v sobotu v ranních hodinách Večerníku a tím i veřejnosti stovkami příznivců rocku, kteří se
ohlásil:„Rockerům pár kapek neuškodí, akce proběhne na přehradě!“ na plumlovskou přehradu pomalu

19071210791
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milujeme vecerník
á
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druhou
posilu
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že jeho výkonnost ještě poroste,“
přeje si kouč Hanáků Predrag Benáček.
V minulém ročníku Kooperativa
NBL byl Kouřil šestým nejlépe přihrávajícím basketbalistou s průměrem 5,8 asistence na zápas. V kádru
Opavy dokonce z tohoto pohledu
zastínil i reprezentanta Jakuba Šiřinu. Na palubovce strávil v průměru
téměř pětadvacet minut a byl pátým
nejlepším střelcem Slezanů.
(lv)

Vysokoškoláci

PROSTĚJOV Klíčový post rozehrávače se podařilo zaplnit basketbalistům
BK Olomoucko. Na Hanou se vrací po
tříleté pauze Radovan Kouřil, který se
právě na palubovce Sportcentra DDM
dostal do seniorského týmu, když závěr
dorosteneckých let strávil ve španělském
Alicante. V kádru tehdejšího Prostějova
vyhrál v roce 2015 Český pohár a v kádru
Olomoucka se bude snažit dosáhnout na podobné úspěchy.
„Radovana bereme jako svého. Z našeho pohledu
nejde o novou posilu, prostě se vrací do města, ze
kterého se dostal do dospělého basketbalu. V minulých sezónách odváděl
na palubovkách skvělou práci, věříme, že v tom bude pokračovat a zařadí
se mezi opory týmu,“ potvrdil angažování rychlého rozehrávače předseda
klubu Dušan Tomajko.
Kouřil po vypršení smlouvy v roce 2016 odešel z Prostějova do Opavy
a v předminulé sezóně si zahrál ligové finále. Ve čtyřiadvaceti letech se domluvil na kontraktu ve třetím nejlepším týmu uplynulého ročníku nejvyšší
domácí soutěže. Bývalý juniorský reprezentant nahradí Jureho Pelka, který
se vrátil do Slovinska.
„Každý klub se snaží získat co největší počet českých hráčů. Nám se to podařilo na důležitém postu, což pochopitelně vítáme. Radovan je dnes již
zkušeným hráčem, má pouze čtyřiadvacet a je velice perspektivní. Věřím,

EXGHítGLW
Radovan
.RXíLO

Rozehrávku

PROSTĚJOV V pořadí už čtvrtou
novou tvář do svého A-týmu žen
vítá volejbalový oddíl VK Prostějov. Hráčský kádr pro příští sezónu 2019/2020 tentokrát rozšířila
druhá Slovenka Karolína Fričová.
Mladá smečařka se narodila 29. dubna 2000 v Bratislavě, má tedy devatenáct let a měří 181 centimetrů. Navzdory svému nízkému věku však má
už teď na kontě celou řadu úspěchů.

Marek SONNEVEND

V mládežnické kategorii několik
titulů mistryň SR, neboť coby odchovankyně Slávie EU Bratislava se
výrazně podílela na opakovaných
triumfech v extralize juniorek za několik posledních let.
K tomu dostávala během uplynulé
sezóny nemálo prostoru i v ženském
výběru tradičního oddílu, tím pádem
vlastní double 2019 (vítězství v národním poháru a ligové soutěži žen).
Navíc Fričová zastávala post kapitánky v juniorské reprezentaci své země.

„Karolína je velkým talentem slovenského volejbalu a my máme radost, že jejím prvním působištěm
mimo rodnou Bratislavu a mateřskou Slávii EU bude právě Prostějov.
Na maximální péči o mládež i co
nejlepší rozvoj nadějných hráček se
nyní hodně zaměříme, Kája se u nás
může dál zlepšovat. A třeba dost pomůže i obměněnému kolektivu přímo v soutěžních zápasech, rozhodně
má značný potenciál,“ sdělil sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada.

.DUROtQX)ULĀRYRX
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Èeská republika – Rusko
91:73 (17:17; 44:40; 67:56)

Èeská republika – Mexiko
73:56 (20:15; 41:24; 60:38)

Èeská republika – Finsko
57:74 (19:22; 33:30; 43:52)

Èeská republika – Itálie
89:67 (30:15; 53:35; 71:47)

Vasiljevič 21, White a Zunic po 8 – Peterka 11, Váňa Peterka 19, Půlpán 17, Sehnal 14, Tůma 13, Dragoun
a Pekárek po 9, Sehnal 7, Heřman 6, Šafarčík 4, Goga, 12, Heřman 10, Goga 4 – Mussini 20, Grande 15, Cucci
Tůma a Štěrba po 3, Dragoun a Grunt po 2, Půlpán 0. 11.

Austrálie – Èeská republika
88:59 (25:17; 46:27; 68:38)

Peterka 14, Šafarčík 12, Dragoun 11, Sehnal 6, Grunt Tůma 12, Pekárek 11, Peterka 10, Dragoun 7, Sehnal
5, Tůma 4, Půlpán 2, Pekárek, Goga, Štěrba, Heřman 6, Heřman a Půlpán po 5, Goga, Váňa, Grunt, Šafarčík
a Váňa 0 – Menco 15, Zalmanson a Carriera po 11.
a Štěrba 0 – Maxhuni 19, Gustavson 15.

Èeská republika – Izrael
54:68 (15:6; 26:25; 43:52)

Peterka 18, Dragoun 16, Šafarčík 10, Tůma 8, Pekárek Peterka 18, Sehnal 16, Půlpán 13, Dragoun 12, Pekárek
7, Sehnal 4, Grunt a Váňa po 3, Půlpán a Štěrba po 2, 11, Tůma 10, Štěrba 8, Heřman 2, Goga 1 – Doinikov
a Motovilov po 17.
Goga a Heřman 0 – Valdez 10.

o konečnou jedenáctou příčku. V něm vysokoškoláci
přehráli Itálii 89:67. Z hráčů Olomoucka se nejvíce dařilo Sehnalovi, který se dvakrát dostal přes hranici deseti
bodů a výrazně přispěl k úspěchům nad Ruskem a Itálií.
„Podle konečných výsledků jsme měli trošku smůly při
losování. Z naší skupiny se Izrael dostal do semifinále, to
samé se povedlo Austrálii. V zápasech o umístnění jsme
střídali lepší výkony s horšími,“ poznamenal trenér Miroslav Marko. „Pro mladé hráče byla univerziáda možností zahrát si proti týmům z jiných kontinentů. Narazily
na basketbalisty s jiným herním stylem. Určitě je to pro
ně dobrá zkušenost,“ dodal Marko.
(lv)

NEAPOL, PROSTĚJOV Jedenácté místo z univerziády v Neapoli přivezli basketbalisté České republiky.
V sestavě měl výrazné zastoupení BK Olomoucko.
Do zápasů na přehlídce vysokoškolských sportovců
celého světa zasáhlo trio Marek Sehnal, Adam Goga,
František Váňa.
Národní výběr vstoupil do turnaje výhrou nad Mexikem 73:56, následovaly ovšem porážky s Izraelem 54:68
a Austrálií 59:88 a ty poslaly český tým do bojů o 9. až
16. místo. Zlepšení nálady přineslo vítězství nad Ruskem, po kterém ovšem přišla třetí prohra. Ve vzájemném
souboji vyhrálo Finsko 74:57 a přisoudilo Čechům boj

ze Slovenska, na úspěch nedosáhli
tentokrát
mladou VPHĀDőNX

zjistili jsme

Volejbalistky mají

PROSTĚJOV Díky příchodu kvarteta nových posil
má družstvo prostějovských
volejbalistek formující se na
nadcházející sezónu 2019/2020
již téměř ucelenou podobu. Kdo jej
zatím tvoří?
Nahrávačky Michaela Zatloukalová a Klára Dvořáčková, diagonální hráčky Lucie Nová, Gabriela Kopáčová (příchod z KP Brno), Aneta Weidenthalerová, Karolína Fričová
(příchod ze Slávie EU Bratislava), Tereza Baláková a Lenka
Knorová (příchod z Českých Budějovic), blokařka Nikola
Stümpelová (příchod z Bratislavy) a libero Tereza Slavíková.
Otazníky se však nadále vznášejí nad postem střeďaček, kde hanácký klub potřebuje pro své ženské áčko ještě dvě plejerky
k čerstvé akvizici Stümpelové. Okolnosti tohoto nezbytného
doplnění kádru nám osvětlil sportovní ředitel VK.
„Intenzivně hledáme dvojici blokařek. Není to jednoduchá práce, protože tahle pozice je v České republice dlouhodobě problematická. A zkušená Gabika
Kozmík, s níž jsme původně dál počítali, má zdravotní potíže s dlouhodobě limitovaným ramenem, kvůli kterému chce definitivně ukončit
kariéru. Uvidíme, jak se celá situace vyvine.
Něco už každopádně máme rozjednaného,“ informoval Miroslav Čada. (son)
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Kočko se svou doprovodnou kapelou
Orchestr, který na Keltské noci hraje
téměř každoročně. „Tenhle festival je
tak trochu životní styl, je naprosto jedinečný a má pohodovou a srdečnou
atmosféru. Se skupinou se na každé
vystoupení na něm neskutečně těšíme,“ říká Kočko.
Příjemnou atmosféru festivalu vyzdvihuje i brněnská folkmetalová kapela
Wolfarian. „Keltská noc je naprosto
magická akce s magickou atmosférou.
Proto jsme se rozhodli na ní předvést
speciální show,“ vysvětluje zpěvák sku-
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Plumlovský kemp Žralok už po osmnácté zaplní fanoušci keltské hudby.
Devatenáctého a dvacátého července se v kempu na břehu plumlovské
přehrady odehraje už tradiční festival
Keltská noc. Návštěvníky jako každý
rok čekají vystoupení mnoha kapel.
Zahraje například zpěvák Tomáš

Anna ŽÁKOVÁ

show. Kromě hudby návštěvníky
čekají i ukázky historických soubojů uskupení Adorea nebo výuka
keltských tanců.

lidové hudby,“

„Až po několika letech v zahraničí
jsem ocenil kouzlo české a moravské
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PLUMLOV Už o tomto víkendu 19.
a 20. července se v plumlovském
kempu Žralok uskuteční festival
Keltská noc. Letos půjde o osmnáctý ročník. Na pódiu se představí
například irská písničkářka Sharon
Shannon, multiinstrumentalista
Radim Zenkl, zpěvák Tomáš Kočko
se svým orchestrem nebo folkmetalová skupina Wolfarian. Účinkující k pomyslné plnoletosti Keltské
noci slibují speciální vystoupení.
Nebudou tak chybět nové, naživo
dosud nehrané písničky nebo fire-

ními démony.“ Hanebný pancharty
uvidíte o týden později v sobotu 27.
července ve stejný čas i na stejném
místě. Trabantem tam a zase zpátky se
bude promítat v sobotu 10. srpna a na
Coco se dostane v samotném závěru
prázdnin v sobotu 31. července.
Vstupné na každé z těchto představení
činí lidových 50 korun. Tak vezměte
své přátele, rodinu a všechny ostatní
a přijďte!
(tem)
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yy Velkou část života jste prožil
v USA. Jak život v Americe ovlivnil
vaši hudbu?
„Život v Americe mě přivedl k lidové hudbě Čech, Moravy a Slovenska.
Sice oklikou, ale přivedl. Před odjezdem do Spojených států amerických
jsem se totiž hudbě své rodné země
vůbec nevěnoval. A až po několika
letech v zahraničí jsem plně pochopil
a ocenil to obrovské kouzlo a nádheru
naší tradiční muziky. Kterou jsem následně začal komponovat i do vlastní
tvorby. A život v USA vedl i k vytvoření mého vlastního stylu hry na mandolínu. Také mě američtí muzikanti
a jejich styl hry inspirovali k několika
dalším hudebním technikám, které
jsem vymyslel.“
yy V čem váš vlastní styl hry na
mandolínu spočívá?
„Vymýšlím různé techniky hry na

Anna ŽÁKOVÁ

PLUMLOV Jeden nástroj může
znít i jako nástroje dva. Multiinstrumentalista Radim Zenkl vytvořil vlastní techniku hry na mandolínu, která působí dojmem hry na
dvě mandolíny. I díky tomu patří
mezi současné průkopníky hry na
tento strunný nástroj. Vlastní styl
hraní si vytvořil ve Spojených státech amerických, do kterých utekl
krátce před sametovou revolucí
v roce 1989. Jak přiznává, českou
a moravskou tradiční hudbu pořádně ocenil až daleko za hranicemi.
„Americká i česká a moravská hudba ale nakonec moji vlastní tvorbu
hodně ovlivnily,“ vysvětluje v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Zenkl. Se svou doprovodnou
kapelou Europick letos zahraje i na
festivalu Keltská noc v Plumlově.
Slibuje, že nebude chybět ukázka
jeho vlastního stylu hry ani jazzem
a folkem inspirované písně.

mandolínu. Jedné z nich se už mezi
hudebníky přezdívá Zenklův styl.
(smích) V této technice používám
dvě trsátka připevněná k prstům. Jedním se hraje melodie technikou
tremolo (cyklická změna
hlasitosti hraného tónu, pozn.
aut.) a druhým
se vydrnkává
doprovod. Každý prst zkrátka
hraje něco jiného.
Výsledný efekt je ten,
že jedna mandolína zní
jako mandolíny dvě. Hra
tak působí, jako kdyby
hrály dva nástroje současně.“
yy Mandolína ale není
zrovna typický nástroj.
Co vás k ní přivedlo?
„Původně jsem hrál na kytaru. Na tu ale hraje prakticky každý. Když jsem chtěl (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
založit svou první kapelu,
nás kytaristů bylo moc. A v kapele sa- velmi často právě v duchu keltské mumozřejmě zní lépe, když jsou nástroje ziky. V závěru ale nezapomeneme ani
různé. Tak jsem si vybral mandolínu. na inspiraci americkým jazzem nebo
Ta mě lákala tím, že byla málo zná- českým a moravským folklórem.“
má, nehrálo na ni moc lidí. Společně yy Chystáte pro letní koncerty
s kytarou v kapele také dobře zněla. i něco speciálního?
A protože je kytaře docela podobná, „Určitě se v našich vystoupeních obv začátcích jsem mohl použít kytaro- jeví i troška irské a skotské galštiny
vé techniky, a tudíž bylo prvotní hraní v textech. Speciální bude i použití
jednodušší. Nezačínal jsem od píky. australského nástroje didgeridoo. To
Navíc s mandolínou člověk neustá- se ale v poslední době začíná tu a tam
le něco objevuje a učí se stále něco v keltské hudbě objevovat. Svým zvunového, je to komplikovaný nástroj. kem totiž trochu připomíná hru na
Díky tomu mě to i víc baví.“
dudy a přitom není tak komplikované
yy Letos zahrajete i na festivalu na něj hrát. Také předvedu už zmíněKeltská noc v Plumlově. Co fanouš- nou vlastní techniku hry na mandokům předvedete?
línu. S kapelou se na letní koncerty
„Kromě tradičních irských a skot- těšíme. Doufáme, že naše vystoupení
ských skladeb a písní s kapelou Euro- přinesou všem radost a inspiraci, které
pick zahrajeme i vlastní tvorbu. Ta je sami z muziky cítíme také.“

odoval
říká Radim Zenkl
m fotbalu

mi 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.

Keltské noci v uplynulých ročnících
vystupovala.
Novinkou letošního roku pro Keltskou noc bude koncert světoznámé
písničkářky z Irska Sharon Shannon.
Ta svou tvorbou dokázala zaujmout
i bývalé americké prezidenty Baracka
Obamu a Billa Clintona nebo dalšího
irského zpěváka – Bona z kapely U2, se
kterým i pracovala. Kromě Bona úzce
spolupracovala i se zpěvačkou Sinéad
O’Connor nebo Adamem Claytonem.
Poprvé se představí i mandolinista
Radim Zenkl, jeden z nejlepších světových hráčů na mandolínu, italská
kapela Cisalpipers a polské uskupení
Carrantuohill. Kromě hudebních vystoupení se předvedou i scéničtí šermíři Adorea. Návštěvníci se mohou těšit
i na výuku keltských tanců, keltský dobový tábor s řemesly nebo na workshopy hry na různé hudební nástroje.

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.

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 ulici Vápenice 19.
Na odpovědi čekáme v redakci do čtvrtka
18. července do 12:00 hodin.
Výherci budou kontaktováni telefonicky.
Na výherce i všechny ostatní se budeme těšit na festivalu Keltská noc, kde se
s námi budete moci poprvé potkat osobně. Proběhne zde soutěž o zájezd do
Vídně, vstupenky do Letního kina Mostkovice, dárkový balíček plný knih,
reklamní předměty a samozřejmě o předplatné našeho periodika.
Z tohoto důvodu neváhejte a zastavte se u našeho stánku.

a) Housle
b) Akordeon
c) Flétna

Na jaký hudební nástroj hraje irská hudebnice
Sharon Shannon?

SOUT¨lNÍ OTÁZKA:

Vy ostatní, co jste nevyhráli, nezoufejte.
Je tu POSLEDNÍ ŠANCE získat 4 vstupenky na festival!

Výherci si mezi sebe rozdělí 12 vstupenek na festival, trička, kšiltovky
a placky s keltskou tematikou.
Správná odpověď 3. soutěžní otázky: Klenovice.

1. místo: Pavla Ševčíková, Prostějov
2. místo: Alexandr Přibyl, Prostějov
3. místo: Břetislav Kratochvíl, Prostějov

V minulých třech vydáních PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku (24. 6., 1.
7., 8. 7.) probíhala velká soutěž o hodnotné ceny a vstupenky na Keltskou
noc. V redakci se nám sešlo obrovské množství správných odpovědí, je
tedy vidět, že fanoušci tohoto festivalu na Prostějovsku tvoří pevnou základnu. Výherní pozice jsou ale pouze tři a na nich se umístili:

VELKÁ SOUTĚŽ O LÍSTKY
NA KELTSKOU NOC
ZNÁ SVÉ VÝHERCE

piny Karel Peltán. Wolfarian tak
do Plumlova ke svému koncertu přizve uskupení Ožehavá záležitost, které
se věnuje fireshow. Ohňové vystoupení plánuje spojit se svým koncertem.
„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 nezahraje,“
dodává Peltán.
Z dalších hudebních kapel vystoupí
například i pražská skupina Vintage
Wine, která ve své tvorbě kombinuje
hard rock s folkovou hudbou. A to
nejen irskou. Hlavní skladatel Petr Polák hledá inspiraci i v severské hudbě
nebo ve folk metalu a blues. Nebude
chybět ani irská kapela Sliotar nebo
tuzemští punk rockeři Curlies. Zahrají
i původem maďarští hudebníci Selfish
Murphy nebo slovenský kvintet Irish
Rose. Všechna tato uskupení ale už na

aron Shanno
n
Radim Zenk
l Tomáš Koè
ko
skupina Wol
farian a mno
zí
další umìlci
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Velkolepá akce se bude konat již tento víkend!
ČECHY POD KOSÍŘEM Pokud se
jen trochu zajímáme o historii,
pak zjistíme, že většina lidí se vždy
začala chovat moudře až tehdy,
když předtím vyčerpala všechny
ostatní možnosti… Aby tomu tak
nebylo i v našem případě, k tomu
se bude snažit přispět i letošní Josefkol. Akce s mottem Vlast – láska k historii se v zámeckém parku
v Čechách pod Kosířem bude konat v sobotu 20. a neděli 21. července.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Program v zámeckém parku bude zahájen v sobotu i v neděli již od 10:00 hodin. Od této chvíle až do 17:00 hodin
se lidé budou moci projíždět parkem
v kočáru či si poslechnout lidové písničky v podání Terezky a Jarmila nebo
zpěváka Karla Kekešiho. Nachystány
rovněž budou soutěže a dílny pro
děti. Hlavní program Josefkolu bude
po oba dva dny slavnostně zahájen ve
13:00 hodin. Následovat bude výmlat
obilí historickou mlátičkou v podání
pivínského Větřáku. Od 15:00 hodin
se společně představí mistři 19 řemesel, která se podílela na výrobě jediného kočáru. „Těchto vzácných lidí po
republice opravdu není mnoho a jsem
rád, že se nám je opět podařilo přilákat na letošní akci. Při této příležitosti
vzpomeneme i na nedávno zesnulé

Součástí představení řemeslníků divákům bude i práce na jednom konkrétním kočáře. „Tentokrát se bude jednat
o vůz Františka Ringhoffera II., majitele
obří továrny na železniční vagony. Tento
kočár sloužil ve velkopopovickém pivovaře, který mu rovněž patřil. Mohu prozradit, že jej na závěr ukázky i zapřáhneme. Odtáhne jej minimálně šestispřeží,“
upřesnil Václav Obr.
Následovat bude hodinová přehlídka
kočárů a koňských spřežení. K vidění

Letos se na start Zdětín
Cupu postavilo celkem 27 sportovců,
tedy přesně o jednoho více jako loni.
Čekal na ně kilometr
plavání v bazénu vyškovského
aquaparku a dále velmi těžká zhruba
65 kilometrů dlouhá cyklistická část,
která z Vyškova vedla přes Protivanov,
Otinoves, Lipovou, Jednov, Konici,
Laškov, Čechy pod Kosířem a Hluchov
do Zdětína. A na závěr asi 8,5 kilometru
běhu k Běleckému Mlýnu a zpět.
Na rozdíl od minulého ročníku byla
cyklistická část i kvůli výstavbě kanalizace v Lutotíně o asi 7 kilometrů zkrácena. Sportovcům rovněž hrálo do
karet počasí, vždyť ve srovnání s před-

chozím rokem ukazovala rtuť teploměru o více jak deset stupňů méně.
„Myslím, že se to povedlo. Obzvláště
mě těší účast asi pěti kluků do osmnácti let,“ zhodnotil hlavní pořadatel
Tomáš Kučera, na němž stejně jako na
všech ostatních byla znát nejen značná
únava, ale i úleva a spokojenost. „Ještě
před hodinou, kdy jsem byl na trati,
bych to určitě neřekl, ale už teď můžu
slíbit, že příští rok do toho půjdeme
zase,“ uzavřel Tomáš Kučera.

řemeslníky, například na truhláře Bohumíra Mrňku z Ponikve. Ten vyráběl
všechna masivní dřevěná vrata v Muzeu
kočárů,“ upozornil Václav Obr, který kočáry opravuje už 25 let.

'RUD]ÉLERKDWÙWRY½UQÉN
DPDMLWHOSLYRYDUX

bude velké množství kočárů od těch
nejmenších, dětských až po ty největší.
„Mezi ně určitě patří i dvanáctimístný
kočár Break pocházející původně z ratibořického zámku v Babiččině údolí,“
vypíchl Václav Obr s tím, že všechny
kočáry bude táhnout přes 40 koní.
Od 18:00 hodin přijde na řadu pětice
příslušníků jednoho z nejmocnějších
křesťanských řádů středověku. „Templáři u nás dosud nebyli, bude se tedy
jednat o vskutku historickou událost,“
upozornil Obr. V doprovodném programu se pak představí známý hulánský
regiment, který se do Čech pod Kosířem pravidelně vrací. K vidění budou
i ukázky práskání bičem.
3ÔÉEÈKO½VN\DRGYDK\
]DVYLWXORXÄÉ
Ve 20:30 hodin už v zámeckém parku
budou hořet zapálené louče a lampy,
které vytvoří patřičnou atmosféru pro

-Qé¾T[MQP÷ąGOGUNPÊM[CMQW\NQF¾XPÚEJéCUč6QXwGD[O÷NPCDÊFPQWVKNGVQwPÊ
,QUGHMQN
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

večerní program. Diváci se mohou
těšit na příběh lásky a odvahy, v němž
opět hlavní roli sehrají templářští rytíři. V sobotu vše zakončí bojová show
v podání osvědčené divadelní a kaskadérské společnosti Štvanci.
Nedělní program bude obdobný,
skončí však již po vystoupení templářských rytířů slavnostním rozloučením

s Josefkolem. To je naplánováno na
19:00 hodin. „Věřme, že nám vyjde
počasí a že tato akce dokáže zejména
v dětech zasít touhu po poznání věcí,
které byly pro naše předky něčím
naprosto samozřejmým, jako je například smysluplný vztah k řemeslům
a práci jako takové,“ uzavřel Václav
Obr.

7ULDWORQYH=GĨWtQĨGDO]DEUDWÅ5iGDE\FKDE\GěWLPěO\
ZDĚTÍN „V téhle republice si
dneska každý může dělat, co chce.
Třeba neplavec jako já organizovat
a účastnit se triatlonu. Takže se ani
nemůžeme divit, že máme takového prezidenta a premiéra, jaké
máme,“ vyjádřil Tomáš Kučera své
pocity bezprostředně po dokončení triatlonu Zdětín Cup. Oblíbená
akce se uplynulou sobotu konala
již posedmé.

Martin ZAORAL
Triatlon Cup je v první řadě o setkání přátel, kteří mají rádi sport a dobré
jídlo. Přesto tuto akci není radno podcenit, její absolvování dá všem pořádně zabrat. A není to rozhodně o tom,
že byste se přejedli výborného masa.

Hobby sport
ovcùm
ale pøálo po
èasí

]SR]QiYiQtUDGRVW´
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VŘESOVICE Jak už jsme informovali, novou ředitelkou ZŠ a MŠ Vřesovice se stala Dagmar Halašová.
Pětačtyřicetiletá učitelka původně pracovala jako tisková mluvčí
v nadnárodních společnostech, po
mateřské dovolené nastoupila na
základní školu do Nezamyslic. Do
širšího povědomí lidí z regionu se
dostala svojí loňskou kandidaturou
do Senátu v barvách ODS. Nyní
vám s ní přinášíme krátký rozhovor.

Martin ZAORAL

FOTOGALERIE
klikni na
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U TOHO
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yy Co vás vedlo k tomu, že jste se
přihlásila do výběrového řízení na
uvolněné místo ředitelky ZŠ a MŠ
Vřesovice?
„Mým cílem je propojit v této škole
klasické základní vzdělání s prvky alternativní výuky, která podle mého názoru v současných ‚základkách‘ chybí.“
yy Je něco, na co byste ráda navázala?

„Paní ředitelka Bradová dala
škole výborný základ, uvedla
v život vzdělávací instituci, z níž
dnes září pohoda a nadšení
všech, kteří se na jejím
chodu podílejí. Ať bude
školu vést v budoucnu
kdokoliv s jakýmkoliv
záměrem, Martina Bradová bude už navždy její
nedílnou součástí, nechává v ní totiž kus své duše
a svého života.“
yy Na co vy sama chcete
klást důraz?
„Byla bych ráda, pokud
by se na škole podařilo vytvořit přátelský vztah mezi
učitelem, rodinou a dítětem. Škola hrou, propojování předmětů a radost
z poznávání, to by měly být
nosné pilíře základní školy,
&CIOCT*CNCwQX¾
kterou budu vést.“

Foto: Facebook

A jedem!8UġLFHSoutěže i dravci. Srdíčko lákalo na bohatý program Kino Metro
UR]WDQġLOR'XR$UDPLV
FOTOGALERIE
klikni na
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KONICE Zábava pro malé i velké.
Tím se mohla pochlubit páteční
akce mateřského centra Srdíčko. Už
po desáté pořádala organizace den
pro děti a jejich rodiče. I když tentokrát v poněkud menším měřítku
než loni. Důvod? Počasí. V době
plánovaného začátku akce v Konici
lilo. „Hrad jsme nemohli roztáhnout, hasiči nemohli tvořit pro děti
pěnu,“ uvedla ředitelka mateřského
centra Srdíčko Jana Procházková.
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URČICE Příjemnou sobotu nabídli
zejména starším lidem v Určicích. Poprvé do obce totiž zavítalo Duo Aramis. Vítězslav Murka a Roman Rýdel,
dvojice ze Zlína, našli v obci vděčné
a početné publikum. A z velké části zaplnili místní parčík, kde to následně
Duo Aramis rozbalilo.
Během více než hodinového programu
skupina hrála pomalejší i rychlejší melodie a písně, nezapomněla ani na valčík
a polku. Řada lidí se přitom nenechala
dlouho pobízet a vyrazila na parket.
„Jsou super, poprvé je vidím naživo.

Koukám se na ně na Šlágru, mám je
moc ráda,“ uvedla pro Večerník jedna
z řady posluchaček Marie Dočkalová.
Vystoupení dua pak ocenil také pořadatel Marek Nadymáček. Těšil ho nejen
zájem lidí, ale také počasí, které se navečer skutečně vydařilo. „S návštěvou
jsem naprosto spokojený. Je to letos
první větší akce určená spíše pro starší
lidi,“ řekl. Zároveň také poděkoval kapele. „Není vůbec lehké je sem dostat. Jsou
známí v Česku i na Slovensku, takže mají
dost plný program,“ vysvětlil Marek Nadymáček.
(sob)

I přesto si lidé do zámeckého parku, kde se akce konala, cestu našli.
A rozhodně nelitovali. Děti si tam
mohly vyzkoušet výtvarné dovednosti a několik zastavení s tvořením.
Nechybělo ani házení na cíl, slalomy
a drobné úkoly pro nejmenší – třeba na rozpoznávání barev. K radosti
zejména kluků dorazili také hasiči se
zásahovým vozidlem, které následně
některé děti vzaly útokem.
Zdaleka největší ohlas ale vzbudili
ptáci. Spolek Hluk, který v Pateříně
u Bouzova má záchrannou stanici pro zvířata, dovezl čtyři – sovu
pálenou, krkavce, poštolku a výra
velkého. Opeřenci se okamžitě stali
hrdiny dne. „Tato krkavčice, které ří-
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káme Katka, je mládě, stejně tak tady
ta poštolka. Lidi ale nejvíc upoutala
právě Katka,“ uvedl Radovan Navrátil ze záchranné stanice. Právě
ptáci zaujali jak děti, tak dospělé.
„Byli jsme tady už loni, ale s jiným
sortimentem. Záleží na tom, co
máme nachystané a co nepřepeřuje,“
poznamenal Navrátil.
Spokojení byli i další návštěvníci.
„Zatím jsme malovali, pak hladila
malého ptáčka, a že chce ještě dál

malovat. Akce je fajn, příjemná.
Škoda že tu není skákací hrad,“ řekla
třeba Libuše Fráňová. Přestože pak
některé atrakce chyběly a počasí
pořadatele pořádně potrápilo, i tak
nakonec zhodnotili akci jako úspěšnou. „Uvažovali jsme i nad zrušením
akce, ale neměli jsme se až kam s touto akcí posunout. Nakonec zavítalo
zatím asi sto padesát lidí, nebyl to
úplný propadák,“ zakončila ředitelka
Mateřského centra Srdíčko.
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PROSTĚJOV Nemalou inspirací může být pro návštěvníky kina
podzimní program. Ten už nyní
uveřejnila ředitelka kina Metro
70 Barbora Prágerová. Potěšit by
měl zejména lidi, kterým je blízké
cestování, toulání a také extrémní
výkony. „Dorazí k nám například
cestovatelé Ladislav Zibura, dále
pak Dan Přibáň i Jiří Kolbaba,“
prozradila pro Večerník. Kino tak
uvítá domácí cestovatelskou elitu.
Například Ladislav Zibura už vydal
také několik knížek o svém putování Kavkazem i Nepálem. Kromě
cestovatelů se však mohou na podzim v kině těšit i příznivci hudby.
Třeba Jiřího Suchého. Kino se však
bude snažit oslovit také děti. „Zúčastníme se dětského filmového
festivalu Malé oči. A také se chystáme promítat další pohádku Zdeňka Trošky,“ informovala ředitelka.
(sob)
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Prostìjovské nadìje záøily ve
Wimbledonu. Leheèka veze titul
Michal SOBECKÝ
LONDÝN, PROSTĚJOV S mužským tenisem by to nemuselo být za pár let
vůbec špatné. Naznačily to výkony mladých hráčů na londýnském grandslamu. Dalibor Svrčina postoupil do čtvrtfinále wimbledonské dvouhry,
další prostějovský tenista Jiří Lehečka dokonce s plzeňským Jonášem
Forejtkem ovládl čtyřhru a společně získali vysoce prestižní titul.
POKRAČOVÁNÍ NAJDETE NA STRANĚ 31
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SUYQtKRPLVWUDUHSXEOLN\ David Píchal startuje Večerníku
TRNAVA, PROSTĚJOV Tomáš
Bárta se nesmazatelně zapsal do
historie prostějovské cyklistiky.
Právě on se stal premiérovým domácím silničním šampionem mezi
muži v celých dějinách zdejšího
oddílu. Stalo se tak v Trnavě, kde se
uskutečnilo společné mistrovství
republiky České republiky a Slovenska. Oslabenou sestavu tvořili
Tomáš Bárta, Karel Tyrpekl a Marek Dolníček. Přibližně v polovině
závodu se vydal do úniku slovenský
závodník, kterého se vydal stíhat
Karel Tyrpekl spolu s příbramským
kolegou. Na čele tak utvořili trojici,
která měla místy náskok až jedné
a čtvrt minuty.
V nájezdu do poslední části však byli
dostiženi pelotonem, jehož součást
tvořili i zbylí dva prostějovští závodníci. A Tomáš Bárta v něm šetřil síly na
hromadný spurt. Z pelotonu však v zá-

věrečném okruhu zaútočili další čtyři
závodníci. Bárta nechtěl na nic čekat,
vydal se na stíhací jízdu a zanedlouho
své soupeře dojel.
O vítězi se rozhodlo až ve spurtu pětice tvořené třemi českými a dvěma
slovenskými závodníky. Své rychlostní
předpoklady pak potvrdil teprve dvacetiletý Tomáš Bárta, když o pouhých
několik centimetrů porazil Vojtěcha
Sedláčka z CC Etupes. Oba dva pak za
zády nechali třetího Františka Honsu
z AC Sparta Praha. „Karel mi svým
únikem připravil půdu pro závěrečný útok a já našetřil spoustu sil. Věděl
jsem, že mám šanci vyhrát a taky se to
těsně podařilo, jsem za to moc šťastný.
Je to ale vítězství především našeho
týmu, zvládli jsme to excelentně, kromě Karla mi byl taky do poslední chvíle k ruce Marek, takže jsem měl i v závěru pořád dost sil,“ podělil se o své
dojmy Tomáš Bárta.
(jim)
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na ME devatenáctek

PROSTĚJOV Velmi dobré vysvědčení vystavila česká mládežnická reprezentace prostějovskému fotbalu. Útočník
David Píchal, odchovanec 1.SK
Prostějov, byl totiž nominován
na mistrovství Evropy U19 v Arménii. S dalšími reprezentanty
už odcestoval do místa turnaje. V pondělí české hráče čeká
úvodní utkání, ve kterém vyzvou výběr Francie.
Co může Davida Píchala těšit, je skutečnost, že už nyní má jasno o tom,
zda si zahraje. „S Francií budu hrát
levé křídlo, teda jestli se trenér ještě
nerozhodne jinak,“ uvedl útočník,
který jinak hraje za „A“ tým Prostějova a je nejmladším členem základní
jedenáctky. V loňském ročníku Fortuna ligy se mu podařilo vstřelit tři
branky a nastoupit do jednadvaceti
zápasů. V řadě případů byl přitom
v základní sestavě.
Nyní má před sebou ale novou výzvu: přesvědčit v osmnácti letech
o svých kvalitách kouče Jana Suchopárka. A vytvořit si most k ještě
zajímavější fotbalové budoucnosti.
„Jsem rád, že se mohu zúčastnit
takového prestižního turnaje, kde
je osm nejlepších týmu v celé Evro-

rubriky

MAJSTRŠTYK:
Velmi se dařilo prostějovským cyklistům na silničním závodě Miedzynarodowy Wyscig Kolarski Solidarnosci
i Olimpijczykóm. Nadmíru dobrými
výsledky v etapách se blýskli Vladimír
Lichnovský, Tomáš Bárta a zejména
Denis Rugovac, který v jednu chvíli
vedl i bodování. Nejlépe ale nakonec
skončil Karel Tyrpekl. Coby člen
úvodní skupiny proťal cílovou pásku
jako třináctý, v absolutním pořadí obsadil sedmnácté místo.
DEBAKL:

Foto: internet

pě,“ uvedl pak pro Večerník mladý
útočník. Ten už loni ve věku pouhých šestnácti let za reprezentační
U19 nastupoval a připsal si i jednu
branku.
Evropský šampionát začal už o víkendu, český tým se však poprvé
představí až v pondělí proti Francii.

Mistrovství Evropy je pod drobnohledem médií, a to včetně České
televize. Ta vysílá přímý přenos zápasu s Francií (18:50), ale také ve
čtvrtek s Norskem (17:30) a v neděli s Irskem (18:55).
(sob)
Rozhovor s Davidem
Píchalem najdete na straně 31

352&29/$671ħ+5$-(0("

/(71Ì07851$-ö0+52=Ì9<0ì(1Ì/,

(0$,/29É)/25%$/29É%,79$

Zdánlivě banální otázka. Pro co se hraje fotbal? V nižších soutěžích pro radost a úspěch, ve vyšších pro
radost, úspěch a peníze. I tak ale možná v některých
klubech nebude lehké se psychicky na letní a podzimní
boje připravit.
Důvod? Týmy se dostaly na vrchol svých možností, narazily na své hranice. Ať už z finančních, nebo stále častěji personálních, či výkonnostních důvodů. Výš už se
neposunou, i kdyby náhodou udělaly skvělé umístění.
Což je poměrně pochmurná vyhlídka.
Hovořit se dá hned o několika takových klubech. Předně jsou to Pivín a Klenovice na Hané. Oba týmy si vedly v „B“ třídě skvěle, mohly jít výš. Klenovice dokonce
svou soutěž vyhrály. Jenže oba kluby postup odmítly
s tím, že na něj buď nemají hráče, nebo že přímo hráči
odmítli jít výše.
Zde je přitom zakopaný pes. Snad v každém sportovním klubu, fotbalové nevyjímaje, jsou jedinci, kteří
myslí výš, než je jejich tým. A pokud vědí, že s ním dál
nepostoupí, jsou jednou nohou mimo klub. Ale i někteří další hráči můžou brzy zjistit, že jen stěží nachází důvod k dalším zápasům. Výsledek hrozí demotivovaným
nebo rozprchlým týmem. Přejme, aby se tak na Prostějovsku nestalo, i když obavy vyjádřené klenovickým trenérem Vladimírem Horákem jsou zcela pochopitelné.

S řadou problémů se potýkají v posledních týdnech
organizátoři letních turnajů všeho druhu. Nejvíce je
to vidět na malé kopané. Výpadek několika týmů postihl už Hořava Cup, který přesto nabídl pěknou podívanou. Hned o čtyři mužstva klesl počet přihlášených
na Haná Cup. A turnaj pro veterány v Plumlově? Ten
je rovnou zrušený.
Vypadá to, že lidé už zkrátka chybí všude. Zdaleka
nejen ve fabrikách nebo na „place“ v restauracích,
a dokonce nejen v mládeži většiny sportů. Už to platí
také o letních turnajích. Organizátoři pak jen rozpačitě kroutí hlavami nad tím, kolik mančaftů zase přijelo.
Či spíše nepřijelo.
Co s tím? Dá se vůbec něco dělat s úbytkem aktivních
sportovců, zejména v kolektivních sportech? Předně
budou muset organizátoři začít oslovovat stále širší
okolí. Jak se ale občas ukazuje, vyplatí se: vždyť do
Krumsína přijely dva týmy ze Slovenska a další jeden
z Hlučína. A to je nějaká dálka. Dále se pak nevyhnou
lepšímu marketingu, stejně tak delšímu času trávenému nad vymýšlením termínu. Většina práce ale stále
zůstává na sportovcích samých. Pokud se sami k činnosti, třeba nad rámec svých povinností v ligových
mužstvech, nedokopou, snaha organizátorů letních
turnajů bude marná.

Vskutku nezvyklou reakci vzbudil e-mail olomouckého florbalového klubu FBS jiným oddílům
v regionu. Nabízel v něm otevřený trénink pro vybrané juniory z Uničova, Přerova i Prostějova. Tedy
svým způsobem něco ve stylu regionálních výběrů.
V čem je háček? Že tyto hráče zkoušel nalákat do
svých řad, ne do regionální reprezentace. Někteří
hráči dostali dokonce přestupový formulář. Předmětem zájmu se pak stala také pětice z Prostějova,
jeden hráč Playmakerů a čtyři mladíci z SK K2.
Reakce na sebe nedala dlouho čekat. Zejména
ta z Mohelnice a z Uničova, kam pozvánka přišla
hned devíti hráčům, byla rozčilená. Těžko se tomu
divit. Pokud by hráči volání Olomouce vyslyšeli,
řada klubů v regionu by utřela pusu. Přišla by o své
nejlepší, a zatímco Olomouc by povyrostla, jinde
by na tom byli mnohem hůř.
Posměšky se bohužel občas na hřištích i v zákulisí
stává. Hromadné vyzývání soupeřových hráčů ke
změně klubu označované jako otevřený trénink,
to tu ještě nebylo. I když „lanaření“ a přemlouvání
hráčů k přestupu je poměrně časté. Tímto byla ale
hranice vzájemného chování a míry respektu klubů
opět posunuta. A stejně jako u důvěry, i v těchto oblastech šla pomyslná laťka směrem dolů.

Tentokrát nejde o sportovní výkon,
ale podmínky k němu, které navíc
organizátoři nemohli ovlivnit. Otaslavický Metle Cup totiž postihly nepříjemnosti v podobě prudkého deště
před i během turnaje. Hráči tak nejednou doslova ochutnali bláto. Debakl
se však vlastně proměnil v průběhu
dne v triumf vzhledem k tomu, jak se
s náročnými podmínkami účastníci
i organizátoři vyrovnali.
ĠÌ6/2
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Tolik týmů se letos přihlásilo na víkendové Krumsínské hrode, tedy turnaj v pétanque. Po Haná Cupu v malé
kopané se tak jedná už o druhou obří
sportovní akci v malé obci u Plumlova.
9ă52.
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Trenér fotbalových Klenovic Vladimír
Horák se netají obavami z toho, jak
dopadne blížící se sezóna.
.20(7$

Foto:
internet

DAVID PÍCHAL

Teprve devatenáctiletý útočník David
Píchal, prostějovský fotbalista, si může
připsat další důležitý milník ve své kariéře. S reprezentačním týmem U19 se
totiž dostal do Arménie, kde jej čeká
mistrovství Evropy do 19 let. Šampionát začal o víkendu, první zápas ale
sehrají Češi až dnes s výběrem Francie.

fotbal

milujeme
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OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROST¨JOV PRO SEZONU 2019/2020

V úvodním slově stanovil předseda klubu František Jura základní cíle pro nadcházející sezónu. „Po udržení soutěže
a konečném devátém místě je třeba si
klást vyšší cíle. Chceme se pohybovat
v horní polovině tabulky bez náznaků
záchranářských problémů. Kádr určitě
neoslabil, spíše posílil, na některých

postech myslím poměrně výrazně,“
zdůraznil Jura.
Klub také vidí stále rezervu v návštěvnosti domácích utkání. „Říkají to vesměs
všechny kluby, ale opravdu chceme hrát
především doma atraktivní fotbal, který
by diváky zaujal a na stadion Za Místním
nádražím si pravidelně nacházelo cestu
více našich fanoušků,“ přál by si předseda
klubu do nadcházejících ligových bojů.
Řeč přišla také na pohárová utkání. „Liga
je samozřejmě bez diskusí prioritou, ale
rádi bychom letos zanechali výraznější
stopu v domácím poháru MOL Cup.
Když jsme hráli v MSFL, byli jsme vět-
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Další pokus o koncového útočníka a
náhradu Karla Kroupy na hrotu. Měl
by uplatnit nesporné zkušenosti.

Coby hrotový hráč odtáhl celou minulou sezónu, tentokrát už více spoléhá
na alternaci Rolince.

Alternativa do středu zálohy, ofenzivně laděný hráč, který se nebojí soubojů
se soupeři.
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František JURA

Ivan POLÁK
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Tomáš CEPA
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Petar ALEKSIJEVIC

Konec přípravy a začátek sezóny vynechal kvůli reprezentačním povinnostem v týmu U19 na mistrovství Evropy.
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David PÍCHAL

Spíše nenápadný, ale rychlostně vybavený fotbalista, tahoun ofenzivy na
levé straně zálohy.
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Milan LUTONSKÝ

V přípravě vstřelil hattrick Dubnici,
pokud má formu, neocenitelný hráč do
ofenzivy.
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Jan KOUDELKA

Opora zadních řad, zkušený stoper,
který si v Prostějově stále prodlužuje
aktivní kariéru.

OBRÁNCE
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Aleš SCHUSTER

V minulém ročníku prokázal své kvality, jedna z nesporných opor týmu.
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Tomáš JANÍCEK

QDUR]HQÿHUYQD

Tomáš HUNAL

Ó72þ1Ì.

Ladislav ONOFREJá

QDUR]HQNYčWQD

QDUR]HQ]iĝt

Ó72þ1Ì.

10

ÿtVORGUHVX #

Jakub ROLINC

QDUR]HQGXEQD

ÿtVORGUHVX #

Karel KROUPA

=É/2å1Ì.

ÿtVORGUHVX #

Viktor KOROVIKOV

=É/2å1Ì.

Nejzvučnější posila týmu, snad kýžený
tvůrce hry do středu hřiště, hráč s výbornou kopací technikou.

=É/2å1Ì.

Své nesporné kvality prokázal ve druhém poločase v Senici, musí mít vyrovnanější výkony.

=É/2å1Ì.

Další posila brněnské enklávy, zkušený
pravý krajní záložník, měl by zařizovat více centrů do šestnáctky.

15

ÿtVORGUHVX #

á
Marek STREŠTÍK

QDUR]HQ~QRUD

12

ÿtVORGUHVX #

Jan ŠTEIGL

QDUR]HQ~QRUD

QDUR]HQĝtMQD

ÿtVORGUHVX #

David PAŠEK

OBRÁNCE
=É/2å1Ì.

V minulé sezóně hráč s nejvíce karetními tresty, bude muset dbát na disciplínu. Stoper či defenzivní záložník.

OBRÁNCE
=É/2å1Ì.

Univerzální defenzivní hráč, hraje na
stoperu, kraji obrany i defenzivního záložníka. Musí stabilizovat své výkony.

OBRÁNCE
=É/2å1Ì.

24

ÿtVORGUHVX #

V zimní přípravě si jasně řekl o místo
v kádru, bojuje o místo levého beka
v základní jedenáctce.

Martin SUS

QDUR]HQNYčWQD
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ÿtVORGUHVX #

Po odchodu Slaninky alternativa na
post levého obránce, kde bude bojovat
o místo s Michalem Zapletalem.

OBRÁNCE

QDUR]HQÿHUYQD

17

ÿtVORGUHVX #

Jíríá KIŠKA

QDUR]HQÿHUYHQFH

ÿtVORGUHVX #

QDUR]HQÿHUYHQFH

Oleksandr PERNACKIJ

Do podzimních bojů vzhledem k dlouhodobému zranění z posledního utkání ve Vlašimi příliš nezasáhne.

Zabydlel se na pravém beku, v Senici
jeden z nejlepších hráčů, dobře podporuje ofenzivu.

22

OBRÁNCE

Michal ZAPLETAL

QDUR]HQOLVWRSDGX

OBRÁNCE
=É/2å1Ì.

16

ÿtVORGUHVX #

Lubomír MACHYNEK

QDUR]HQ~QRUD

ÿtVORGUHVX #

14

Výrazná posila na post stopera, kde
se kvůli zraněním či kartám dost improvizovalo.

V přípravě odchytal pouze necelé dva
zápasy, ale v Senici už opět prokázal
nabývající formu.

Odchytal konec minulé sezóny a polovinu přípravy, kdy prokázal své nesporné kvality.

á BIOLEK
Matej

OBRÁNCE

%5$1.ÉĜ

QDUR]HQĝtMQD

QDUR]HQOHGQD

ÿtVORGUHVX #

Jan KOTOUCá

%5$1.ÉĜ
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ÿtVORGUHVX #

Miloslav BRÉDA

QDUR]HQÿHUYQD

ÿtVORGUHVX #

Filip MUCHA

3Ĕ('67$98-(0(.~'56.35267×-2935232'=,01É~676(=1<

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Ve čtvrtek dopoledne se v prostorách stadionu Za
Místním nádražím uskutečnila tradiční předsezónní tisková konference 1.SK Prostějov. Kromě vedení klubu a realizačního týmu
byli na dotazy novinářů připraveni odpovídat kapitán týmu Karel
Kroupa a nové posily Marek Střeštík a Jakub Rolinc. Poté proběhlo
společné fotografování kádru.

Představen byl také nový člen realizačního týmu, kterým je bývalý stoper Prostějova Tomáš Hunal. Ten
bude zastávat pozici asistenta číslo
dvě u „A“-týmu, pracovat bude rovněž okolo mládeže.
Poněkud novou roli dostává postupně i kapitán týmu Karel Kroupa, který poděkoval vedení klubu za možnost pracovat v něm i po ukončení
aktivní kariéry. K té se výborný střelec ovšem zatím nechystá. „Absolvoval jsem celou přípravu snad kromě dvou tréninků a na sezónu jsem
připraven. Bude samozřejmě záležet
na trenérech, jak mě budou využívat

SKUPINA „C“

První čtvrtfinále bylo rozhodnuto hned
na začátku utkání, kdy se Mrdoklečím
podařilo dát Držovicím tři branky a potom už pouze hlídaly svůj náskok až do
konečného hvizdu. Druhé souběžně
hrané čtvrtfinále mezi Chop Potem a FC
Rekeňou pro sebe urval Chop Pot. I když
se Rekeňa snažila, bylo znát, že Chop Pot

ÈTVRTFINÁLE

V poslední skupině se objevily Mrdokleče, Plzeňka, Dolní Moravice, FC Rekeňa
a rezerva Chop Potu. Skupině C dominovaly Mrdokleče, které jí prošly bez ztráty bodu a soupeře válcovaly. Druhé místo pro sebe získala Plzeňka, která předčila
FC Rekeňu díky vzájemnému zápasu.
Na čtvrtém místě skončila rezerva Chop
Potu, která získala tři body proti Dolní
Moravici, díky kterým ji v konečné tabulce předskočila.

Ve skupině „A“ se nejvíce čekalo, co předvede domácí „A“ mužstvo. Dále byly ve
skupině celky FC Litrpoolu, které zde
obhajovaly loňské druhé místo. Poté
celek FC Prostějov, tvořený hráči AC
Roma. Dále celky Pojď jsem kam jdeš
(PSKMJ) a Penam PV, které měly být
podle papírových předpokladů otloukánky skupiny. První zápasy už ukázaly,
které dva týmy budou hrát ve skupině
prim, FC Prostějov a FC Litrpool byly
o třídu dál než zbylé tři celky. Po jejich
vzájemné konfrontaci bylo jasné, že o vítězi skupiny rozhodne skóre. To měli lepší hráči Litrpoolu a do play-off měli lepší
výchozí pozici. Domácí tým po první
drtivé výhře pouze remizoval s týmem
PSKMJ, tím pádem si zavřel cestu do
vyřazovacích bojů, což domácí fanoušky
neuspokojilo. Skončili třetí se stejným
bodovým ziskem jako PSKMJ, poslední

SKUPINA „A“

SKUPINA „B“

místo obsadil Penam PV, který nedokázal uhrát ani bod.
Ve skupině „B“ hrála domácí rezerva tvořená především hráči dorostu. Dále tým
Chop Pot, SK Lány, Držovice a FCD,
kde byli hráči Dobromilic. Tuto skupinu
zcela ovládly tři týmy, které shodně získaly devět bodů. Chop Pot se díky nejlepšímu skóre radoval z prvního místa, druhé
místo obsadily Držovice a na třetím
místě skončil SK Lány. Celek FCD hrál
s rezervou Otaslavic o pouhé umístění
na spodu tabulky. Tento zápas vyzněl daleko lépe pro hráče Dobromilic.

STAV PØED VÝKOPEM

Jan FREHAR
Nejvíce problémů měli organizátoři
turnaje v pátek, kdy jim až do
odpoledních hodin nepřálo počasí.
Počasí se nakonec umoudřilo a všechny
práce se stihly. Skupiny se letos poprvé
losovaly dopředu, aby se v sobotu začalo
bez klasického zdržení. Všechny týmy
přijely včas a plánovaný začátek v 10 hodin vyšel přesně. Mezi prvními dorazily
celky Dolní Moravice a SK Lány, které
měly nejdelší cestu.

Dvěma slovy: Totální fotbal. Tento zápas
se divákům musel líbit. Oba celky smutné z porážky v semifinále si připravily pro
poslední zápas o bronz ofenzivní taktiku.

O 3. MÍSTO

První semifinálovou dvojící byly Mrdokleče a Chop Pot. Jak se Mrdoklečím
povedl vstup do zápasu o kolo dříve, tady
naprosto pohořel. Chop Pot dokázal
vstřelit brzké dvě branky a podle toho se
už odvíjel zbytek zápasu. Mrdokleče musely začít tlačit a Chop Potu se naskytly
možnosti chodit do brejků, což jim vyhovovalo. Konečný výsledek byl 4:1 pro
Chop Pot.
Druhé semifinále vyrovnanější být ani
nemohlo. FC Prostějov s Litrpoolem si
to nakonec rozdal až na penalty. První
poločas skončil remízou 1:1. Ve druhé
půli se hráči FC Prostějov dostali do
vedení a už to vypadalo, že budou slavit,
jenže v poslední minutě dokázal Litrpool
po tečované střele srovnat skóre a šlo se
do penalt. Exekutoři byli úspěšní až do
páté série, ve které brankář Prostějova
chytil penaltu, a začaly mohutné oslavy.

SEMIFINÁLE

je přece jen o něco lepším týmem, zkušeně si postup zajistil. Třetí dvojici tvořil
FC Prostějov a Plzeňka. Zde se ukázala
síla týmu AC Roma, která celý zápas do
Plzeňky tlačila, nakonec dokázala uspět
výsledkem 3:1. Nejzajímavější podívanou nabídlo poslední čtvrtfinále mezi
FC Litrpoolem a SK Lány. Pražský celek
už v základní skupině ukázal, že si nepřijel
pouze zahrát. A kdyby mu ve druhé půli
nedocházely síly, nejspíše by náskok 1:0
udržel až do konce. Jenže druhý poločas
už Litrpool ovládl díky většímu fyzickému fondu a zvítězil 3:1.
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Finále mezi dvěma nejlepšími celky turnaje nabídlo boj se vším všudy. Celá první půle byla velmi opatrná z obou stran.
Bylo znát, že jde o první místo. Prostějovu se podařilo na konci poločasu dostat
do vedení po tečované ráně. Druhá půle
byla plná emocí, které lépe zvládl Chop
Pot. A dokázal otočit průběh zápasu.
V posledních minutách už Prostějov neměl dostatek sil, aby se dokázal vrátit do
zápasu, a v poslední minutě pečetil výhru
Nejedlý do prázdné brány. „Třikrát jsme
skončili v semifinále, letos už jsme si řekli,

FINÁLE

O vedení se dlouho oba týmy přetahovaly. Litrpool byl v průběhu druhé
půle blíže výhře po brance na 4:3, jenže
Mrdokleče odpověděly třemi brankami
během chvíle, najednou bylo skóre 6:4.
Litrpool vydal všechny hráče do útoku,
ale už se mu podařilo pouze snížit na
konečných 6:5 a z bronzu se radoval tým
Mrdokleč.

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz
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organizátoři, kteří nejprve poděkovali rozhodčím a předali jim dárkové
tašky. Poté přišla na řadu individuální
ocenění. Nejlepšího hráče si odnesl
znovu jako v Krumsíně Patrik Gábor.
Nejlepším střelcem turnaje byl Michal
Trajer se 12 zásahy. Nejlepším brankářem byl zvolen gólman SK Lán Mirek
Bílý. Poté už přišly na řadu ceny pro
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKÙ
nejlepší čtyři týmy. O večerní program
Otaslavice si připravily vyhlášení se postaral Jakub Chvojka alias Chvou pódia s hudbou a postarali se o něj jas a DJ Marek.
že si to utéct nenecháme. Jsem naprosto
spokojený, musím pochválit všechny
kluky z týmu, kteří se na tomto úspěchu
podíleli. Ještě bych rád řekl, že smekám
klobouk před všemi organizátory, kteří
odvedli neskutečnou práci, i když jim
počasí nepřálo. Za rok snad obhajoba,“
řekl spokojený kapitán týmu Chop Pot
Dominik Drmola.

(KP¾NGRTQDÊJCNQXDQWąNKXÆCVOQUHÆąG%JQR2QVXP÷OFQM¾\CNRQQDTCVWWFQNCV(%
2TQUV÷LQX5PÊOGM\CEJ[EWLGQMCOåKMV÷UP÷RąGFTQ\JQFWLÊEÊOIÐNGO

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

BYLI JSME
U TOHO

2:1

gartner zprava křížnou střelou překonal
Brédu. Ten se po půlhodině hry vyznamenal po hlavičce Košúta, kterou na
čáře vyrazil na rohový kop. Deset minut před přestávkou to z hranice vápna
zkoušel Días, Bréda byl opět ve střehu.
Po následném rohu mířila hlavička
domácích nad břevno.
Bréda se znovu vyznamenal zákrokem v samém závěru poločasu, po
změně stran to na něj zkoušel technicky Yenne. Na druhé straně nabídl
míč Koudelka před branku Rolincovi, ten se ale neprosadil. Vzápětí
předvedli Hanáci ukázkový presink,
z něhož profitoval Šteigl, jeho střelu
vyrazil gólman na roh. Kotoučova
hlavička na bližší tyči se do branky
nevešla.

FK SEN
1.SK PV

9('28&Ì08å679$

QDUR]HQ]iĝt

Martin MUSIL

vecernikpv.cz

www.

0$6e5

QDUR]HQ]iĝt

Marek ROBA

„Z generálky mám navzdory výsledku pozitivní dojmy. Hráli jsme s výborným soupeřem,
který má v sestavě spoustu cizinců, je to kvalitní prvoligové mužstvo, kterému jsme se
vyrovnali. Myslím, že jsme byli naprosto rovnocenným soupeřem. Udělali jsme tři chyby v rozehrávce, jednou ztratili balón a dostali jsme dva góly. Kdybychom dohrávali líp
příležitosti, které jsme měli, byť rozhodně nebyly stoprocentní, mohli jsme i remizovat.
Jsem spokojený a doufám, že jsme na sezónu dobře připraveni. Před zápasem jsem měl
určité otazníky kolem optimální sestavy, tento zápas mi určitě pomohl, byť ještě všude
jasno nemáme. Budeme na tom ještě pracovat v týdnu a samozřejmě také reagovat na aktuální zdravotní stav hráčů. Výkon všech hráčů, kteří nastoupili, byl velmi dobrý.“

Oldøich Machala  trenér 1.SK Prostìjov:

POHLEDEM TRENÉRÙ

Už po pěti minutách pěkně zatočil
svoji střelu z přímého kopu Střeštík, bohužel přesně do míst, kde stál
domácí gólman Rybár. Po rohovém
kopu se snažil zavírat na zadní tyči
Biolek, mířil ovšem mimo branku.
První chyba eskáčka na vlastní
útočné polovině vyústila v brankovou
pohromu. Pernackého ztrátu míče využil soupeř k rychlému brejku a Baum-

Tomáš KALÁB

SENICA Generálka na nadcházející sezónu s účastníkem slovenské nejvyšší soutěže Senicou byla vpravdě mezinárodní.
Zato měla pramálo společného
s konfrontací se slovenským
fotbalem, protože „domácích“
bylo v soupeřově dresu jako
šafránu. Avšak běhaví hráči
tmavé pleti několikrát prověřili
prostějovskou obranu. Ta po
brejcích dvakrát kapitulovala,
snížení zařídil svým důrazem
směrem do branky Jan Šteigl.

v čele s Martinem Voglem. Ten Večerníku prozradil, s jakými komplikacemi se musel s kolegy potýkat, jaká
překvapení turnaj nabídl a také co se
do příštího ročníku může změnit.
yy Jak hodnotíte průběh turnaje?
A hlavně jak ho poznamenalo nevlídné počasí?
„Báli jsme se celý týden, že bude hrozné.
Věděli jsme to a připravili se. Nakonec to
ale nebyla taková smršť, ze začátku jen
hodně pršelo, potom se to uklidnilo, ale
nakonec se to vydařilo. Turnaj se docela
povedl na to, že jsme čekali, že bude zničené hřiště. Na finále nám navíc vysvitlo
slunce.“
yy Co říkáte na atmosféru a na pojetí
turnaje od jednotlivých týmů?
„Myslím si, že je to každý rok lepší a lepší.

Týmy to více a více prožívají. Když jsme
začínali, bylo to takové mrtvé. Ještě pokud k tomu přispívají hráči a fanoušci AC
Roma, kteří jsou všude a jsou slyšet, tak
je to příjemné. Turnaj pak má správnou
atmosféru.“
yyPřekvapil vás někdo výsledkově?
„Myslím si, že úplné překvapení není. Ale
postup AC Roma do finále mě překvapil,
protože co si pamatuji, tak se tam nikdy
nedostal. Jinak to, že vyhraje Chop-Pot,
to jsem docela čekal. Byl jedním z favoritů. A třetí i čtvrté místo, Lirtpool a Mrdokoče, to je stejný případ. Čekalo se to.“
yy Jak hodnotíte zájem sponzorů?
Nemáte problém je sehnat v době,
kdy se s ním potýká řada sportovních akcí?
„U nás to problém zas takový nebyl.

Naši organizátoři mají spoustu známých a je spousta firem, pro které pracujeme. My jich snad máme letos dvakrát tolik než loni. U nás se to hodně
daří. Sehnali jsme toho docela hodně,
bylo to vidět i na cenách.“
yy V čem budete v dalších ročnících
chtít udělat změny? Pokud tedy nějaké chystáte.
„Chvilku jsme i letos přemýšleli,
že bychom rozšířili počet mančaftů. Ale vzhledem k tomu, jak jsme
všichni pracovně vytíženi, tak by to
muselo být na dva dny. A to my moc
nechceme. Raději pořádáme jednorázovou akci, která se povede a která
se nebude táhnout. Nám přijde, že
na dvoudenních turnajích se ty týmy
večer opijí a druhý den už nechtějí ani

moc hrát, je to takové mrtvé. Toto je
takové jednorázové, rychlé a pro nás
je to jen dobře. Chvilku jsme o tom
přemýšleli. Ale když bude větší zájem
týmů, tak to uděláme pro osmnáct
mužstev, tři skupiny po šesti. Ale vždy
bude Metle Cup jen na den.“
yy Vypíchl byste na závěr nějakou
perličku, něco nečekaného například?
„Nic tak hrozného nebylo, chvilku se to
tam šťouchalo, ale to je vždycky. Přeci
jen ale jednu věc – když AC Roma
vyhrál semifinále, tak to vypadalo,
jako když naši hokejisté ovládli
Nagano. Zase to ale bylo příjemné. Na to, že jsme počítali i s něja- 1TICPK\¾VQT/GVNG%WRW/CTVKP8QINåGJTCNPC
kými problémy, tak se vůbec nic RQéCUÊ2QV÷wKNCLGLPCQRCMCVOQUHÆTCVWTPCLG

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
nestalo a vše proběhlo v pohodě.“

Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen
stejně jako minulý víkend v Krumsíně na Haná Cupu Patrik Gábor.
Dnes dotáhl FC Prostějov až do finále, kde dlouho odolával Chop Potu,
ale nakonec mu podlehl. Přesto byly
Patrikovy výkony naprosto famózní
a on si tuto cenu rozhodně zasloužil.
yy Druhý týden za sebou nejlepší
hráč turnaje, jak to zní?
„Naprosto skvěle. Úžasná sezóna
letos. Máme silný tým, který šlape,
a především díky němu jsem to dokázal. Pokud má člověk kolem sebe
super hráče, tak dokáže vynikat.
yy Mrzí teď hodně ta porážka ve
finále?

„My jsme odpadli fyzicky, já už jsem
chytal křeče, ale i ostatní mí spoluhráči, už nám zkrátka nezbyly síly. Těch
zápasů bylo hodně. Soupeř byl herně
i fyzicky na tom lépe, taky to jsou
samí mladí kluci a zaslouženě
vyhráli. Ale byli jsme jim vyrovnaným soupeřem.
yy Kdybyste měl porovnat
Krumsín a Metle Cup, kde
se vám hraje lépe?
„Rozhodně tady, přece jen je
tady daleko více prostoru, to
mi sedí daleko víc. Oba turnaje
byly letos skvělé, a to jak z mého
osobního hlediska, tak z týmového.“
(jaf)

N?<GnÁHJ>@IîIÁH
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yy Jak jste si užil turnaj v dalekých
Otaslavicích?
„Jsem opravdu nadšený, neskutečné, přátelská atmosféra, super! Je vidět, že turnaj už má nějakou tradici
a hráči se tady povětšinou znají. Byl
jsem až překvapený, opravdu.“
yy Kdybyste to měl porovnat
podle turnajů v Čechách, najdou
se rozdíly?

Jan FREHAR

Nejlepším brankářem turnaje
byl vyhlášen gólman SK Lán
Miroslav Bílý (na snímku), který ale obvykle hraje na pozici
střelce. Dnes však naskočil do
branky, jelikož nechtěl riskovat
po zranění zápas v poli. Chytal
ale opravdu skvěle a není divu,
že si zasloužil tohle ocenění.

„Rozhodně se najdou. V první řadě
jde o tu atmosféru, tady to bylo
něco, co jsem ještě nezažil, rodinná atmosféra. Kvalitou
mě to tady také překvapilo. Musím říct, že co se
dělá na vesnici, je něco
parádního.“
yy Jak si považujete ceny pro nejlepšího brankáře
turnaje?
„Je to teda velký nezvyk.(smích)Zažívám
spíše ceny za nejlepšího
střelce, protože jinak
hrávám na hrotu. Ale fakt
to potěší, je to hrozně super.
Byl jsem dlouho zraněný tak
jsem si řekl, že si radši jen stoupnu
dobrányaodvážímsitrofej.(smích)

-<OMDF$µ=JMUµüDG EUDQNiítakto
hodnotil turnaj

(QVQ,CP(TGJCT

perfektní atmosféra“
[®Û0+)"1,`+¡07,+h „Rodinná,
Miroslav Bílý, nejlepší

OTASLAVICE Problémy jsou od
toho, aby se překonávaly. Zřejmě takové motto zasluhuje 6. ročník Metle
Cupu, otaslavického turnaje v malé
kopané. Klání poznamenaly předpovědi meteorologů o dešti, které se bohužel pro pořadatele vyplnily. Přesto
se ale podařilo v „Metlích“ uspořádat
kvalitní podívanou, kterou na závěr
ocenil potlesk účastníků. Zásluhu
na tom měla celá řada organizátorů

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník
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šinou schopni postoupit do dalších kol,
která k nám přivedla atraktivní ligové
celky. Letos by si to opět prostějovský
fotbal zasloužil,“ poznamenal František
Jura.
Zhodnocení krátké letní přípravy bylo
tradičně na hlavním kouči Oldřichu
Machalovi. „Jako hlavní negativum vidím zranění Jana Poláka z utkání s Jihlavou, který nám v počátcích sezóny bude
chybět, zvlášť když vezmeme v úvahu
jeho výborné výkony na jaře,“ posteskl
si Machala. Jako přínos vidí především
příchod Střeštíka, jenž by měl kvalitně
obsadit už několik let hledanou pozici
tvůrce hry ve středu hřiště.

5RQNGéPÚUPÊOGMHQVDCNKUVč5-2TQUV÷LQXRTQUG\ÐPW (QVQ,QUGH2QRGNMC
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OTASLAVICE Čtvrtý ročník turnaje přinesl další výborné fotbalové zápasy. Turnaj láká každým rokem týmy z větších vzdáleností,
které byly naprosto spokojené. Každým rokem turnaj také dokládá, že kromě rostoucí tradice nabývá na síle kvalita.

Po třech stopkách v semifinále si došel až pro titul
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yy Jak jste se objevil v Prostějově
a na výstavě Fotbal to je hra? Bylo
dlouhé rozmýšlení, zda se stát ambasadorem?
„Vůbec ne. Podpořit každou takovou
akci je čest. Přijal jsem svoji roli jednoduše a rychle, s Frantou Jurou jsme
dobří kamarádi a to už dlouho. Účast
tak pro mě byla jasnou věcí. Je to tady
moc krásné a doporučil bych všem,
nejen fotbalovým příznivcům, aby se
přišli podívat.“
yy Máte za sebou působení v pražské Slavii, německé Bundeslize
i české reprezentaci. Na kterou část
kariéry vzpomínáte nejraději?
„Určitě na účinkování v Bundeslize.
A samozřejmě taky na všechny zápasy v národním týmu. To je, nebo by
měl být, vrchol pro všechny sportovce. Hodně ale taky vzpomínám na mé
začátky v žácích ve Slavii. A tím pádem i na cestu, která pak u mě vedla
k velkému fotbalu.“
yy Vy jste ale původně nebyl pasován do role snajpra, zastával jste
jiný post. Stává se vám, že přemýšlíte o tom, jak by se věci vyvíjely,
kdybyste hrál jinou pozici?
„Láďa Vízek prohlásil, že český fotbal přišel o nejlepší defenzivní štít.
(úsměv) Nebo i libero. Ale to je určitě
nadsázka. Je pravda, že do osmnácti
jsem hrál stopera. Byl to můj vysněný
post, zhlédl jsem se v tomhle po otci.
Sám hrál na zmíněném postu, chtěl
jsem být jako on. Souhrou náhod to
ale padlo. Tedy spíše kvůli tomu, jaká
byla ve Slavii konkurence. Tehdy se
v ‚béčku‘ rozehrávala řada výborných
ligových hráčů jako například Kubík
a mě dali dopředu.“
yy Při pohledu zpět, nemrzí vás, že
vám několikrát o chloupek utekl titul pro nejlepšího střelce soutěže?
„Ani ne. Mnohem více mě mrzí, že
nám tehdy utekl titul. Dvakrát jsme
k němu byli docela blízko. Jednou
jsme si to pak prohráli docela sami. To
mě samozřejmě velmi mrzí. Naštěstí
ale nastal čas, kdy se zase člověk může
radovat. Na Slavii je hodně důvodů
k radosti. Máme teď za sebou několik
titulů. Je jen škoda, že jsem je nezažil
na hřišti.“
yy Už jsme zmínili, že velkou část
kariéry jste trávil v Německu. Jak
jste byl na angažmá jazykově vybaven?
„Přiznám, že nic moc. Uměl jsem
napočítat do deseti a pozdravit.

Michal
SOBECKÝ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Vícemistr Evropy z roku 1996, mistr Německa
s Kaiserslauternem i 87násobný
reprezentant. A také jeden z nejrespektovanějších a nejúspěšnějších slávistů moderní historie
klubu. Tím vším se dá charakterizovat bývalý fotbalový útočník
Pavel Kuka (na snímku). A i když
se narodil již v roce 1968, kopačky na hřebík doposud úplně nepověsil. Dodnes totiž válí okresní
přebor. Počátkem června byl pozván jako čestný host na vernisáž
výstavy Fotbal to je hra, které byl
rovnou ambasadorem. V prostějovském muzeu byl pochopitelně
středem pozornosti a neunikl ani
našim zvídavým dotazům.

bí, stejně tak popularita. Když hráč
skončí, v krátké době o něj veřejnost
ztratí zájem. Mnozí pak nejsou poté
schopni zapadnout do života, leckdy
nemají vzdělání, praxi. Jsou pak jen
výjimky, kterým se podaří být úspěšnými v jiném oboru. Jsou tu také
kluci, kteří toho dokázali víc než my.
Vícemistři z Chile nebo mistři Evropy z Bělehradu. Na tyto i jiné kluky
se velice rychle zapomnělo. A to bolí.

(úsměv) A to bylo asi vše. Jazyková
bariéra u mě trvala zhruba rok, rok
a půl. A ukázalo se, že to je důležitá
věc, ve sportovní branži určitě. Nebýt
v týmu Míra Kadlec, nevím, co bych
dělal. Zpětně si musím přiznat, že
kdyby tam nebyl, mohlo se vše vyvíjet jinak. A kdo ví, třeba bych z toho
prostředí utekl.“
yy Čím to, že se nyní Slavii tak
daří? Zejména v porovnání se
Spartou, která v současnosti spíše
paběrkuje?
„Všechno je v lidech... Slavia natrefila
při své těžké cestě na správné lidi. Ať
už to byl trenér Šilhavý, který přišel ke
zdecimovanému týmu, místo středu
tabulky se mu šňůrou výher nebo remíz podařilo dostat až ke skvělému titulu. Nebo teď jsou to lidé okolo dua
Nezmar - Trpišovský a zázemí klubu.
Na dění ve Slavii se moc hezky kouká.
Navíc klub poprvé během své historie hodně vzpomíná na své bývalé
hráče. Je to velmi příjemné.“
yy Povídejte...
„Aktivní hráčská kariéra je velmi krátká. Hráčům pak ten zájem chy-

bude psát, a tím víc se o tom bude
číst.“
yy I o vás se ale ještě občas lidé
i nyní dočtou. Pokud vím, s kariérou jste po konci v nejvyšší lize
neskončil…
„To ne, přes krajský přebor jsem
skončil v okresním. Doteď hraji, baví
mě to. To nejhorší, co se mi teď může
stát, je hrát o soutěž níž. To už by byl
fakt prales. (úsměv) A minimálně si

Proto čím více lidí se bude zajímat,
číst o fotbalu, tím lepší pak je i jeho
smaotný obraz. A samozřejmě také
platí, že čím víc pozitivního toho
bude ve fotbale, tím více se o tom

vždycky na hřišti udělám žízeň a chuť
na pivo.“
yy Setkáváte se u spoluhráčů nebo
soupeřů s přemírou respektu
vzhledem k vašemu jménu?
„Ne, vůbec. Třeba co se stalo Lafatovi,
to byla obrovská smůla. Osobně jsem
se ale ani jednou na sebe nedočkal
negativních reakcí. Je tam pozitivní
respekt. Ostatní vidí, že už mi to tolik
neběhá, nesnaží se mě tak třeba připra-

PAVEL KUKA

vizitka

pozadu za evropskými trendy, i tak je
to ale úspěch. Podstatné je, že je tu pár
silných klubů, které táhnou zbytek,
i finančně. Liga je vlastně jedno velké
s.r.o.“ (úsměv)
yyJak to máte s volným časem?
„Popravdě ho moc není. Mám full-time-job pro agenturu ISN. Je to
skvělá práce, kdy se potkávám s mladými lidmi a jsem blízko fotbalu.
Mám možnost se potkat s hráči, jako
jsou Schick, Souček nebo Hložek.
Ještě radši se pak pohybuji s mladšími hráči, za všechny dám příklad
Adama Karabce ze Sparty. Kdoví...
Třeba se za deset let stane, že budu
na tribuně Dortmundu a uvidím
tam dnešní kluky, jak běhají po hřišti.
To by byla taková moje odměna za
všechny ty roky s fotbalem.“
yy Na začátku září pořádáte v Prostějově fotbalový zápas legend. Je
už nějaká představa o tom, kdo se
zúčastní?
„Dopředu komentovat kdo přijede
a kdo ne za dva měsíce, je strašně
těžké. Nicméně termín je to dobrý,
zrovna probíhá reprezentační pauza.
Myslím tedy, že by se i díky tomu
v Prostějově mohla objevit zajímavá
jména.“
yy Bude výběr hráčů na tento zápas nějak jasně omezený, třeba
účastí na ME 1996?
„Nejsme ničím ohraničení. Sdružení
se původně týkalo hráčů, kteří v roce
1996 nastupovali. Otevřelo se však
i dalším lidem, takže jsou v něm už
například i Jan Koller, Tomáš Ujfaluši,
Tomáš Rosický či Marek Jankulovski.
Zbývá jen otázka, kdo zrovna bude
mít čas.“ (úsměv)

✓ narodil se 19. července 1968 v Praze
✓ bývalý profesionální fotbalista
a československý i český reprezentant
✓ kopané se věnoval už od dětství,
v šesti letech začal hrát za Slavii Praha
✓ své první ligové zápasy odehrál na vojně v dresu RH Cheb, v sezoně 1987/1988
✓ o rok později se vrátil do pražské Slavie, za kterou odehrál
125 zápasů a vstřelil 62 branek
✓ v roce 1993 vyzkoušel své první zahraniční angažmá,když začal
hrát za německý 1. FC Kaiserslatern, se kterým se o pět let později
rozloučil mistrovským titulem
✓ v německé Bundeslize hrál také za Norimberk a Stuttgart,
celkem v prestižní soutěži nastřílel 50 branek
✓ po návratu do Česka odehrál za Slavii dalších 109 zápasů
a zaznamenal 33 branek
✓ kariéru zakončil po sezóně 2004/2005 v necelých
sedmatřiceti letech
✓ největším úspěchem je titul vicemistra Evropy z roku 1996,
na turnaji se dostal také do all-star týmu
✓ v roce 1994 byl vyhlášen Fotbalistou roku, v pořadí nejlepších
střelců samostatné české reprezentace je s 22 góly na pátém místě,
dalších 7 přidal v dresu Československa
✓ se všemi góly je členem Klubu ligových kanonýrů,
za národní ým odehrál 87 zápasů
✓ po skončení aktivní kariéry se stal generálním manažerem klubu
Marila Příbram, po půl roce ale na vlastní žádost odešel, funkcionářem byl také ve Viktorii Plzeň
✓ nyní pracuje pro agenturu ISN, aktivně hraje za SK Rapid Psáry,
kde také trénuje mláde
zajímavost: na 6. září shání fotbalisty pro velký vzpomínkový
zápas na ME 1996, který se má uskutečnit v Prostějově!

vit o míč nějakým záludným způsobem. Spíše se tomu zasmějeme.
Občas je zvláštní, jak se ta soutěž píská.
Ale rozhodčí to asi jen pískají tak, jak to
my hrajeme.“ (smích)
yy Za jaký tým tedy nyní nastupujete?
„Rapid Psáry. Je to okresní přebor, hráli jsme do posledního kola o záchranu,
nebyl to úplně příjemný pocit.“
yyČasto se hovoří o tom, že chybí lidi.
Hlavně v nejnižších soutěžích. Máte
ve Psárech podobnou zkušenost?
„Mladí kluci často hrát nechtějí, mají
spoustu jiných aktivit. Je to pak vidět
na kvalitě. Do budoucna je možné, že
se budou muset osekat soutěže. Nebudou tedy čtvrté třídy. Těžko zvyšovat kvalitu soutěže když vám ubývá
lidí, co ji hrají. Na druhou stranu to
beru i tak, že díky tomu se my padesátníci máme větší šanci dostat do sestavy. Je ale vidět i v nižších soutěžích,
že některé věci se pohnuly. Není to
jak dřív, aby některá hřiště byla škvára
nebo pískoviště.“
yy Na řadě hřišť byste ale určitě
hrát nechtěl...
(úsměv) „Vždycky jsou výjimky, které
potvrzují pravidlo.“
yy Jak na tom je z vašeho pohledu
obecně český fotbal? Co je dobře
a co špatně?
„Pozitivních věcí je spousta věcí.
V naší ekonomické situaci už jen to,
že je zde jen pár silných klubů jako
Slavia, Sparta a Plzeň. Se současným
zázemím je zázrak, jaký fotbal děláme
a jaké hráče jsme schopni vychovávat
pro evropský fotbal. Navíc je třeba si
uvědomit, co se tady vybudovalo za
stadiony a areály. Je to sice padesát let

S úsměvem vzpomínám na začátky v Německu.
Uměl jsem napočítat do deseti a pozdravit... To
bylo asi vše. Jazyková bariéra u mě trvala rok.
Nebýt v týmu Míra Kadlec, nevím, co bych dělal.

Fotbalová legenda Pavel Kuka navštívila Prostějov, aktivně kope i v padesáti
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MFK Vítkovice
FC Sellier & Bellot Vlašim
FC Slavoj Vyšehrad
FK Viktoria Žižkov

FK Ústí nad Labem
FK Varnsdorf

1. SK Prostějov
FK Baník Sokolov
FK Fotbal Třinec

FK Pardubice

FC Hradec Králové
FC Vysočina Jihlava
SK Líšeň

FC Zbrojovka Brno
MFK Chrudim
Dukla Praha

Úèastníci FNL v sezÏnì
2019/2020

Branky: 16. Baumgartner, 65. Castaneda – 79. Šteigl
1.SK Prostějov: Bréda – Zapletal (46. Kiška), Schuster, Kotouč, Biolek – Lutonský (83. Sedláček), Střeštík
(66. Pašek), Koudelka (57. Korovikov), Pernackij (46. Janíček), Pašek (46. Šteigl) – Rolinc (73. Dittmer).

FK Senica – 1.SK Prostìjov 2:1 (1:0)

Branky: 7. (p), 28. a 46. Koudelka – 38., 44. Kuzma, 52. Hundák, 70. Václav
1.SK Prostějov: Bréda (56. Mucha) – Kiška (58. Dittmer), Schuster, Sus, Biolek – Pašek (72. Kiška), Zapletal,
Pernackij, Šteigl – Koudelka (74. Merdita) – Rolinc (46. Kroupa).

1.SK Prostìjov – FK Dubnica nad Váhom 3:4 (2:2)

Branky: 36. Koudelka, 41. Rolinc (p) – 16. Valenta, 53. Kubala.
1.SK Prostějov: Mucha – Biolek, Kotouč, Sus (46. Schuster), Zapletal – Polák (37. Pernackij), Korovikov
(72. Dittmer) – Píchal (46. Šteigl), Koudelka (79. Merdita), Pašek – Rolinc.

1.SK Prostìjov – FK Fotbal Tøinec 2:2 (2:1)

Branky: 42. Klobása, 45. Smejkal, 70. a 90. Mikuš
1.SK Prostějov: Mucha – Kotouč, Janíček, Schuster, Zapletal – Pašek, Merdita, Stanimirović, Lutonský – Koudelka
– Ilić. Náhradníci: Peka – Šteigl, Biolek, Sus, Pernackij, Kiška, Korovikov, Dittmer.

FC Vysoèina Jihlava – 1.SK Prostìjov 4:0 (2:0)
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5VąGwVÊMčX RąÊOÚ MQR UMQPéKN X TWMCXKEÊEJ
DTCPM¾ąG4[D¾TC
(QVQ6QO¾w-CN¾D

Po hodině hry se za obranou objevil Sulley, Bréda jeho střelu reflexivně nohou zastavil. Teči Castanedy
před brankou po dalším brejku už ale
zabránit nemohl. Konečnou podobu
výsledku dal výborně hrající Šteigl, který přes brankáře a dva obránce přece
jen dotlačil míč do sítě. Pokusy o vyrovnání v poslední desetiminutovce už
vyzněly naprázdno.
(tok)

proti „zbytku světa“

v zápasech, fotbal
mě každopádně
stále baví,“ ubezpečil nejlepší hráč
druhé ligy měsíce
dubna.
Závěrem tiskové
konference
ještě
připomenul
předseda klubu významný
úspěch v mládežnické
kategorii, když byl do
konečné nominace
na mistrovství Evropy
U19 zařazen také David Píchal.

á
vecerník
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FOTOGRAFICKÁ
SOUT¨l

Na odpovìdi èekáme v redakci do pátku 19. èervence do 12:00
hodin. Další soutìzní otázka bude zveøejnìna v tištìném vydání
PROST¨JOVSKÉHO Veèerníku které vyjde v pondìlí 22. èervence
spoleènì se správnou odpovìdí na druhou soutìzní otázku a jmé
ny vÙhercù.

5XÆQFRQX÷FK\CUÊNGLVGRTQUVąGFPKEVXÊOGOCKNQXÆCFTGU[
5176'<'@8'%'40+-28%< U JGUNGO d-172-;q <CXQNCV UXQLK
QFRQX÷ò P¾O OčåGVG VCMÆ PC \P¾OÆ VGNGHQPPÊ éÊUNQ    éK
\CUNCV 5/5 \RT¾XQW PC VGNGHQPPÊ éÊUNQ    RąÊRCFP÷ RąKLòVG
QUQDP÷FQTGFCMEGPCWNKEK8¾RGPKEG

C 2TQUV÷LQX
D .CwMQX
E 5VTCåKUMQ
5RT¾XP¾QFRQX÷ò\OKPWNÆJQéÊUNC\PÊ8TQEG
8ÚJTW\ÊUM¾XCLÊ,KVMCiOÊFQX¾\2TQUV÷LQXC
<FGPMC2ąGEGEJV÷NQX¾\$GFKJQwV÷

Kde se nachází novì otevøenÙ koupací biotop"

Soutìzní otázka tohoto tÙdne zní:

#D[EJQOX¾OéGM¾PÊPCRTXPÊCMEK\RąÊLGOPKNKDWFGOGXP¾UNGFWLÊEÊEJ
VÚFPGEJRąKP¾wGVUQWV÷åGQTGMNCOPÊRąGFO÷V[

#MEGUGMQPCLÊXGURQNWRT¾EKU&QOQXPÊURT¾XQW2TQUV÷LQXQDEGOK
.CwMQX5VTCåKUMQ1VCUNCXKEGCVCMÆURTQXQ\QXCVGNGORN¾åG78TDKéGM
PCRNWONQXUMÆRąGJTCF÷

27. èervenec – ATuapark Koupelky
3. srpen – Koupalištì Vrahovice
10. srpen – Koupací biotop Laškov
17. srpen – Koupalištì Strazisko
24. srpen – Koupalištì Otaslavice
1. záøí – Plumlovská pøehrada pláz U Vrbièek

/÷UÊEG éGTXGPGE C UTRGP UXÚOK VGRNÚOK FP[ X[\ÚXCLÊ XwGEJP[
MP¾XwV÷X¾OMQWRCNKwċ.GVQULUOGUGPGEJCNK\N¾MCVKO[CTQ\JQFNKUG
åG24156ö,185-º8GéGTPÊM\CX¾OKRąKLGFGPCMQWRCNKwV÷1FMQPEG
éGTXGPEGP¾UDWFGVGOQEKRQVM¾XCVPCMQWRCNKwVÊEJXTGIKQPW#MFG
LKPFGPCwGUGVM¾PÊ\CéÊVPGåXRTQUV÷LQXUMÆO#SWCRCTMW-QWRGNM[
8åF[QFJQFKPUGOčåGVGV÷wKVPCCMVW¾NPÊXÚVKUM[PCwGJQRGTK
QFKMCUQWV÷åGRTQF÷VKVXQąKXQWFÊNPKéMWCFTQDPÆQFO÷P[

Veˇcenarknouípkáku
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1 Klenovice n/H 13
2 Sokol Ústí”B” 13
 6RNROY3LYtQč
4 Sokol Újezdec 13
5 Mostkovice 13
6 FK Troubky 13
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2 – Jakub Matyáš (Radslavice), Tomáš
Bouchalík (Újezdec), Jaroslav Svozil

ml. (Pivín), 1 – celkem 22 hráčů, včetně Martina Svozila, Pavla Valtra, Martina Tydlačky, Jaroslava Nováka, Marka
Fursta, Pavla Makoše (všichni Pivín),
Michala Čermáka (Haná Prostějov),
Tomáše Kazdy (Mostkovice), Jana
Ruszó (Otaslavice), Tomáše Dadáka
(Klenovice na Hané).

WWW.
VECERNIKPV.CZ

12 – Dominik Drmola (Otaslavice),
10 – Jaroslav Svozil (Pivín), 9 – Pavel
Zývala (Újezdec), 8 – Aleš Kopecký
(Ústí „B“), David Trajer (Pivín), Jan
Navrátil (Němčice nad Hanou), Ladislav Dvořák (Jezernice), Petr Petráš
(Troubky), Erik Dreksler (Klenovice na
Hané), Jan Čtvrtníček (Želatovice „B“).

Hráèi s nejvíce
zlutÙmi kartami:

2394 – Martin Svozil (Pivín), 2390 –
David Pokorný (Klenovice na Hané),
2370 – Vít Švec (Kovalovice), Jan Navrátil (Němčice nad Hanou), 2367 – Martin Vogl (Otaslavice), 2362 – Marek Suchánek (Radslavice), 2361 – Matěj Votava
(Jezernice), 2326 – Daniel Bosák (Jezernice), 2321 – Lumír Stoklásek (Troubky).

23 – Daniel Šerý (Ústí „B“), 20 – Jan
Všianský (Klenovice na Hané), 20 –
Patrik Gábor (Haná Prostějov), 18 –
Martin Koller (Troubky), 17 – Zdeněk
Zezula (Kovalovice), 16 – Daniel Bosák
(Jezernice), David Trajer (Pivín), 13 –
Lumír Stoklásek (Troubky).

Hráèi s nejvíce
èervenÙmi kartami:

Nejvíce
odehranÙch minut:

Nejlepší støelci
soutìze:

3 – Patrik Gábor (Haná Prostějov), 2 – Martin Koller (Troubky), 1 – Jakub Hýzl,
Patrik Brázda a Lumír Stoklásek (všichni Troubky), Jakub Ševeček, Zdeněk Zezula (oba
Kovalovice), Jan Šanta, Daniel Bosák (oba Jezernice), Roman Klimek, Jiří Jemelka (oba
Želatovice „B“), Tomáš Cibulec (Haná Prostějov), Daniel Šerý (Ústí „B“), Jan Všianský
(Klenovice na Hané), Pavel Valtr (Pivín), Petr Zapletal (Mostkovice), z toho Patrik Gábor a Martin Koller vstřelili v zápase jednou pět branek, Zdeněk Zezula čtyři.

1 FK Troubky 13
 äHODWRYLFHÄ%³ 
3 Klenovice n/H 13
 6RNROY3LYtQč
 6RNROÒVWt³%³ 
6 Kovalovice 13
7 Jezernice
13
8 Otaslavice 13
 +DQi3URVWčMRY
10 SK Radslavice 13
11 Sokol Újezdec 13
12 Mostkovice 13
 1čPÿLFHQ+ 
 6RNRO7RYDþRY
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SMOOS I.B TØÍDA SK. „A“:

/WåUVXQ
Klenovice na Hané

á
milujeme vecerník

a vše je jinak. Ne, nelituji toho, myslím, že do této ligy patříme.“
yy I bez postupu, jaké byly oslavy?
„Velké, bujaré. Kluci rozhodně slavit
umí.“
yy Je něco, na co se budete během
letní přípravy zaměřovat?
„Ještě nám nezačala. Měli jsme ke konci sezóny hodně zraněných, dohrávali
jsme ji ve dvanácti lidech. Chtěl jsem
dát marodům čas na léčení. Nicméně
další sezóna bude těžká. Soupeři nás
už znají, budou připravení. Mám taky
strach o motivaci hráčů a o to, aby
vstup do sezóny nepodcenili. Bude to
hodně o hlavách.“
yy Jaké jsou změny v týmu? Tedy kromě brankáře Davida Pokorného…
„Kromě něj končí taky Kuba Šlézar.
Do brány nám pak přijde Hýbl z Určic, další hráči jsou rozjednaní.“
yy U Davida Pokorného bych ještě
chtěl zůstat. Jak těžké ho bude nahradit? Odchytal všechny minuty
za Klenovice?

„David byl a je výborný brankář. Na
jaře měl ale problémy s tréninky kvůli
zaměstnání. Byli jsme tedy rádi, že to
odchytal. Myslím ale, že Hýbl ho nahradí. Má sice trochu jiný styl a budeme si na to zvykat, ale určitě ho dobře
nahradí.“
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Trenér: Jiří Hon
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Realizaèní tÙm:

9
17
5
6
24
1
1
2
11
18

Útoèníci:

Dominik DRMOLA 25
David Gerneš
22
AlexandrHARGUNBAD 1
Lukáš Holinka
18
Jakub CVHOJKA
22
Jozef Merdita
9
David PÍREK
13
Martin Tkáč
19
Milan VALENTA
9
Marek Vitásek
1
Pavel KAPLÁNEK
1

Jan FREHAR
Tomáš Hon
Lukáš KALÁB
Michal Kaláb
Jan NEJEDLÝ
Patrik Rakáš
David RUŠIL
Jaroslav Šatný
Michal ŠUBRT
Dominik Zatloukal

VN lK ÈK

13 0 0 0
10 0 0 0

Obránci

David HRAZDÍRA
Jindřich Koudela
Jan RUSZÓ
Pavel Skalický
Tomáš SMÉKAL
Lubomír Smékal
Martin VOGL

hráè

Z

Brankáøi

Martin HON
Martin Sika

hráè

– v sezÏnì 20182019

SOKOL OTASLAVICE

MOSTKOVICEPodobně jako třeba
Jesenec-Dzbel, také Mostkovice dělí
uplynulou fotbalovou sezónu na dvě
zcela rozdílné poloviny. Zatímco
na podzim tým Iva Kroupy válel,
jaro už zdaleka tak dobré nebylo. A
přišel zákonitě pád tabulkou. Ne tak
hluboký, aby Mostkovicím hrozil
sestup, zároveň však dostatečný na
to, aby nadějně rozjetý vlak přibrzdil
a taky vykolejil. I přesto se trenér
týmu Ivo Kroupa dívá při pohledu
zpět na sezónu jako na relativně
slušnou. I když s několika „ale“.
bylo pár propadáků, při nichž jsem
přemýšlel, jestli to má ještě smysl.“
yy Chystáte do příští sezóny změny
v týmu?
„Budeme mít skoro komplet nový
tým. Odešlo nám sedm kluků, naopak
budeme mít šest sedm nových. Cítím
z těch hráčů natěšenost, bude se s nimi
dát pracovat. Když se navíc tým doplní
zkušenými hráči a dáme hře systém a řád,
můžeme myslet výš. Mám z toho dobrý
pocit. Ze začátku to sice bude boj, než si to
sedne. Ale na příští sezónu se těším.“
yy Jak vypadá fotbalová příprava v
Mostkovicích?
„Začali jsme v pátek. Jsme neustále na
hřišti s balonem, kluci se z toho možná
zblázní. Všechno probíhá v rámci
herních cvičení, které kopírují situace
ze zápasu. Poznávám teď taky hráče po
herní a mentální stránce, jejich sílu i
slabiny, abych z nich co nejvíc vytěžil a
připravil jim systém hry šitý na míru.“

OTASLAVICE Ani skvělá, ani bídná. Ale něco mezi. Tak mohou hodnotit v Otaslavicích uplynulou fotbalovou sezónu. Tým trenéra Jiřího
Hona ji zakončil na devátém místě
a v závěru sezóny své konto obohatil několika vysokými výhrami, ale
také debaklem 1:9 s Troubkami.
První dotaz na trenéra Hona tak
zněl, zda tým splnil předsezónní
cíle. „Jak se to vezme. Základním cílem bylo udržet soutěž, a to se nám
podařilo,“ zhodnotil pro Večerník
Jiří Hon.
Jeho týmu se nepovedl zejména podzim. Na první gól čekaly Otaslavice
do čtvrtého kola, na výhru pak ještě
o zápas déle. „Reálné umístění týmu
bych viděl v klidu uprostřed tabulky.
Pokud by se nám dařilo jezdit v plné
sestavě,“ poznamenal Jiří Hon. Také
jeho tým kosila zranění, určitou výhodou tak bylo, že disponoval několika
dorostenci, kterými se daly látat díry v
sestavě. „Zranil se nám například Michal Kaláb, v září jde na operaci. Také
jsme měli hned zkraje sezóny zraněného gólmana,“ dodal trenér.
Tým však čekají do příští sezóny i
další změny. „Měli jsme na hostování
Merditu z Klenovic a asi nás opustí také Pírek. Jinak by ze základu ale
měli všichni zůstat,“ informoval Večerník. Otaslavice může těšit, že i nadále budou hrát derby s Klenovicemi
a Pivínem: oba týmy odmítly postup
o soutěž výše. „Cíle pak máme takové
jako vždy. Tedy hrát kolektivní fotbal,
vyhrávat domácí zápasy. A hrát tak,
aby to kluky bavilo,“ uzavřel Jiří Hon.

myslí si trenér Otaslavic

„Mohli jsme hrát klidný střed,“

yy Máte za sebou podle vás dobrý
ročník?
„V první řadě musím říct, že jsme konečně
odehráli sezónu v klidu. Třeba docházka
na tréninky byla až do konce září dobrá.
Pak se něco pokazilo, upřímně nevím co.
Netuším, kde jsem udělal chybu. Už jsme
se z toho ale pořádně nedostali, nezvedli.
Podzim jsme měli tedy výborný, pak se to
změnilo. Nechci se přitom vymlouvat na
zranění. Ta prostě ke kolektivním sportům
patří. S koncem sezóny spokojený nejsem.
Byli jsme za otloukánka.“
yy Jak hodnotíte tým? Byl někdo,
kdo vás hodně mile překvapil?
„Spíš bych chtěl říct, že máme snad
nejstarší mužstvo v soutěži. Řada
hráčů jsou čtyřicátníci, dalším na
čtyřicet táhne. Hodně si tak vážím, že
i když už třeba ve svém věku nemají
takovou motivaci, tak to nezabalili a
sezónu dohráli. Stejně tak mě těší, že
jsme sezónu důstojně dohráli. I když

„Na jaře jsme byli za otloukánka“

Trenér Mostkovic Ivo Kroupa:

KLENOVICE NA HANÉ Nepříliš
početný, zato však velmi úspěšný
tým. To byly v uplynulém ročníku
Klenovice na Hané. Ty zažily snovou sezónu, když se jim podařilo
skupinu A ovládnout a vychutnat
si tak celkové vítězství. Ovšem vítězství bez postupu. Klenovice se
rozhodly, stejně jako další týmy, že
o úroveň výše nechtějí. I proto má
trenér týmu Vladimír Horák jasno:
další sezóna ve stejné lize po jejím
ovládnutí bude velmi těžká.
yy Jak byste zhodnotil sezónu jako
celek?
„V každém případě byla velice dobrá.
Měli jsme sice i slabší okamžiky, ale
nakonec jsme vyhráli, a to je hlavní.“
yy Nelitujete zpětně, že jste s hráči
nezkusil 1.A třídu?
„To je těžké. Asi ale ne. Je problém s
hráči. Sice je pravda, že bychom tam
možná ten střed tabulky ukopali. A
měli jsme 12 i 14 lidí na tréninku. Ale
stačí, když se pár klukům změní práce,

„Bude to o hlavách,“ ví trenér Horák

Obhajoba úspěšné sezóny?
Z
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Trenér: Ivo Kroupa
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Realizaèní tÙm:

Jan BUREŠ
Václav Dadák
Jiří HANÁK
Matěj Hatle
Tomáš KAZDA
Oskar Kravák
Petr ZAPLETAL
Jaroslav Karafiát

Útoèníci:

Michal GRONYCH
Radim Karafiát
Ivo KROUPA
Jakub Křišťan
Viktor KUCHAŘ
Radim Ordelt
Jan SEKANINA
Josef Sekanina
Martin ŠLAMBOR
Michal Šubert
Martin VOJTÍŠEK
Michal Všetička
Ondřej ZAPLETAL

Zálozníci:

20
9
10
12
20
11
4
21
8
2
18
1

Obránci
Jan DOSEDĚL
Radek Hanák
Lukáš KRČAL
Jindřich Krejčí
Ondřej MILAR
Martin Sedláček
Petr ZAPLETAL
Lubomír Zapletal
Tomáš ZBOŘIL
Jaroslav Frýbort
Jan SEKANINA
Vladimír Vojtíšek

hráè

Štěpán KARAFIÁT 24 0 2 0
Martin Lukáš
10 0 0 0

hráè

– v sezÏnì 20182019

SOKOL MOSTKOVICE

Trenér: Vladimír Horák
Vedoucí týmu: Roman CIBULKA

Realizaèní tÙm:

Marek BOROVSKÝ
Michal Dadák
Filip POKORNÝ
Martin Pytela
Tomáš ROZEHNAL
Jan Všianský
Lukáš ZAPLETAL

Útoèníci:

Tomáš DADÁK
Tomáš Dadák
Erik DREKSLER
Lukáš Frys
Tomáš GREPL
Jozef Merdita
Josef POPELKA
Dam Prášil
Jan SIGMUND
Jakub Kašuba

Zálozníci:

Martin CÉSAR
Tomáš CETKOVSKÝ
Tomáš DRÁBEK
Marek LIŠKA
Radek MAŇÁK
Radim SPÁLOVSKÝ
Jakub ŠLÉZAR

0 0
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Obránci
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Brankáøi
hráè

hráè

– v sezÏnì 20182019

SOKOL KLENOVICE

katastrofální. Měli jsme díky spolupráci s Konicí nadstandardní podmínky,
ale účast ze strany našich hráčů byla
bídná. Na jaře se jen potvrdilo, že co
natrénuje hráč v zimě, z toho pak žije
celý rok. Ke všemu se přidaly další povinnosti hráčů, u některých pracovní,
někteří začali stavět, také jsme měli
pár zraněných. Ze šestnácti lidí tak
najednou bylo jedenáct. Chvíli jsme
po sezóně uvažovali, zda příští vůbec
přihlásit. Ale jedeme dál. Abych to
shrnul: podzim byl podařený, jaro katastrofální.“
yy Měli jste k dispozici starší
tým…
„To ano, ale zase nejzkušenější. A to
v dnešním fotbale často rozhoduje.
Stárne to ale všude, mladých hráčů je
nedostatek.“
yy Plánujete nějaké změny v
týmu?
„Nasmlouvaní jsou čtyři dorostenci,
kteří hráli krajskou soutěž v Konici.
Dále také mladý gólman z Městečka
Trnávky. Problém je zranění Čížka,
bude nám chybět kapitán. Snad se
zapojí do jarní části sezóny.“
yy Vy jste koncem června říkal, že
možná skončíte ve funkci trenéra.
Rozhodl jste se pokračovat?
„Ano, zatím pokračovat budu.“
yy Jaká je budoucnost jeseneckého fotbalu?
„Byla by škoda, kdyby to u nás umřelo. Máme moc pěkný fotbalový areál.
Tvrdím ale, že problémy jsou všude,
je to špatné.“
yy Máte už stanovené herní cíle na
příští sezónu?
„Prostředek tabulky, klidné vody,
to říká každý. Pro nás je prioritou
záchrana soutěže. Nyní nás čeká
od 19. července příprava, poté hodový turnaj ve Dzbelu a pak jdeme
na to.“
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Vysvětlivky: Za jménem následuje počet zápasů, vstřelených
branek, žlutých karet, červených
karet.

Trenér: Radovan Novotný
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Realizaèní tÙm:

Adam BURIÁNEK
Lukáš Chlud
Ivan JARMER
Petr Kolečkář
Adam STUDENÝ
Ondřej Tomek
Patrik VEJVODA
Oldřich Vévoda

Útoèníci:

Luděk ČALA
Dominik Dorňák
Patrik FRGÁL
Jan Horák
Radislav HRŮZEK
Michal Jiříček
Martin KYSELÁK
Bronislav Mrkva
Jan NAVRÁTIL
Ivo Parák
Martin PĚNČÍK
Patrik Rus
Jan SVOZIL
Kristián Vlach
Filip KUČERA

Zálozníci:

Martin BUČEK
Michal Hamala
Zdeněk CHALÁNEK
Lukáš Jenčík
Jaroslav JORDÁN
Martin Navrátil
Petr ŘEZÁČ
Zdeněk Spiller
Jan VRÁNA
Jan Župka
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Brankáøi
Ondřej CHMELAŘ
Adam Kopřiva
Ivo KOPŘIVA
Libor Nosek

hráè

– v sezÏnì 20182019

N¨MÈICE NAD HANOU

scénář neobjevil v dalším ročníku.
Přeci jen jsme ligu zachraňovali dvě
sezóny po sobě až v posledním kole.“
yy Jakým způsobem se tedy budete
snažit tým zlepšit, aby se ho boje
o záchranu příště netýkaly? Jsou v
plánu nějaké posily?
„Extra posily neplánujeme, hráči na
okrese moc nejsou. Budeme se to tak
snažit uhrát s týmem, který jsme měli
v minulé sezóně. Snažíme se hlavně
zlepšit organizaci hry, zejména pak
obrannou fázi, abychom nedostávali tolik gólů. Máme mladé mužstvo,
snad nejmladší v soutěži. Musíme do
kluků dostat taktiku a techniku, a když
k tomu přidají dravost a rychlost…
Vše je ale o tréninku, tréninku a tréninku.“
yy Stanovil jste už cíle pro další sezónu?
„Jdeme do ní samozřejmě s pokorou.
Hlavním cílem je záchrana. Chceme hlavně ročník dobře odstartovat,
pak by klukům narostlo sebevědomí.
Chceme být také výsledkově a v tabulce jinde než minule, hrát hezký fotbal
bez velkých nervů.“
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Trenér: 1. - 15. kolo Petr Gottwald,
16. – 26. kolo Ivo Zbožínek
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Realizaèní tÙm:

Dominik BAJER
Patrik DOSEDĚL
Martin LUŽA
Miroslav MARTINÁK
Martin PLEVA
Tomáš PROCHÁZKA
Josef VACA
Tomáš GOTTWALD

Útoèníci:

Ondřej DOSTÁL
David JAMRICH
Jiří KALANDŘÍK
Ladislav KIŠKA
Lubomír KLUS
Robin KOTLÁR
Štěpán VERNER
Martin VERNER

Zálozníci:

Lukáš AUGUSTIN 18
Přemysl GOTTWALD 10
David PÍREK
1
Tomáš STUDENÝ
1
Marek STUDENÝ 17
Aleš STUDENÝ
21
Jonáš TOMIGA
18
Michael VAŘEKA
19

hráè

Adam KOLLMANN 11 999 0 0
Lukáš VOLF
11 1011 0 1
Jonáš TOMIGA
2 183 0 0

hráè

v sezÏnì 2018 – 2019

TJ SOKOL SMRlICE

Trenér: Petr Tichý

Realizaèní tÙm:

Petr BROSS
David ČÍŽEK
Antonín HRADIL
Michal JURNÍK
Miloš NAVRÁTIL
Jiří TICHÝ

Útoèníci:
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Zálozníci:
Jan BURGET
Vladimír ČÍŽEK
Josef KONEČNÝ
David KŘEČEK
Martin LAŠTŮVKA
Adam OŠLEJŠEK
Zbyněk POLES
Vojtěch SVOBODA
Petr TICHÝ
Jan ZAJÍČEK
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Bronislav BURIAN 21 4
Zdeněk HORÁK
19 0
Martin KOŘENEK 14 2
Radek NOVOTNÝ
1 0
Petr ULLMANN
12 0
Jaroslav ŽOUŽELKA 24 1
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Michal GOTTWALD
Tomáš KÝR
Karel LAŠTŮVKA
Roman BURGET

hráè

v sezÏnì 2018 – 2019

JESENECDZBEL
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TABULKA VENKU
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Nejvíce
odehranÙch minut:

22 hráčů, včetně Adama Studeného,
Martina Lužy, Ladislava Kišky (všichni Smržice), Jana Zajíčka (Jesenec-Dzbel).

2 – Ondřej Nejedlý (Zvole), Vojtěch
Pospíšil (Velká Bystřice), 1 – celkem

Hráèi s nejvíce
èervenÙmi kartami:

2252 – Jakub Zábranský (Doloplazy),
2244 – Marek Škobrtal (Slatinice), 2212 –
Petr Pohanka (Moravský Beroun), 2209 –
Martin Tyráček (Třeština), 2208 – Nikos
Malinovský (Moravský Beroun), 2173 –
Lubomír Klus (Smržice), 2125 – Radek
Dohnal (Doloplazy), 2122 – Jan Mužátko
(Moravský Beroun), 2119 – Zdeněk Daříček (Zvole), Jan Stejskal (Velká Bystřice).

V pøíštím 5. díle fotbalu extra se zamìøíme
na tÙmy z okresních soutìzí. Prostor také
dostanou muzstva Pivína a prostìjovské
Hané které hrají I. B tøídu.

– Nikos Malinovský (Moravský Beroun), Zdeněk Daříček (Zvole), Jan
Wenzel (Velká Bystřice), 9 – David
Havlíček (Zvole), Marek Škobrtal (Slatinice), Tomáš Gereš (Třeština), Petr
Novotný (Velká Bystřice).

15 – Radek Dohnal (Doloplazy), 11

Hráèi s nejvíce
zlutÙmi kartami:

24 – David Lacman (Moravský Beroun), 22 – Miroslav Knápek (Olešnice u Bouzova), 21 – Nikos Malinovský (Moravský Beroun), 19 – Josef
Drábek (Doloplazy), Martin Kováč
(Olešnice u Bouzova), 18 – Aleš Masopust (Třeština), 17 – David Lošťák
(Velká Bystřice), 16 – Zbyněk Poles
(Jesenec-Dzbel).

Nejlepší støelci
soutìze:

3 – David Lacman (Moravský Beroun), 2 – Nikos Malinovský (Moravský Beroun),
Martin Luža (Smržice), Josef Drábek (Doloplazy), 1 – Roman Puchr, Miroslav Knápek, Zdeněk Opravil a Petr Kolomazník (všichni Olešnice u Bouzova), Libor Ondrášek, Aleš Masopust (oba Třeština), David Lošťák, Vojtěch Pospíšil (Velká Bystřice), Jiří
Tichý (Jesenec-Dzbel), Martin Thomas (Kožušany), Václav Plhák (Loštice), Jan Togel
(Šternberk „B“), z toho Nikos Malinovský, Josef Drábek a Martin Thomas vstřelili v jednom zápase čtyři branky.
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Dvoustranu připravil: Michal Sobecký.
Foto: archiv Večerníku, oficiální stránky klubů.
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NĚMČICE NAD HANOU Smutné bylo jaro v Němčicích nad
Hanou. Alespoň to fotbalové. Tým z jihu Prostějovska
zažil přímo hororovou
sezónu, která snad ani nemohla dopadnout jinak
než sestupem. O něm
bylo definitivně jasno
po debaklu 2:7, který
tým trenéra Novotného dostal na hřišti

prostějovské Hané. Ten už předtím ale
nebyl příliš optimistický ohledně setrvání týmu v B třídě. „S týmem to šlo z
kopce u dříve, po postupu do 1.A třídy.
Zhoršila se výrazně tréninková morálka,“ konstatoval Radovan Novotný.
Právě v přístupu hráčů vidí největší problém. „Za dob 1.A třídy byla zimní příprava tak na 70 procent. Teď byla nulová.
Když odehrajete prakticky jen jeden přípravný zápas, a to ještě z velké části s dorostem, tak je něco špatně,“ poznamenal

Radovan Novotný. Jeho tým také trvale
trápilo neproměňování šancí. Těch sice
neměl málo, ovšem produktivitu mělo
mužstvo bídnou.
Tréninky zkrátka hráčům Němčic nad
Hanou chyběly. „Říkal jsem klukům opakovaně, že pokud nemám jako trenér jak
ovlivnit hráče na tréninku, tak mě to fakt
nebaví. Stačil přitom základ, aby se hráči
udržovali,“ uvedl trenér. Na dotaz, zda vidí
přeci jen něco pozitivního, hledal dlouho
odpověď. „Pozitivní je snad jen to, že jsme

dokázali sezónu celou odehrát bez toho,
abychom se z nějakého utkání museli
omluvit a následně platit pokutu. Jinak
opravdu nic,“ sdělil Radovan Novotný.
Trenér už v Němčicích nadále pokračovat
nebude, rozhodl se více věnovat rodině.
Na němčický fotbal však podle svých slov
nezanevřel. „Mrzí mě, že tým spadl do
okresu. Kluci jsou přitom šikovní. Budu
je určitě dál sledovat,“ slíbil na dálku dnes
již bývalým svěřencům Radovan Novotný. Ten u týmu skončil po šesti letech.

„Potopil nás přístup k tréninkům“

Trenér Novotný:

yy Jak při ohlédnutí zpět hodnotíte
sezónu? Byla úspěšná, nebo spíše ne?
„Z mého pohledu dopadla úspěšně. Je
pravda, že jsme se pohybovali na konci tabulky, začátek ročníku nám vůbec
nevyšel. A brzy bylo jasné, že budeme
hrát o záchranu. Ta se podařila, a proto hodnotím sezónu jako úspěšnou.“
yy Byly oslavy záchrany bouřlivé?
„Žádné moc nebyly. Hlavně se dostavila úleva, že se nám záchrana podařila. O to náročnější to bylo, že jsme se
zachránili až v posledním zápase. Spíš
jsme už brzy začali řešit, aby se stejný

SMRŽICE Záchrana na poslední
chvíli. A těžké boje na trávnících,
které zdaleka ne vždy končily
ke spokojenosti smržických fotbalistů. Pro tým v čele s hrajícím
trenérem Ivem Zbožínkem si
sezóna 2018/2019 nachystala
řadu horkých chvilek. Jak se ale
říká: konec dobrý, všechno dobré. Platí to i pro uplynulý ročník, v
němž se Smržicím podařilo ukopat a doslova vydřít záchranu 1.A
třídy za pět minut dvanáct.

„Do sezóny jdeme s pokorou“

Ivo Zbožínek:

JESENEC Těžká, plná zranění i
kontrastů. Všechny tyto přívlastky
snese sezóna, kterou za sebou mají
fotbalisté Jesence-Dzbelu. Ukázali,
že jediný ročník může nabídnout
dvě zcela rozdílné části, doslova
jako den a noc. Zatímco podzimní
se hodnotila trenérovi Petru Tichému snadno, ta jarní už mnohem
hůře. Jesenec-Dzbel se během jara
totiž dostal do nemalé krize, a to nejen herní. Ve vzduchu visela i otázka další existence týmu. Ta však
byla nakonec zodpovězena kladně,
a mužstvo tak už vyhlíží další sezónu. A dokonce s optimismem.
yy Jak byste zhodnotil uplynulou sezónu? Byla z vašeho pohledu úspěšná i přes nepříliš podařené jaro?
„Podzim nám vyšel, nasbírali jsme
hodně bodů. Dokonce jsme byli druzí
nejlepší, porazily nás akorát Olešnice
a Kožušany. Zimní příprava ale byla

Petr Tichý: „Byla by škoda,
kdyby zde měl fotbal umřít“

aneb
2+/e'187Ì=$)27%$/29ă0,6287ħþ(0,96(=Ð1ħ²

fotbal extra - 4. 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.
Zatímco v minulých dílech jsme se věnovali
Prostějovu, dále Kralicím a týmům hrajícím I. A třídu,
tentokrát se podíváme, jak se dařilo a dále může dařit týmům I. B třídy. Prostějovsko v nich mělo v sezóně 2018/2019 osm zástupců. V té příští bude počet
stejný, jen Němčice nad Hanou nahradí postupující Vrchoslavice. Celkově se týmům z Prostějovska
v soutěžích spíše dařilo, Klenovice na Hané dokonce vyhrály skupinu A, Pivín v ní skončil hned v závěsu druhý. A jak dopadli ostatní?
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milujeme vecerník
á

malá kopaná

Pohled zpět:Martin Ošťádal hodnotí letošní ročník turnaje v malé kopané Haná Cup
PROSTĚJOV Po dvaadvacáté se uskutečnil Krumsínský Haná
Cup. Hlavním organizátorem největšího turnaje v malé kopané na Prostějovsku znovu byl už po sedmnácté Martin
Ošťádal, který je tím pádem nejpovolanějším člověkem pro
jeho zhodnocení. Večerník coby mediální partner akce mu dal
prostor k tradičnímu podrobnějšímu ohlédnutí.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
„Turnaj pro mě začíná již někdy v březnu, kdy dávám dohromady adresy,
pomalu se začínají tvořit pozvánky,
dáváme dohromady soupis možných
sponzorů, oslovujeme Olomoucký
kraj. Tradičně největší práci dá sehnat
obsluhy do bufetů tak, aby vám všem
byly k ruce 24 hodin denně. Těmto
lidem bych chtěl hned na úvod poděkovat. Nejde totiž ve všech případech
o členy TJ Krumsín. Starají se o vás
také hasiči, ale i běžní lidé z Krumsína
a okolí, naši kamarádi a rodinní příslušníci. Všichni pracují bez nároku
na odměnu. Jako poděkování za jejich
práci na turnaji pro ně připravujeme
o prázdninách posezení na hřišti s nějakým dobrým jídlem, pitím a hudbou.
Moc si jejich práce vážíme a doufáme
v jejich přízeň i pro následující roky.
Nejdříve je to vždycky na mně. Připravit rozlosování a naplánovat průběh
celého turnaje. Většinou si s tím lámu
hlavu několik hodin. Letos jsem doufal
v účast 30 týmů, to se ale bohužel nestalo. Sleduji i ostatní turnaje a ty postihl oproti loňsku další pokles účastníků.
Některé byly pro nezájem dokonce
zrušeny. Nakonec jsme turnaj začali s 20 týmy, které byly ale nesmírně
kvalitní. Když začalo chodit startovné,
podivoval jsem se nad tím, že se v podstatě nehlásí týmy z Prostějovska. Registrovali se fotbalisté z Hlučína, Chocně, Náchoda, dva týmy ze Slovenska,

Brno… A tradiční prostějovské týmy
nic. Netuším, čím je to způsobeno, ale
věřím, že si k nám v dalších ročnících
zase cestu najdou. Chybou bylo určitě
v roce 2017 turnaj nepořádat kvůli určitým problémům uvnitř TJ Krumsín.
Akci to určitě ublížilo.
Celý týden před turnajem jsme běhali,
zařizovali, vařili, lajnovali a sekli hřiště,
zavlažovali. Někteří z nás si museli vzít
dovolenou, aby se vše stihlo. Snažili
jsme se, aby byl trávník v co nejlepším
stavu. A myslím, že se povedlo. Hrací
plochy se lehce posekly ještě den před
turnajem. Počasí bylo letos parádní.
Většinu dne bylo pod mrakem, žádné
velké horko. Příjemné jak pro diváky,
tak i pro hráče.
V pátek jsme měli sraz na hřišti v devět
hodin ráno. Den předtím jsme již připravili bufety, rozvěsili reklamy, všude
uklidili. Turnaj měl začít až ve 14 hodin.
Před polednem dorazili jako první kluci
z Chocně i s brankářem futsalové reprezentace a Sparty Liborem Gerčákem.
Po poledni začaly najíždět ostatní týmy
a jejich fanoušci. Ve 13 hodin dorazili
rozhodčí. Jejich sestavu tradičně vybíral
Pavel Majer. K rozhodčím bych řekl jen
jedno. Zvládli svoji roli parádně a udrželi nervy hráčů na uzdě. Nebyla jediná
stížnost. Komunikace mezi rozhodčími
a mnou byla parádní, vždycky jsme se
domluvili. Jsem také rád, že nám svoji přízeň zachovala i Božena Sekaninová, bývalá senátorka, dnes zastupitelka města
Prostějov. Pár politiků už si patronát nad
naším turnajem vzalo, ale každý odešel,
když skončila jeho kariéra ve vrcholné
politice. Boženka je ale trošku jiný šálek
kávy. Tráví s námi na hřišti celý turnaj, povídá si s lidmi, předává ceny. Svoji přízeň
nám zachová i do příštích ročníků.

Ale teď už k turnaji samému. Rozjel se
v pátek ve 14 hodin čtyřmi základními
skupinami po 5 týmech. Turnaj měl
opustit pouze poslední tým z každé
skupiny. Bylo vidět, že některé týmy
hrají na půl plynu. Hodně vyrovnaná
byla skupina „A“. Choceň skončila překvapivě až na 3. místě, vyhrál Brodek
u Prostějova. Výsledky byly opravdu
těsné. Naopak ve skupině „B“ předvedlo spanilou jízdu Vyprahlo Konice. Skóre 21:3 hovoří za vše. Skupinu
„C“ vyhrál o skóre Red Brno. Skupina
„D“ byla také velmi vyrovnaná, ale FC
PIVO rozjelo svoji cestu za obhajobou
vítězstvím ve skupině, když zaváhal
pouze remízou s Hlučínem.
Tradiční večerní diskotéka se moc
povedla, možná nejlepší večerní akce,
která kdy byla. DJ MIKE hrál na přání,
všichni se parádně bavili. Po třetí hodině ranní se začal areál vylidňovat. Ráno
v deset se pokračovalo osmifinálovými
skupinami.
Hned ráno jsme museli řešit neúčast
týmu FC Radegast u Zacha v osmifinále z důvodu zranění a nedostatku
hráčů. Divokou kartu tak dostali
Pifní upíři. První osmifinálovou skupinu vyhrál překvapivě tým AC ROMA
a spolu s ním postupoval dále Brodek
u Prostějova. V té další překvapivě vypadlo Vyprahlo Konice, naopak dál pokračoval FC Literpool a Peliny Choceň.
Překvapení se konalo i ve třetí osmifinálové skupině, kde postoupily týmy
FC Chachaři Hlučín a FC Dynamo
Čížovky. Favorizovaný Red Brno se tak
do play-off nepodíval. Poslední skupinu
ovládlo v suchém triku FC PIVO a FC
Lolin.
Ve 14 hodin začalo čtvrtfinále. Další
šok favoritovi připravil tým FC Dynamo Čížovky. Výhru 5:1 nad Litrpoolem nečekal snad nikdo. Choceň si
poradila na penalty s Hlučínem a FC
PIVO deklasoval Brodek 6:1. Čekalo
se, co v semifinále předvede mohutně
podporovaný tým AC ROMA, ale
Čížovky ještě nehodlaly končit. Výhra

*NCXPÊQTICPK\¾VQT-TWOUÊPUMÆJQ*CP¾%WRW/CTVKP1wċ¾FCN XNGXQ URQNGé
P÷URCVTQPMQWVWTPCLGUGP¾VQTMQW$QåGPQW5GMCPKPQXQW WRTQUVąGF 

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

4:1 znamenala překvapivé semifinále.
FC Dynamo Čížovky byl jednoznačně
nejpříjemnějším překvapením turnaje.
FC PIVO poté vyřadil těsně Choceň.
Finále bylo ovšem jednoznačnou
záležitostí FC Pivo. Čižovkám po náročném programu už možná trošku
došly síly a prohrály jednoznačně 0:7.
Borci FC PIVO tak po zásluze obhájili
loňský triumf a ohlásili útok na zlatý
hattrick. V příštím roce se tedy máme
opět na co těšit.
Po skončení finále proběhlo slavnostní
vyhlášení, u kterého s námi předávala
ceny i Boženka Sekaninová. Myslím si,
že týmy byly s ohodnocením spokojené i proto, že obdržely také poměrně
vysoké finanční odměny.
Co říct na závěr. Další ročník je za námi
a již vyhlížíme ten příští. Za celý víkend
jsme viděli spoustu krásného fotbalu.
Během turnaje za mnou chodili
zástupci týmů a chválili organizaci
a zabezpečení turnaje. Hodně mě
to hřálo u srdíčka. Moc se u nás líbilo
slovenským týmům a přislíbily účast
i v příštím roce. A to v hojnějším počtu.
Chtěl bych poděkovat všem členům
výboru TJ Krumsín, lidem v obsluhách a v neposlední řadě našim sponzorům v čele s Olomouckým krajem.
Díky všem těmto lidem jsme schopni

POSLEDNÍ, PŘESTO POSTOUPIL. Unikátní situace. FC Radegast u Zacha se probil do osmifinálové skupiny, neměl ji však s kým odehrát.
Hráči se mu rozprchli. A tak se dále podívali Pifní
Upíři z posledního místa. Ti však měli po třech
zápasech skóre 0:22 (celkem tedy 2:45!) a záhy
tak stejně skončili.
NEJVĚTŠÍ DEBAKL? PADLA TŘINÁCTKA. Že je desítka nepopulární? Co teprve
třináctka… A opět u toho byli Pifní Upíři. Ti
inkasovali od pozdějšího vítěze turnaje třináct
branek, nevstřelili žádnou a stali se tak držiteli nelichotivého prvenství v kategorii „největší debakl
na turnaji“.
STAČILY ČTYŘI. Skvělé skóre, přesto konec
v osmifinále. A o to víc mrzí. Tým AC Vyprahlo
Konice prosvištěl základní skupinou jakoby nic.
Pak ale přišlo ouvej. A hned v osmifinále vypa-

dl. Přitom měl kladné skóre 3:1. Kdyby přitom
v jednom z dalších zápasů vstřelil o gól více, postupovala by právě Konice.
FAVORITÉ SELHALI. FC Litrpool, Peliny
Choceň byly velkými adepty na titul. A ani
jeden z nich se k němu nedostal. Peliny neměly zcela jistou skupinu, a nakonec těsně padly
v boji o finále. Litrpool měl naopak zprvu
skvělé výsledky, následně ale neuspěl v playoff.
DLOUHÝ VÝLET. Hned několik týmů jelo do
Krumsína přes sto kilometrů. Rekordmanem
jsou borci od Prahy, pro které cesta na Haná
Cup znamenala ujetí více než dvou set kilometrů. 176 jich pak za sebou měli hráči Nitry pod
názvem Ulačani. Více než sto najeli také další zástupci Slovenska FC 2Litre, Chachaři z Hlučína
a Choceň.
(sob)
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Nabrat sílu, to je, oč tu běží
Před loňským ročníkem měli organizátoři i sportovci obavy, před
letošním velká očekávání. V prvním případě mohli nakonec zůstat
klidní, turnaj Haná Cup se po roční
pauze podařilo uskutečnit. Ve druhém případě mohli být spokojení
jen částečně. Turnaj se po organizační stránce podařilo skvěle zajistit, klání také nabídlo nadstandardní kvalitu u řady mančaftů. Z jejich

počtu však například Martin Ošťádal neskrýval zklamání.
Důvod je prostý: oproti době před
nějakými patnácti lety byl počet
týmů poloviční, oproti loňsku byl
turnaj v množství účastnících se
týmů na 83 %, což příliš na optimismu přidat nemohlo. Nedorazil dokonce ani prostějovský Relax.
Úkol do dalších let je tak jasný: získat novou energii a zapůsobit na

mužstva, která jezdila, ale už nejezdí. Nebo na taková, co ještě kvalitu
Haná Cupu nepoznala. Šance je
solidní. Malá kopaná, vzhledem
k tomu, že nepotřebuje tolik hráčů,
přeci jen není tolik ohrožena odlivem aktivních lidí ze sportu jako
fotbal. Navíc nějaký ten tým či sranda tým by se určitě našel na každém
trochu větším městě v okolí. Pokud
organizátoři začnou snad ještě tro-

Vícenásobní premianti turnaje
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Statistické zajímavosti Haná Cupu 2019
KRUMSÍN Statistika nuda je, má však cenné údaje. Ale kdepak. Čísla na Haná Cupu
měla místy k nudě daleko. Proto k dnešnímu
ohlédnutí za Krumsínským Haná Cupem
2019 přidáváme i zajímavosti, kterých nebylo
málo.
V KAŽDÉ SKUPINĚ NĚKDO S PRÁZDNOU. Hned čtyři týmy, po jednom v každé základní skupině, skončily s prázdnou. Podobně
jako loni se to přihodilo Pifním Upírům, dále
se vůbec nedařilo FC Čelzí, Olétýmu a také AC
ROMA „B“
NEJHORŠÍ SKÓRE. Nejhůře se v základní skupině, konkrétně ve skupině „B“, vedlo Olétýmu.
Ten dostal 29 branek a dojem mu zachránil až relativně vyrovnaný zápas s FC Radegast u Zacha
(0:2). Druhým nejhorším byli s velkým náskokem Pifní Upíři.

uspořádat tak kvalitní turnaj. Letošní
ročník mi i přes menší počet týmů vlil
do žil další potřebnou energii a již dnes
víme, že se na začátku prázdnin opět
uvidíme. Byla by škoda skončit s něčím, co funguje a co dokáže přilákat
lidi ze širokého okolí. Mé nadšení pro
turnaj naštěstí sdílí i většina členů TJ,
takže se v příštím roce těšíme opět na
shledanou. Začátkem července bude
Krumsín opět fotbalovým centrem
našeho regionu.”

Pøehled dosavadních
vítìzù Haná Cupu
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chu dříve obvolávat a shánět neznámé tváře, úspěch se dozajista
dostaví.
I přesto byl letošní ročník mezi
úspěšnými, popřálo mu i příjemné počasí. Pokud tedy tým
organizátorů vydrží a nepřijde
o nadšení, příští ročník může být
přinejmenším stejně kvalitní, ne-li ještě lepší. Tento turnaj na to
rozhodně má.
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Úvod nabídne řadu zajímavých duelů

PROSTĚJOV Výhry, porážky, zklamání i nadšení. To vše už tady bude brzy nanovo,
po dvou měsících se v srpnu vrací okresní mužské soutěže ve fotbale. Po uplynulém týdnu navíc týmy znají už i rozlosování lig. II. třída startuje zápasový kolotoč 18.
srpna, obě skupiny III. třídy budou následovat 1. září.
Zcela jiné ambice ale mají třeba v Plumlově.
PŮVODNÍ
Ten se svou rezervou do II. třídy postoupil.
zpravodajství
A nečeká ho vůbec nic jednoduchého. V zapro Večerník
čátcích působení narazí na Tištín, dále však
na Dobromilice a Držovice. Úvod tedy bude
Michal
znamenat pořádnou zkoušku. Stejně tak pro
SOBECKÝ
Němčice nad Hanou, které sestoupily z kraje.
Hned na úvod nás přitom čekají zajímavé Zejména jaro měl tým prachbídné. „Pokud
zápasy. Síly například v rámci II. třídy změ- se přístup hráčů nezmění, hrozí jim pád ještě
ří jeden z favoritů, a sice Horní Štěpánov, níže,“ řekl k tomu nyní již bývalý trenér Němčic
se sestoupivšími Němčicemi nad Hanou. Radovan Novotný.
V Kralicích na Hané se pak mohou těšit na Ve III. třídě se dočkáme prvního zápasu, ktederby s Vrahovicemi, Skalka přivítá sousední rý snese přívlastek „derby“ hned v prvním
Výšovice.
kole. Ve skupině „B“ se utkají Přemyslovice se
Hlavně se však spolu utkají Dobromilice a Zdětínem. Nic jednoduchého nečeká OtinoDržovice. K vidění tak bude souboj dvou ves a Ptení, týmy se utkají s favority ligy z Klaúspěšných týmů z předešlého ročníku. „Los dek, respektive Kostelce na Hané. Ve skupině
příliš neřešíme, i když Držovice nejsou na „A“ pak hned druhé kolo nabídne bitvu drurozjezd zrovna jednoduchý soupeř,“ uvedl hých Biskupic s třetím Brodkem u Prostějova.
trenér letos stříbrných Dobromilic Michal Nahoře se budou chtít pohybovat také v ČeRochla. Držovice skončily na čtvrtém místě. chovicích. I když cesta k přihlášení týmu neKouč zároveň potvrdil, že Dobromilice chtějí byla úplně jednoduchá. „Nebyli jsme úplně
opět bojovat co nejvýše. „Postup, pokud by se přesvědčeni, zda rezervu přihlásit. Nakonec
podařil, bychom uvítali. Nebudeme to ale lá- jsme tak udělali na poslední chvíli,“ uvedl předmat přes koleno, hlavně ať to kluky baví,“ řekl seda čechovického fotbalu Josef Sklenář. Mužpro Večerník s tím, že ideálem pro dobromi- stvo zatím nemá trenéra, ambicí se však netají.
lický fotbal by byl do čtvrtého místa.
„Chceme se pokusit o návrat,“ poznamenal.
TÝMY

Celkem se do II. a III. třídy ročníku 2019/2020
přihlásilo 33 týmů. 8 z nich je rezervním týmem, většinou mužstev z I.B či I.A třídy.
ZÁPASY

Celkem se v mužských okresních soutěžích během podzimní části odehraje 172 zápasů (91 ve
II. třídě, 45 ve II. třídě „B“ a 36 ve III. třídě „A“)
DAVID A GOLIÁŠ

Nejmenší obcí, která vyšle své zástupce do
bojů v okresních soutěžích, je opět Skalka (253
obyvatel) následovaná Pavlovicemi u Kojetína
(269) a Otinovsí (275). Největším je naopak
Plumlov, v němž žije na 2 500 obyvatel.
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CO NÁS ZAJÍMÁ

Je toho samozřejmě více. Například to, zda se podaří v podzimní části odehrát všechna utkání. Zejména letní zápasy nejsou zcela jisté vzhledem k často nepříliš početným soupiskám
a dovoleným. Zajímavé bude sledovat také to, jak si povede
třeba Horní Štěpánov poté, co aspiroval v minulé sezóně na
postup, závěr se mu ale vůbec nepovedl. Velkou neznámou
je také, zda se podaří Bedihoši zastavit katastrofální výsledky
a Němčicím nad Hanou trvalý propad. Pozornost pak bude
upřená také na rezervy Kralic na Hané a Plumlova, kterým se
podařilo postoupit do II. třídy.
FAVORITÉ

Tři soutěže mající ovšem rozhodně více než pouze trojici favoritů. Ve II. třídě mezi ně můžeme řadit například Horní Štěpánov a snad Dobromilice. Tedy druhý a třetí tým minulého
ročníku. Překvapit mohou ale i další mužstva, třeba Vrahovice,
na které se sázelo coby na adepta k postupu do kraje. To III.
NÁHRADNÍ ÚTOÈIŠTÌ
třída zná své favority celkem jasně, jsou jimi Čechovice a Nezamyslice, které se budou snažit dostat zpět do II. třídy. Bez
Drtivá většiny týmů z II. a III. třídy bude hrát šance nejsou ani Otaslavice, jejichž „Áčko“ jde pomalu ale jistě
domácí utkání na svých hřištích. I výjimky se nahoru v kraji. Ve skupině „B“ jsou to pak rezerva Kostelce na
však najdou. O krumsínský pažit se musí po- Hané a Kladky, kterým postup unikl jen těsně.
dělit rezerva Plumlova a Vícov, kde se hřiště
opravuje. Klasikou jsou domácí mače Skalky
NOVÁÈCI
v Pivíně. Otázka zůstává u Určic. Podaří se
Změn předchozí sezóna příliš nepřinesla. Novými týmy jsou
jim opravit hřiště před sezónou?
ve II. třídě rezerva Kralic na Hané a Plumlova, mužstva postoupila ze III. třídy. Z kraje naopak sestoupily Němčice nad
VZDÁLENOSTI
Hanou po velmi mizerné sezóně – šlo už o druhý sestup během tří let. Nezamyslice pak naopak společně s rezervou ČeVzhledem k regionálnosti soutěže se čas- chovic spadly do III. třídy. Nepochybně se tyto týmy budou
to jedná o jednotky kilometrů. Výjimkou chtít opět vrátit výše a mají solidní šanci: Čechovice disponují
je například Horní Štěpánov. Ten čeká 47 početnou mládeží a širokým kádrem, Nezamyslice pro změkilometrů dlouhá trasa do Tištína, která je nu vyměnily vedení. Navíc ani jeden z týmů příliš za svými
tou nejdelší dělící dva týmy v nadcházejícím soky v tabulce nezaostal.
ročníku „okresu“.

Pøebor OFS II. tøída
Los podzimní èásti
3. kolo – nedìle 18. srpna v 16.30:

FK Skalka – FK Výšovice (sobota 17. srpna,
16.30, hřiště Pivín), TJ Tištín – TJ Sokol Plumlov „B“, Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol Určice
„B“, FC Dobromilice – TJ Sokol Držovice, TJ
Horní Štěpánov – FK Němčice nad Hanou, FC
Kralice na Hané „B“ – TJ Sokol Vrahovice, TJ Sokol Vícov – TJ Sokol Brodek u Prostějova (hřiště
Krumsín).
4. kolo – nedìle 25. srpna v 16.30:

FK Skalka 2011 – TJ Horní Štěpánov (hřiště Pivín), TJ Sokol Vrahovice – Jiskra Brodek u Konice (sobota 24. srpna, 16.30), FK Němčice nad
Hanou – TJ Sokol Vícov, TJ Sokol Určice „B“ –
TJ Tištín, FK Výšovice – TJ Sokol Držovice, TJ
Sokol Brodek u Prostějov – FC Kralice na Hané
„B“, TJ Sokol Plumlov „B“ – FC Dobromilice
(hřiště Krumsín).
5. kolo – nedìle 1. záøí v 16.00:

TJ Sokol Držovice – TJ Sokol Plumlov „B“ (sobota 31. srpna, 16.00), FC Dobromilice – TJ
Sokol Určice, Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol
Brodek u Prostějova, TJ Sokol Vícov – FK Skalka
2011 (hřiště Krumsín), FC Kralice na Hané „B“
– FK Němčice nad Hanou, TJ Horní Štěpánov –
FK Výšovice, TJ Tištín – Sokol Vrahovice.
6. kolo – nedìle 8. záøí v 16.00:

FK Skalka – FC Kralice na Hané „B“ (sobota 7.
září v 16.00, hřiště Pivín), TJ Sokol Vrahovice –
FC Dobromilice, FK Němčice nad Hanou – Jiskra Brodek u Konice (neděle 8. září v 16.00), FK
Výšovice – TJ Sokol Plumlov „B“, TJ Sokol Určice „B“ – TJ Sokol Držovice, TJ Horní Štěpánov
– TJ Sokol Vícov, TJ Sokol Brodek u Prostějova
– TJ Tištín.
7. kolo – nedìle 15. záøí v 16.00:

TJ Sokol Držovice – TJ Sokol Vrahovice (sobota 14. září v 16.00), FC Dobromilice – TJ Sokol
Brodek u Prostějova, Jiskra Brodek u Konice –

FK Skalka 2011, FC Kralice na Hané „B“ – TJ
Horní Štěpánov, TJ Sokol Vícov – FK Výšovice
(hřiště Krumsín), TJ Sokol Plumlov „B“ – TJ
Sokol Určice „B“, TJ Tištín – FK Němčice nad
Hanou.
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III. tøída, skupina A
5. kolo – nedìle
1. záøí v 16.00:

Nezamyslice, TJ Pavlovice u Kojetína – TJ Sokol Olšany.

TJ Haná Nezamyslice – TJ Želeč
(sobota 31. srpna v 16.00), TJ Sokol Otaslavice „B“ – TJ Biskupice,
TJ Pavlovice u Kojetína – TJ Sokol
Čechovice „B“, TJ Sokol Brodek u
Prostějova „B“ – TJ Sokol Bedihošť.

4. kolo – nedìle
5. øíjna v 15.00:

8. kolo – nedìle
22. záøí v 15.30:

TJ Sokol Čechovice „B“ – TJ Haná
Nezamyslice (sobota 19. října ve
14.30), TJ Sokol Bedihošť – TJ Sokol Olšany (10.00), TJ Biskupice
– TJ Želeč, TJ Pavlovice u Kojetína
– TJ Sokol Otaslavice „B“.

TJ Sokol Čechovice „B“ – TJ Sokol
Brodek u Prostějova „B“ (sobota 4.
října v 15.00), TJ Sokol Bedihošť
– TJ Sokol Otaslavice „B“ (10.00),
Biskupice – TJ Haná Nezamyslice,
6. kolo – nedìle 8. záøí v 16.00:
TJ Sokol Bedihošť – TJ Sokol Pavlo- TJ Želeč – TJ Sokol Olšany.
vice (10.00), TJ Biskupice – TJ So3. kolo – nedìle
kol Brodek u Prostějova „B“, TJ So13. øíjna v 15.00:
kol Olšany – TJ Haná Nezamyslice,
TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol
TJ Želeč – TJ Sokol Otaslavice „B“.
Bedihošť (sobota 12. října v 15.00),
7. kolo – nedìle
TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“
14. záøí v 16.00:
– TJ Pavlovice u Kojetína, TJ SoTJ Sokol Čechovice „B“ – TJ Sokol kol Olšany, TJ Biskupice, TJ Sokol
Bedihošť, TJ Sokol Brodek u Pros- Otaslavice „B“ – TJ Sokol Čechovitějova „B“ – TJ Želeč, TJ Pavlovice ce „B“.
u Kojetína – TJ Biskupice, TJ Sokol
2. kolo – nedìle
Otaslavice „B“ – TJ Olšany.
20. øíjna ve 14.30:

TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol
Otaslavice „B“ (sobota 21. září
v 15.30), TJ Sokol Olšany – TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“, TJ Biskupice – TJ Sokol Čechovice „B“,
TJ Želeč – TJ Pavlovice.
9. kolo – nedìle
29. záøí v 15.30:

TJ Sokol Čechovice „B“ – TJ Želeč
(sobota 28. září v 15.30), TJ Sokol
Bedihošť – TJ Biskupice, TJ Sokol
Brodek u Prostějova „B“ – TJ Haná

1. kolo – nedìle
27. øíjna ve 14.30:

TJ Haná Nezamyslice – TJ Pavlovice (sobota 26. října ve 14.30), TJ
Sokol Otaslavice „B“ – TJ Sokol
Brodek u Prostějova „B“, TJ Sokol
Olšany – TJ Sokol Čechovice „B“,
TJ Želeč – TJ Sokol Bedihošť.

III. tøída, skupina B
12. kolo – nedìle 20. øíjna ve 14.30:

FK Skalka 2011 – TJ Sokol Určice „B“ (sobota
19. října ve 14.30, hřiště Pivín), FK Němčice nad
Hanou – TJ Sokol Vrahovice, FK Výšovice – TJ
Sokol Brodek u Prostějova, TJ Sokol Vícov – TJ
8. kolo – nedìle 22. záøí v 15.30:
Sokol Držovice (hřiště Krumsín), TJ Horní ŠtěFK Skalka 2011 – TJ Tištín (sobota 21. září pánov – TJ Sokol Plumlov „B“, FC Kralice na
v 15.30, hřiště Pivín), TJ Sokol Vrahovice – TJ Hané „B“ – FC Dobromilice, Jiskra Brodek u KoSokol Plumlov „B“, FK Němčice nad Hanou – nice – TJ Tištín.
FC Dobromilice (neděle 22. září v 15.30), FK
13. kolo – nedìle 27. øíjna ve 14.30:
Výšovice – TJ Sokol Určice „B“, TJ Sokol Vícov TJ Sokol Držovice – FC Kralice na Hané „B“, TJ
– FC Kralice na Hané „B“ (hřiště Krumsín), TJ Sokol Vrahovice – FK Skalka 2011 (sobota 26.
Horní Štěpánov – Jiskra Brodek u Konice, TJ října ve 14.30), TJ Tištín – FK Výšovice, TJ SoSokol Brodek u Prostějova – TJ Sokol Držovice. kol Určice „B“ – TJ Horní Štěpánov, FC Dobro9. kolo – nedìle 29. záøí v 15.30:
milice – Jiskra Brodek u Konice, TJ Sokol Brodek
TJ Sokol Držovice – FK Němčice nad Hanou u Prostějova – FK Němčice nad Hanou, TJ Sokol
(sobota 28. září v 15.30), FC Dobromilice – FK Plumlov „B“ – TJ Sokol Vícov (hřiště Krumsín).
Skalka 2011, Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol
2. kolo – nedìle 3. listopadu ve 14.00:
Vícov, FC Kralice na Hané „B“ – FK Výšovice, TJ TJ Sokol Vrahovice – TJ Sokol Vícov (sobota
Sokol Plumlov „B“ – TJ Sokol Brodek u Konice 2. listopadu ve 14.00), TJ Sokol Držovice – TJ
(hřiště Krumsín), TJ Sokol Určice – TJ Sokol Tištín, TJ Sokol Brodek u Prostějova – TJ Horní
Vrahovice, TJ Tištín – TJ Horní Štěpánov.
Štěpánov (neděle 3. listopadu ve 14.00), TJ So10. kolo – nedìle 6. øíjna v 15.00:
kol Plumlov „B“ – Jiskra Brodek u Konice (hřiště
FK Skalka 2011 – TJ Sokol Držovice (sobota Krumsín), FK Výšovice – FC Dobromilice, FK
5. října v 15.00, hřiště Pivín), FK Němčice nad Němčice nad Hanou – FK Skalka 2011, TJ Sokol
Hanou – TJ Sokol Plumlov „B“, FK Výšovice – Určice „B“ – FC Kralice na Hané „B“.
TJ Sokol Vrahovice, TJ Sokol Vícov – TJ Tištín
1. kolo – nedìle 10. listopadu ve 14.00:
(hřiště Krumsín), FC Kralice na Hané – Jiskra FK Skalka 2011 – TJ Sokol Brodek u Prostějova
Brodek u Konice, TJ Horní Štěpánov – FC Dob- (sobota 9. listopadu ve 14.00, hřiště Pivín), FK
romilice, TJ Sokol Brodek u Prostějova – TJ So- Němčice nad Hanou – FK Výšovice, TJ Tištín
kol Určice „B“.
– FC Dobromilice, Jiskra Brodek u Konice – TJ
11. kolo – nedìle 13. øíjna v 15.00:
Sokol Držovice, FC Kralice na Hané „B“ – TJ SoTJ Sokol Držovice – TJ Horní Štěpánov (sobota kol Plumlov „B“, TJ Sokol Vícov – TJ Sokol Urči12. října v 15.00), TJ Sokol Vrahovice – TJ Sokol ce „B“ (hřiště Krumsín), TJ Horní Štěpánov – TJ
Brodek u Prostějova, TJ Tištín – FC Kralice na Sokol Vrahovice.
Hané (neděle 13. října v 15.00), TJ Sokol Určice
„B“ – FK Němčice nad Hanou, FC Dobromilice
.
– TJ Sokol Vícov, Jiskra Brodek u Konice – Výšovice, TJ Sokol Plumlov „B“ – FK Skalka 2011
(hřiště Krumsín).
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FC Ptení – SK Protivanov „B“, TJ
Sokol Čechy pod Kosířem – TJ Sokol Kladky, Jiskra Brodek u Konice
Jiskra Brodek u Konice „B“ – TJ So- „B“ – FC Hvozd, TJ Sokol Přemyskol Čechy pod Kosířem, FC Hvozd lovice – TJ Otinoves.
– SK Protivanov „B“, TJ Otinoves –
4. kolo – nedìle
TJ Sokol Kladky, TJ Sokol Přemys6. øíjna v 15.00:
lovice – TJ Sokol Zdětín, FC Ptení
– FC Kostelec na Hané „B“.
TJ Sokol Zdětín – FC Ptení (sobota
5. října v 15.00), SK Protivanov „B“
6. kolo – nedìle
– Jiskra Brodek u Konice „B“, FC
8. záøí v 16.00:
Kostelec na Hané „B“ – TJ OtinoTJ Sokol Zdětín – Jiskra Brodek u ves, TJ Sokol Kladky – FC Hvozd,
Konice „B“ (sobota 7. září v 16.00), TJ Sokol Čechy pod Kosířem – TJ
SK Protivanov „B“ – Čechy pod Sokol Přemyslovice.
Kosířem, FC Kostelec na Hané
3. kolo – nedìle
„B“ – TJ Sokol Přemyslovice, FC
13. øíjna v 15.00:
Hvozd – TJ Otinoves, TJ Sokol
Kladky – FC Ptení.
FC Hvozd – FC Kostelec na Hané
7. kolo – nedìle
„B“, TJ Sokol Kladky – SK Protivanov „B“, TJ Otinoves – TJ Sokol
15. záøí v 16.00:
Jiskra Brodek u Konice „B“ – FC Zdětín, TJ Sokol Přemyslovice –
Kostelec na Hané „B“, TJ Sokol Jiskra Brodek u Konice, FC Ptení –
Čechy pod Kosířem – TJ Sokol TJ Sokol Čechy pod Kosířem.
2. kolo – nedìle
Zdětín, TJ Otinoves – SK Protiva20. øíjna ve 14.30:
nov „B“, Přemyslovice – TJ Sokol
Kladky, FC Ptení – FC Hvozd.
TJ Sokol Zdětín – FC Hvozd (so8. kolo – nedìle
bota 19. října ve 14.30), FC Koste22. záøí v 15.30:
lec na Hané „B“ – TJ Sokol Kladky,
SK Protivanov „B“ – TJ Sokol SK Protivanov „B“ – TJ Sokol PřeZdětín, TJ Otinoves – FC Ptení, myslovice, Brodek u Kon. – Ptení,
FC Kostelec na Hané „B“ – TJ So- Čechy p/K – Otinoves.
1. kolo – nedìle
kol Čechy pod Kosířem, TJ Sokol
27. øíjna ve 14.30:
Kladky – Jiskra Brodek u Konice
„B“, FC Hvozd – TJ Sokol Přemys- FC Hvozd – TJ Sokol Čechy pod
lovice.
Kosířem, FC Kostelec na Hané „B“
9. kolo – nedìle
– SK Protivanov „B“, TJ Sokol Klad29. záøí v 15.30:
ky – TJ Sokol Zdětín, TJ Otinoves
TJ Sokol Zdětín – FC Kostelec na – Jiskra Brodek u Konice, FC Ptení
Hané „B“ (sobota 28. září v 15.30), – TJ Sokol Přemyslovice.
5. kolo – nedìle
1. záøí v 16.00:

32

drobnohled Večerníku

Pondělí 15. července 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

!/ß& "0"01&)&7,3)6
Rebelkám se podařilo udržet úspěšnou sestavu,
Nyní dobývají jedno závodiště za druhým
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Foto: Michal Sobecký

Jak se Rebelky zlepšily oproti roku 2018"

6.

6.
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Nyní má tak s kolegyněmi sil na
rozdávání. A je to vidět i na výsledcích. Letos mají za sebou dračice
z Prostějova tři závody. Ani z jednoDračí posádka nyní patří k nejúho se nevracely bez cenného kovu.
Zdroj: Facebook Rebelky z. s.
spěšnějším v České republice. Po„Úspěšné byly všechny, top předsuďte sami. „V EFG Cupu bychom
stavovalo Brno. Tam byla největší
měly obhajovat, jelikož jsme loni
konkurence, tam se sjíždí posádky
byly na 200 metrů mistryně. To je
z celé republiky. Byla tam i žentakový plán, co bychom letos chtěská reprezentační posádka, která
ly obhájit,“ říká jedna ze zakladatese chystá na mistrovství světa. Na
lek Rebelek Marcela Řehořová. Ji
dvoustovce jsme skončily druhé,
i zbytek dvanáctičlenné posádky
právě jen za touto posádkou,“ vzpo+ 1 člen kormidelník zastihuji na
mněla na víkend z 8. na 9. června.
plumlovské přehradě, v plném tréUž v minulosti tam ženy z Prostějoninkovém vytížení. Už jen pohled
va působily, značně se však oproti
předchozí účasti zlepšily. „Poprvé
Sestava Rebelek v roce 2019
jsme dovezly medaile, loni jsme
RQąCFÊ O
RQąCFÊ O
RQąCFÊ O
RQąCFÊ O
$WDGP
NGX¾UVTCPC
RTCX¾UVTCPC dovezly dvakrát šesté místo. Takže
KR¾FNQRTCXÆ
QFRTXPÊNCXM[
QFRTXPÊNCXM[ je to velké zlepšení. Mile nás to pře- „Nejlepší je mít stabilní posádku,
'TKMC<GNKPQX¾
kde jsou na sebe lidi zvyklí. A nakvapilo,“ dodala Nečasová.
víc sedíme i podle toho za sebou.
Jarní vÙsledky
&GPKUC
2CXNÊPC
Je to velké plus posádky, hraje to
prostìjovskÙch
rebelek:
-18#Ąª-18
846#.18
v úspěších velkou roli,“ dozvídám
Přerov 25. května: 1000 metrů – se od první jmenované. „A posádku
1. místo, 200 metrů – 1. místo;
máme prakticky stejnou už druhý
2CXNC
/KEJCGNC Brno 8. června: 1000 metrů – 3. rok,“ přidává se Marcela Řehořová.
&Ąª/#.18
místo,
200
metrů
–
2.
místo;
Jejich dračí posádku čeká ještě něko-1-18
Hranice 22. června: 1000 metrů – lik závodů. Zajímavostí je, že oproti
.GVQwPÊPGLX÷VwÊ×UR÷EJ\C\PCOGPCN[RTQUV÷LQXUMÆDQTM[X$TP÷6COXLGF
1. místo, 200 metrů – 1. místo.
jiným sportům se na letní dovolePQO\G\¾XQFčPGUVCéKN[RQW\GPCTGRTG\GPVCéPÊRQU¾FMW
né příliš zřetele nebere. Například
.WEKG
Foto: Facebook Rebelky z. s.
/CTEGNC
2#46#
jedovnický závod se jede ke konci
-1760
Ą'*1Ą18
července. Další podniky následují
&ö.*1&0ö
v srpnu a začátkem září. „Nejdříve
nás čeká Pálava, 13. července je tam
#NGPC
.WEKG Jedna věc je trénink. Druhá pak ko- velký festival dračích lodí, největší
-4#,ªè-18
/#%*18 lektiv. Na závodě, případně trénin- v Česku. Po ní se chystáme do Jeku dračí posádky Rebelek nejsem dovnice, pak je Plumlov,“ vypočítala
-QTOKFGNPÊM
poprvé. Brzy si tak všímám, že se Vendula Nečasová. Rebelky tak ne&TCJQOÊT<GNKPC
složení prakticky nemění. Tohle budou chybět ani na závodech pořá8GPFWNC
2CXNC „podezření“ mi záhy Vendula Neča- daných na plumlovské přehradě. Ty
2GVTC
0'è#518
8#i-18 sová a Marcela Řehořová potvrzují. jsou již oblíbeným podnikem s vel0'è#518
kým doprovodným programem.
Ještě naposledy se díky výčtu závodů dostáváme k partě v posádce.
Na její fungování si dvojice Rebelek rozhodně nestěžuje. „Scházíme
se i mimo loď. Jedeme na kolo,
sedneme si po tréninku na pivo.
V jiných sportech to úplně tak
často nebývá, lidé se hned po tréninku rozprchnou. Takhle jedeme
na tu Pálavu o den dřív, zůstaneme
tam do neděle. Podnikneme určitě
nějaký výšlap,“ potvrdila Vendula
Nečasová.
Jak se zdá, současnost Rebelek je
skvělá. Dračice netrpí nedostatkem
členek ani úspěchů, mají fungující
kolektiv. Navíc letos poprvé závodí
na své vlastní lodi pokřtěné, žádný
div, Rebélie. Ale co budoucnost?
„My přímo dračí posádkou dětí
nemáme. Ale loni se nám narodilo
malé dráče, některé holky taky mají,
takže nějaká dráčata jsou. Zatím
jsme nad tím nepřemýšlely, ale samozřejmě pokud budeme chtít pokračovat s Rebelkami, nějací nástup2CTVCCX\VCJ[F÷NCLÊJQFP÷8ÊQVQOKRTQUV÷LQXUMÆ4GDGNM[-WVWåQX¾PÊMQNGMVKXWRCMRCVąÊKVGCODWKNFKPIQXÆCMEGtVąGDC ci budou potřeba,“ smála se Vendula
QFRQéKPGMRQVTÆPKPMW
Foto: Facebook Rebelky z. s.
Nečasová.
na odhodlané a tvrdě pracující
ženy dává poznat, že úspěchy Rebelek nepadají z nebe. „Začalo to
zimní přípravou v posilovně pod
dozorem trenéra, který nám dělal
přípravu přímo na míru. Potom
přišla na řadu příprava na vodě
s dlouhými tréninky na pádlování,
na zlepšení techniky. Zapojily jsme
i bazén určený k pádlování v Přerově, opět pod dozorem zkušeného
kapitána z Přerova. Malinko jsme
díky němu obměnili techniku,“
prozradila k tajemství úspěchu
předsedkyně Rebelek Vendula Nečasová.
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PROSTĚJOV Třetím rokem brázdí přehrady PŮVODNÍ
dračí loď prostějovských Rebelek. Čistě ženská, ZPRAVODAJSTVÍ
jejíž základ tvoří i bývalé členky Vrahovické sa- pro Večerník
cí jednotky, začala se svou činností teprve na
jaře 2017. Přesto už má dávno za sebou první Michal
krůčky. Nyní je z dračí posádky sebevědomá SOBECKÝ
banda. A právem. Průběžně totiž skvěle reprezentuje sebe i Prostějov.
Bez medailí se ze závodu vrací jen velmi zřídka. I na těch, kde se jim
přitom v minulosti tolik nedařilo, jsou nyní Rebelky schopné překonat
samy sebe a atakovat nejen osobní rekordy.
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