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PROSTĚJOV Nepovedená sebevražda za mřížemi a další soudní proces za neuvěřitelnou sérii zlodějen po celé Moravě.
To vše nyní tíží nenapravitelného chmatáka Marka Trávníčka z Prostějova, který minulé úterý společně se svým kumpánem Danielem Jarošem znovu stanul před senátem Okresního soudu v Prostějově. Oba muži závislí na pervitinu by po
úterním přelíčení měli ve vězení strávit čtyři roky, Marek Trávníček má navíc zaplatit 200 tisíc korun. To zřejmě v případě
obou kumpánů ještě nebude vše. „Po minulém hlavním líčení jsem se chtěl ve vězení podřezat. A udělám to zase. Už
se neuvidíme,“ prohlásil s čerstvou jizvou na krku Trávníček směrem k soudci Petru Vrtělovi. Citové vydírání ze strany
obžalovaného nacházejícího se v očividně velmi špatném psychickém stavu však zabrat nemohlo!
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Prostějov (mik) – Prostějované si dokáží stěžovat na hodně věcí, ale na slepice a kohouta od sousedů? Rozhořčená
paní Hana se však obrátila na magistrát
se žádostí o pomoc právě v této věci.
„Sousedé v ulici Třebízského si ke slepicím pořídili kohouta, který bohužel
kokrhá i v době nočního klidu, to je i ve
čtyři hodiny ráno! Teď v létě při otevřených oknech je to nesnesitelné, jelikož
se jedná o vnitroblok a vše se v něm
rozléhá. Dá se proti tomu nějak bránit?
Pomozte, prosím,“ obrací se na radnici
paní Hana. Odpověď přišla okamžitě.
„Podle sdělení odboru občanských
záležitostí nejde o přestupek. Je třeba,
abyste se se sousedy domluvili, případně se obrátili na soud,“ poradila stěžovatelce Jana Gáborová, mluvčí magistrátu
statutárního města Prostějova.

2VPWURSLFNÙFKGQÉ
Prostějov (mik) – Prostějovská
hvězdárna vydala meteorologickou
statistiku za červen tohoto roku. Zatímco nyní prožíváme poměrně chladnější
období, minulý měsíc byl Prostějov
hodně rozpálený. Ze statistických údajů vyplývá, že ve městě bylo během
června celkem osm tropických dní
a kromě 6. a 8. června pak byly všechny
dny s letními teplotami. Tropickou noc
jsme v Prostějově zatím letos nezažili.
Průměrná měsíční teplota na základě
ranních a večerních měření v Kolářových sadech činila 22,2 stupně Celsia.

+RXEDÔLVSU½]GQRX
Prostějovsko (mik) – Červnový
optimismus z houbařů vyprchal.
V našem regionu se milovníci hub
z lesa vracejí s prázdnými košíky.
„Během uplynulých čtrnácti dní
jsem při několika návštěvách lesa
našel jen pár babek či růžovek. Jinak vůbec nic, přestože minulý týden napršelo. V lesích je ale sucho,“
postěžoval si Večerníku pan Milan
z Konicka.
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VEÈERNÍKU

Michal KADLEC

PLUMLOV Na koupání to v tu chvíli nebylo, ovšem
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Bavily se tisícovky lidí. Uplynulý
víkend přinesl dvě naprosto velkolepé akce v prostějovského regionu.
Keltská noc v plumlovském kempu
Žralok i tradiční Josefkol v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem
přilákaly tisíce lidí k návštěvám.
Nejen organizátoři tak mohli být
spokojeni, vyšlo dokonce i počasí.
CO NÁS UDIVILO…

(QVQ#PGVC5VTCwMTCDQX¾

Krást je tak jednoduché? Policisté řeší aktuálně případ, nad kterým
zůstává rozum stát. Zatím neznámý drzoun se vloupal do chaty
u Mostkovic a vůbec mu nevadilo,
že uvnitř spalo hned několik osob!
Ty se bohužel neprobudily, takže
zloděj si zcela nerušeně pobral věci
za 30 tisíc korun, včetně inhalátoru
pro astmatiky…
ZACHYTILI JSME

Agentura 93URVWĚMRYĚVHEXGRXÿLSRYDWLVOHSLFH 4 486
V minulosti Prostějov evidoval pouze pejsky a čubičky, za které podle
vyhlášky jejich majitelé nejen platí
poplatky magistrátu, ale jsou povinni je také vybavit čipem. Prostějovští
konšelé ovšem minulý týden rozhodli, že od 1. září tohoto roku musí majitelé nechat přihlásit a očipovat i své
kočky. Ale pozor, u tohoto zvěřince
nezůstane, pod tlakem posledních
událostí bylo taktéž rozhodnuto, že
stejnou procedurou musejí projít od
1. ledna 2020 i slepice!
„Máme tu mnoho stížností od městské policie. V posledních měsících se

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

•• Pondělí ••
Spalovač mrtvol. „Co abych tě, drahá, oběsil?“ ptá se Rudolf Hrušínský
v legendárním filmu, který byl k vidění v prostějovském kině Metro 70. Po
tomto mrazivému snímku o eleganci lidské zrůdnosti si v cukrárně rakvičku ani věneček jen tak nedáte.
•• Úterý ••
Na měsíc! „Rozhodli jsme se, že se na Měsíc dostaneme už v tomto desetiletí,
ne proto, že je to jednoduché, ale proto, že je to obtížné,“ uvedl v září 1962 prezident John F. Kennedy ve svém slavném projevu. Přesně padesát let po startu
Apolla 11, které vyneslo lidskou posádku na jedinou oběžnici Země, se luna
dostala do úplňku ve znamení Kozoroha.
•• Středa ••
Hrady a muži. Nikdy nikdo nespočítá, kolik hradů a mužů již skončilo
kvůli ženám jako ruiny… Zlý osud naštěstí nepotkal hrad Šternberk. Díky
tomu jsme se na něj mohli vypravit s maturanty třídy 4. B z prostějovské
obchodní akademie, kteří obsadili třetí místo v naší velké soutěži O nejoriginálnější tablo.
•• Čtvrtek ••
Strom života v Národě. „Bůh miloval ptáky a vynalezl stromy. Člověk miloval ptáky a vynalezl klece,“ srovnal francouzský filmový režisér Jacques
Deval. V prostějovském Národním domě vykvetl Strom života, jak se jmenuje výstava Igora a Júlié Piačkových.
•• Pátek ••
Keltské ženy. „Pokaždé, když se Keltové radili o válce a o míru, činili tak
společně se svými ženami. Ve smlouvě s Hannibalem stálo, že budou-li mít
Kartáginci stížnost na Kelty, budou rozhodčími keltské ženy,“ napsal římský historik Plútarchos. V archivech již ovšem nelze dohledat informaci,
zda se s keltskými bojovníky přeli častěji Kartáginci, či jejich vlastní ženy…
Prožít pravou Keltskou noc bylo možné v plumlovském Žraloku.
•• Sobota ••
Nenahraditelné chutě. „Sport mám rád proto, že nezvykle chutná a nejde
ničím nahradit podobně jako pivo,“ popsal trefně svůj vztah ke sportu spisovatel Ota Pavel. Kdo chtěl uprostřed krásné přírody spojit chuť sportu
a piva na břehu malebných Čertových rybníků u Čunína, ten vyrazil na
oblíbený triatlon Veteran steel man.
•• Neděle ••
Jako páni. „Což je pánům v krytém voze, sedí pěkně v suše, ale chudý, ten
za nimi v dešti, v blátě kluše,“ zpívá v písničce Pocestný legendární Spirituál
kvintet. Nechat se svézt krytým i otevřeným kočárem mohli všichni, kteří
o víkendu zavítali do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem na setkání
řemeslníků Josefkol.

hlavně v okrajových částech města
vyskytly případy zaběhnutých slepic, které utekly chovatelům z jejich
kurníků. To je naprosto nenormální
a tak jsme sáhli k nepopulárnímu
opatření. Od nového roku budou
muset majitelé čipovat i slepice, aby
strážníci po jejich odchytu identifikovali, z jakého kurníku uletěly,“
informoval primátor města Francimór Kopačka. Slepice podle něj
budou podléhat i poplatkům, stejně
jako psi a nově i kočky. „K chovatelům slepic ale budeme milosrdní.
Buď za jednu slepici zaplatí ročně
dvě stovky, nebo budou magistrátu
odvádět deset procent snesených

vajec za každou slípku,“ prozradil
nové podmínky pro majitele drůbeže primátor Kopačka.
Toto nové opatření je v Prostějově fakt nutné. „Už je to opravdu
k zbláznění. Místo toho, aby strážníci honili zloděje nebo nasazovali
botičky, většina hlídek honí slepice
po ulicích. U většiny z nich po odchytu nejsme schopni určit, jakému majiteli patří. Proto je strážníci odchytí, odnesou si je domů a uvaří z nich
polévku nebo je dají na pekáč. Co
s nimi jinak,“ prohodil velitel prostějovské městské policie Jan Nagymároš. Není tedy divu, že majitelé
slepic si již na strážníky stěžují, že

jim doslova sežrali majetek. „Pokud
by chovatelé měli svoji drůbež očipovanou, nebyl by pak problém zjistit,
komu patří, následnou konzumaci
bychom si odpustili,“ oponuje šéf
strážníků Nagymároš.
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice

MIRAI

pravdivý a redakce
Večerníku se
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

Tak si představte, že se cestou
do práce rozhodnete vyloupit firmu v sousedství svého
vlastního zaměstnání. Zdá se
vám to k smíchu? Ale přesně
takový případ teď řeší prostějovská policie. Třiačtyřicetiletý chlapík se před nástupem
do práce rozhodl vloupat do
sousední firemní prodejny,
odkud si odnesl drobné mince
a ještě fotoaparát. To vše za
čtyři a půl 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.

Ü½NGJ po dvojici hledaných

Muž z Prostějovska ale neměl
šťastný den. Na jeho stopu byl
nasazen policejní pes, navíc
jej usvědčily bílé ponožky na
jeho nohách, které zachytila
bezpečnostní kamera v prodejně. Ještě tentýž den u něj
„zazvonila“ policie...

ZAUJAL NÁS...

je smyšlený, nikterak

KRIMI

4 500

Prostějované se během prvního
pololetí tohoto roku výrazně
pohoršili ve svém chování. Letos
od ledna do konce června řešili
strážníci městské policie celkem
4 486 přestupků, což je o 718
případů více než za stejné období roku 2018.

Jednu z největších „pecek“ připravili organizátoři Prostějovského
léta minulý čtvrtek, kdy večer na
náměstí T. G. Masaryka vystoupila kapela Mirai. O tom, že mezi
stovkami fanoušků byla nejvíce
zastoupena nejmladší generace,
snad není třeba hovořit...
ZASLECHLI JSME…

„LIDÉ SE
NESTYDĚLI PLAKAT,
TAKÉ JÁ JSEM
URONILA SLZU!
Náměstkyně primátora Milada
Sokolová takto v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník
komentovala atmosféru na
náměstí při promítání filmu
Bohemian Rhapsody.

MARTIN REMEŠ
se narodil 31. května 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 11. července
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
44 do 45 let, měří okolo 180 centimetrů, má obézní postavu, modré oči, hnědé vlasy a nosí vousy, takzvané strniště.

POÈASÍ v regionu

PETR NOVÁK

¤WYUWHN &
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Magdaléna
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&
Libor

6WÔHGD &
Kristýna
Jakub

se narodil 27. června 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 3. prosince
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 44 do 45 let, měří mezi 170 až 180
centimetry, má střední postavu, modré
oči a hnědé rovné vlasy.
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&
Anna
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Věroslav

1HGÈOH &
Viktor
Zdroj: meteocentrum.cz
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MICHAL KADLEC
„Hasiči na místě nalezli zraněnou,
popálenou ženu již v péči posádky
zdravotníků záchranky. V prostorách požářiště provedli důkladný
průzkum, v kuchyni došlo k zahoření molitanu a plastů. Nejednalo se
o výrazné zahoření a v krátkosti také
vyloučili možnost opětovného rozhoření či skrytého žhnutí. V průběhu své činnosti hasiči také asistovali
zdravotníkům,“ uvedl Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského zá-
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chranného sboru Olomouckého kraje. „Zranění obyvatelky
domu vyžadovalo sekundární
transport vrtulníkem. Jednotka provedla přípravu a zajištění
místa pro bezpečné přistání vrtulníku na heliportu konické hasičské
stanice. Samozřejmostí byla pomoc
zdravotnické záchranné službě při

3
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Pro popálenou ženu přiletěl vrtulník
KONICE V brzkých ranních hodinách v neděli 21. července
zaměstnal hasiče požár nevelkého rozsahu v kuchyni rodinného domku v ulici Zádvoří
v Konici. Skutečně se nejednalo o žádný velký oheň, o to
horší a nemilé překvapení čekalo záchranáře uvnitř nemovitosti. Na zemi ležela popálená majitelka domu!

zpravodajství

transportu a naložení do vrtulníku
k následnému leteckému převozu
na popáleninové centrum,“ dodal
Zdeněk Hošák s tím, že příčina požáru se teprve vyšetřuje.

PROSTĚJOV Tohle je skutečná rarita! Pokud by se jednalo o čiročirou
zlodějnu, po pár dnech by si na to už
nikdo snad ani nevzpomněl. Policisté ovšem nyní řeší případ, kdy pachatel vloupání do domu v Plumlovské
ulici v Prostějově po sobě zanechal
spoušť. A to doslova. Po jeho útěku
i s lupem zůstal dům vyplavený, navíc se zříceným podhledem.
„Během pondělí 15. července i následujícího úterý vnikl dosud nezjištěný pachatel do domu v Plumlovské ulici v Prostějově. V domě

odcizil čtyři kompletní kola k automobilu značky Hyundai. V koupelně domu pak ovšem poškodil
rozvod vody tak, že z něho mohla samovolně vytékat voda. Ta zaplavila
části domu a zatekla také do elektroinstalace, do zdí a sádrokartonového
podhledu, který se v důsledku toho
částečně zřítil na podlahu. Výše škody způsobené odcizením kol majitel
vyčíslil na 10 tisíc korun. Výše škody
způsobené poškozením budovy vodou dosud přesně vyčíslena nebyla,“
konstatoval František Kořínek, tis-

kový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu porušování domovní svobody
a přečinu krádeže. „Za ty pachateli,
samozřejmě v případě dopadení
a prokázání viny, hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři léta.
S ohledem na poškození domu je
pravděpodobné, že se bude právní
kvalifikace skutku ještě upřesňovat,“
podotkl ještě mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

'REUÙVNXWHNVHVWDOVSROHÄQÙPGÉOHPSURGDYDÄHN
Q½PÈVWN\QÈD]NXvHQÅKRKROXE½ÔH
PROSTĚJOV Tenhle „zvířecí“
příběh začal tím, když jednoho
všedního dne vletěl do obchodu
v Kramářské ulici v Prostějově poštovní holub. Uvnitř se mu zalíbilo,
evidentně nechtěl pryč. A když jeho
pobyt v několika prodejnách této
ulice (střídavě v pekařství, Marky
obchůdku či Vitalandu), trval už
třetím dnem, přičemž hrozilo ptákovo zranění, či přímo zašlápnutí
od některých méně ohleduplných
zákazníků, rozhodly se tamní prodavačky jednat.
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Zatelefonovaly náměstkyni prostějovského primátora Miladě Sokolové, ta
zkontaktovala jednoho místního poštovního holubáře s prosbou o radu.

Na základě ní byl opeřenec chycen
a odnesen do nedalekého parku k vodnímu zdroji, kde se měl vzpamatovat
i zorientovat. Jenže ouha: hned druhý
den ráno se do Kramářské zase vrátil!
Okamžitě se tedy rozjelo druhé kolo
záchranné operace. Tentokrát si pro
zmateného ptačího návštěvníka po
jeho opětovném odchycení osobně
přijel výše zmíněný holubář, aby se jej
ujal. A celá anabáze s ohroženým zvířetem nabrala dobrý konec, po americku
pověstný happy end.
„Holubici jsem dal do voliéry s mladými chovnými holuby, kde se okamžitě
vrhla na pití, následně i na jídlo. Byla viditelně dehydrovaná, hladová i vyčerpaná, ale velice rychle se zotavila a teď
už je po zdravotní stránce naprosto
v pořádku,“ prozradil zkušený holubář
z Prostějova Miroslav Sonnevend.
Podle kroužku na nožce holubí slečny
s číslem PL 18-0334-7011 mk HC
zjistil, že je až z Polska! „Stává se docela
běžně, že poštovní holubi při závo-

dech cestou zabloudí a dostanou se
úplně jinam než zpátky domů. Tahle
holubice si v únavě asi spletla prostějovskou uličku se svým holubníkem,
z nějakého důvodu jí to prostředí připadalo povědomé. Proto se do tamních prodejen pořád vracela,“ vysvětlil
Sonnevend.
Co dál? „E-mailem jsme s parťáky
z našeho holubářského spolku Prostějov poslali zprávu kolegům do Polska
a čekáme na odpověď. Pravděpodobný scénář je ale takový, že holubici ještě
nechám nějakou dobu zavřenou ve voliéře s mladými holuby. Až bude úplně
fit, přemístím ji do holubníku s dospělými, ke kterým se v hejnu přidá.
Potom jsou v podstatě dvě možnosti:
buď se rozhodne odletět domů, nebo
zůstane natrvalo tady. Snad ji nenapadne se znovu vydat do Kramářské
ulice,“ uvažoval se smíchem Miroslav
Sonnevend.
Šťastné vyústění holubího příběhu
udělalo radost zprostředkovatelce té-

<CEJT¾P÷P¾RVCéÊUNGéPCUJQNWD¾ąGO/K
TQUNCXGO5QPPGXGPFGOMVGTÚUGLÊWLCN

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF
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hle záchrany Miladě Sokolové. „Zdá
se to jako maličkost v porovnání s jinými důležitějšími záležitostmi,
ale jsem opravdu ráda. Hlavně
chci poděkovat holkám prodavačkám

OPILEC NAPADL 3URVWÈMRYP½VYRML0,66
PROSTĚJOV Agresivní sourozenec skončil na záchytce! V pátek
19. července těsně po jedné hodině
ranní řešili strážníci případ napadení mezi bratry. „Na místě je kontaktoval jeden z nich a uvedl, že bydlí
ve společné domácnosti se svým
bratrem, který je neustále pod vlivem alkoholu. Následkem toho je
slovní urážení a opakované vyhrožování fyzickým napadením takřka
na denním pořádku. I za přítomnosti hlídky se agresor choval vůči
svému bratrovi velice hrubým způsobem, vyhrožoval mu fyzickým
útokem a byl zjevně pod vlivem
alkoholu. Jelikož nekontroloval
své chování, byl vyzván k provedení orientační dechové zkoušky. Ta
měla pozitivní výsledek 3,62 promile alkoholu,“ uvedl Petr Zapletal
z Městské policie Prostějov. „Poté
byl osmadvacetiletý muž převezen
na protialkoholní záchytnou stanici do Olomouce. Svým jednáním je
podezřelý z přestupku proti občanskému soužití a hrozí mu pokuta až
do 20 tisíc korun,“ dodal Zapletal.
(mik)

Pavlína je nejkrásnější
od Alp až k Jadranu
PROSTĚJOV, BRATISLAVA Kdo by to byl řekl. V Bratislavě se koncem letošního června
konala netradiční mezinárodní soutěž Miss
Alpe Adria, kam se mohly přihlásit dívky žijící
v zemích od Alp až po Jaderské moře. Ve velké konkurenci zvítězila čtyřiadvacetiletá studentka z Prostějova Pavlína Ryšková.

Martin ZAORAL
Pavlína Ryšková není pro pravidelné čtenáře PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku nikým neznámým. Už před lety jsme o ní psali jako
o finalistce Miss Haná 2015. Přitom už rok předtím se objevila ve
finále Miss Olomouckého kraje. „Účast v těchto soutěžích mě baví,
jednak ráda vystupuji před lidmi a jednak mi soutěž vždy přinese
něco nového. Navíc při nich můžete najít super kamarádky,“ vyjádřila se Pavlína Ryšková, kterou baví tanec, hra na kytaru, jízda na
koni, kynologie, plavání a střelba. Čtyřiadvacetiletá studentka ekologie a biologie na Univerzitě Palackého v Olomouci zkušenosti
s modelingem a soutěžemi krásy sbírá jednu za druhou. Úspěšně
se zúčastnila již Miss Czech Press 2017, loni se dostala mezi TOP
2QTQVCUQWV÷åG/KUU#NRG#FTKCO÷NCLCUPQCWM¾\CNC 20 České Miss. Ve volném čase si přivydělává jako Grid Girl doPC2CXNÊPW
(QVQ(CEGDQQM provázející závody rychlých auto po celé Evropě.

19071210784

VLASTNÍHO BRATRA

– jmenovitě paní Valentové z Marky
obchůdku, která mi zavolala – i panu
holubáři za to, že jim nebyl lhostejný
osud malého zvířátka a pomohli mu,“
zdůraznila prostějovská náměstkyně.
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pohled zpátky

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

PO STOPÁCH
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PROSTĚJOV, BRNO Bývalý předseda LHK Jestřábi Prostějov Michal Tomiga se bude u Krajského
soudu v Brně zpovídat z obžaloby, ve které je viněn
z dotačního podvodu.
Tomigovi hrozí až osm let vězení. „Hlavní líčení je nařízeno na středu čtyřiadvacátého července na devět
hodin,“ prozradila Večerníku Eva Angyalossy, tisková
mluvčí Krajského soudu v Brně. Bývalý šéf mládežnického hokeje v Prostějově čelí obvinění z dotačních pod-

Napsáno
pred
à
20. 7. 2009

vodů. Například od magistrátu obdržel miliony korun
na základě lživého tvrzení, že ani on sám, ani klub nečelí
exekucím. Statutární město po něm požadovalo vrátit
půl milionu korun. „Dokážu, že jsem všechno splatil
a exekuce je již neplatná,“ uvedl tehdy Michal Tomiga
veřejně během jednání zastupitelstva. Dle prostějovských policistů se mu to ovšem náležitě prokázat nepodařilo. Věc si následně převzal krajský státní zástupce,
který rovněž podal žalobu k soudu.
(mls)

PROSTĚJOV Je to poměrně
absurdní. Nejprve je prostějovský magistrát nechal vysadit a po deseti letech je chtěl
opět skácet. Řeč je o tuctu jasanů, které byly vysazeny v rámci akce „Hej rup!“ pod záštitou Zdravého
města Prostějov. Nedávno bylo rozhodnuto, že stromy místo kácení budou přesazeny. V budoucnu by
tak mohly poskytovat vítaný STÍN MINULOSTI, v němž by se lidé mohli skrýt před sluncem. Vše nasvědčuje tomu, že svůj přesun stejně nepřežijí.
Jasany nacházející se v lesoparku Hloučela byly vysazeny kolem stezky vedoucí od severní obslužné komunikace ke stájím Cavalo. Důvodem jejich odstranění je výstavba inženýrských sítí pro plánované domy. Pozemky, na kterých rostou, jsou ve vlastnictví města. V minulosti tam však proběhla změna územního plánu a nyní
je již možné na parcele stavět. Proto úřad povolil jejich odstranění. Po protestech bylo rozhodnuto, že místo
kácení budou stromy přemístěny. „Přesazovali je v těch největších vedrech. Není se co divit, že netrvalo dlouho
a uschly,“ upozornila Večerník jedna ze čtenářek.
Přesazené jasany rostou kousek od svého původního místa, nevypadají však vůbec dobře. Na většině z nich je
patrné, že mají zcela seschlé listy. Je po nich? To ještě není úplně jisté. „Zdání může klamat. Strom po přesazení
shodí listy, aby mohl čerpat co nejvíce síly do větví. Je to jeho obranný mechanismus. Jinak sázet a přesazovat je
možné i v těch největších vedrech, nicméně to má svá pravidla, musí se sázet do řádně zavlažené půdy. Netuším,
zda se v tomto případě takto postupovalo. Není tedy vyloučeno, že stromy v budoucnu uschnou. Jen se to zjistí
až s odstupem času,“ vyjádřil se člověk dobře obeznámený s péčí o zeleň.
(mls)

.KFÆ\GiV÷VQXKE$;.1616140&1
Ničivá úterní smršť se bohužel nevyhnula ani
Prostějovsku. Větrná bouře spojená s neuvěřitelným lijákem postihla hlavně okolí Vrbátek, poté
i Vrahovice, Kralice na Hané a Klenovice. Lidé ve
Štětovicích u Vrbátek jsou přesvědčeni, že se nad
jejich obcí dokonce přehnalo tornádo. Vytrhané
tašky ze střech se totiž na okamžik zmítaly v děsivém víru a krátkou chvíli stoupaly vzhůru.
Noční nepříznivé počasí z úterý na středu zaměstnávalo strážníky, hasiče i pracovníky energetických závodů. „Na noční službě vlivem silné bouřky strážníci
vyjížděli na místa, kde polámané větve ohrožovaly
bezpečnost. Přímo v Prostějově se jednalo zejména
o náměstí Spojenců a pak o Vrahovice. V ulici Čs.

armádního sboru ulomená větev strhla dráty elektrického vedení. U Hloučely bylo nutné odstranit
spadený vzrostlý strom. Následky odstraňovali hasiči i pracovníci energetické společnosti,“ sdělila Jana
Adámková z Městské policie Prostějov.
Daleko horší situace ale byla v okolních obcích.
Vichřice a možná i tornádo způsobily statisícové
škody ve Štětovicích. Rodině Filgasově tam silný vítr
odnesl celou střechu přístavku rodinného domu. Jejich sousedé lomili rukama nad vytrhanými taškami
na střechách a vyvrácenými stromy, které poničily
jejich majetky. Zoufat si může i majitel autobusové
dopravy František Konečný. Popadané velké větve
mu poškodily dva autobusy. „V noci jsme zasahovali

asi u pěti desítek událostí mimo Prostějov, v patnácti případech přímo ve městě. Většinou se jednalo
o stromy popadané přes silniční komunikace, ve
dvou případech bylo přerušeno elektrické vedení. Při ostatních výjezdech jsme pomáhali likvidovat škody, kdy větrné poryvy poškodily lidem
střechy rodinných domů. Všechno se naštěstí
obešlo bez poranění osob,“ uvedl Petr Ošlejšek,
ředitel Hasičského záchranného sboru, územního odboru Prostějov.
V úterý večer zkolabovala také železniční doprava.
Osobní vlaky vypravené z Olomouce končily svoji
jízdu ve Vrbátkách, odkud cestující do Prostějova
odvážela náhradní autobusová doprava.

jak šel čas Prostějovem ...

Fügnerova ulice
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Asi to bude náhoda, ale přesně po
deseti letech se nad Prostějovskem
přehnala opět větrná bouře, tentokrát ale více škody napáchala
průtrž mračen spojená s krupobitím. Nejvíce postiženou obcí byly
Tvorovice. Co se týká údajného
tornáda, v případě uvedených
Štětovic v roce 2009 nešlo v průběhu dalších let o jedinou událost.
Podobný ničivý úkaz byl v dalších
letech hlášen z Němčicka. A jak
to tak vypadá, i podle hlášení
z jiných míst naší republiky, bude
si muset našinec na podobné přírodní úkazy zvykat i v budoucnu.
(mik)
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Příště: Petrské náměstí

na koupáku
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Zlodějů celá
jedenáctka...

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Za uplynulý týden vyjížděly hlídky
městské policie k jedenácti krádežím, které se udály v prostějovských
supermarketech. Všechny případy
byly spáchány dospělými osobami.
U osmi krádeží nedošlo k poškození zboží, a proto bylo vráceno zpět
do prodeje. Ve dvou případech si
přestupci odcizené zboží odkoupili
a jedenkrát nebylo vráceno zpět na
prodejnu. Pachatelé odcizili zboží
v celkové hodnotě 13 525 korun.
Přeborníkem v tomto počínání byl
devětadvacetiletý muž, jenž byl
dopaden třikrát během dvou dnů
a sám dokázal odcizit věci za 7 858
korun. Jeden případ vyřešili strážníci
uložením pokuty na místě. Následujících deset bylo zadokumentováno
a oznámeno příslušnému správnímu
orgánu k projednání. Tam může být
za takové jednání uložena pokuta do
výše 50 tisíc korun.

Dámy neplatí za pejsky
V pátek 12. července před osmou hodinou ranní prováděli strážníci kontrolu, která byla zaměřená na dodržování
obecně závazné vyhlášky o volném
pohybu psů a také jestli majitelé mají
svého miláčka očipovaného, přihlášeného a řádně platí poplatky. Bylo
zjištěno dvakrát protiprávní jednání.
V prvním případě je podezřelá z přestupku padesátiletá žena. A to tím, že
svého psa řádně nepřihlásila a neplatí
za něj poplatek. Ve druhém případě je
podezřelá čtyřiasedmdesátiletá žena,
která také neměla svého psa přihlášeného a poplatky rovněž neplatila. Obě
zjištěné skutečnosti budou oznámeny
příslušnému správnímu orgánu pro
podezření z přestupku. Ten může za
takové počínání udělit pokutu do výše
100 tisíc korun.

Popíjeli
u dětského hřiště

V odpoledních hodinách v úterý 16.
července při vykonávání hlídkové
služby zaměřené na veřejný pořádek
si strážníci všimli dvou mladíků popíjejících alkohol v parčíku v ulici Josefa Lady u dětského hřiště. Jednalo
se o muže ve věku devatenáct a jednadvacet let. Dotyční konzumovali
lahvové pivo v místě, kde je to zakázáno obecně závaznou vyhláškou
města Prostějov. Nesmí se totiž konzumovat alkoholické nápoje v okruhu 100 metrů od dětských hřišť. Ke
svému protiprávnímu jednání se
oba přiznali. Celá záležitost byla vyřešena udělením pokuty příkazem
na místě. Po projednání přestupku
a vysvětlení nevhodného chování
mladíci z místa odešli.
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Muž po cestě do práce vykradl prodejnu, vyčmuchal jej pes
.521,.$

PROSTĚJOVSKO Napadlo by vás cestou do práce vyloupit prodejnu? Slušného člověka určitě ne, ovšem třiačtyřicetiletý muž
z Prostějovska se přesně k takovému činu odhodlal. Měl však
smůlu, policisté krátce po nahlášení zlodějny nasadili psa, který
brzy našel stopu pachatele. A navíc se zloděj ještě nezbavil části oblečení, ve kterém se vloupal do prodejny. A to jej nakonec
usvědčilo, stejně jako záznam z bezpečnostní kamery.

MICHAL KADLEC
„Velice rušnou polovinu dne zažil
třiačtyřicetiletý muž z Prostějovska
v úterý 16. července. Ráno si přivstal,
aby se před příchodem do zaměstnání v obci na Prostějovsku stihl vloupat
do sídla firmy nedaleko svého zaměstnání. Ke vloupání do prodejny
použil hrubé násilí a poté prodejnu
prohledal. Zaměřil se zejména na pokladnu, kde však nalezl pouze několik
drobných mincí. Nakonec z prodejny
odcizil jen fotoaparát, který však zanechal na zídce po cestě z prodejny.
Škoda způsobená poškozením byla
předběžně vyčíslena na 4 500 korun,“

popsal na první pohled běžný případ
zlodějny František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Na vloupání přišla zaměstnankyně, která věc oznámila na policii.
A strážci zákona okamžitě a rychle
jednali. „V místě bylo provedeno
ohledání místa činu a nasazen byl
i služební pes Spike. Ten označil
ústupovou cestu pachatele z místa.
Na té našel postupně šroubovák,
zapalovač a také otisk podrážky pachatele. Dalším stěžejním důkazem
se ukázal být videozáznam pořízený
bezpečnostní kamerou. Ne té byl
zachycen pachatel v šedé pláštěnce

Náklaďák vykradl Kolíňan
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a s výrazně bílými ponožkami. Právě
ony urychlily průběh dalšího šetření.
V zářivě bílých ponožkách totiž toho
dne přišel do práce zaměstnanec jiné
firmy v obci. Podezření zesílilo, když
v košíku jízdního kola zaměstnance
policisté nalezli šedou pláštěnku.
Při následném podání vysvětlení policisté dále zjistili, že podrážky obuvi se shodují s otiskem označeným
služebním psem Spikem. Pod tíhou

těchto důkazů muži nezbylo nic
jiného než se přiznat,“ konstatoval
mluvčí prostějovské policie. „Pro
své jednání si tak ihned, ještě během
dopoledne, od policistů převzal sdělení podezření z přečinu krádeže ve
stádiu pokusu. Za ten mu v případě
odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. Ve věci je konáno
zkrácené přípravné řízení,“ dodal ještě František Kořínek.
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Zase ]PO½WLOGUXzNX Do garáže se podhrabali

PROSTĚJOV Naprosto nenapravitelný! Své emoce
opět neovládl a pustil se do
své družky. Muž svoji přítelkyni fyzicky napadl,
přestože mu běžel poslední den lhůty z dřívějšího policejního vykázání ze společné domácnosti.
Po druhém napadení musel znovu na
ulici a navíc mu hrozí tučná pokuta.
„V neděli 14. července odpoledne jsme
přijali oznámení o fyzickém napadení
osmatřicetileté ženy jejím o čtyři roky
starším partnerem ve společné domácnosti v prostějovském bytě. Na místo
vyslaní policisté zjistili, že muži běží poslední den lhůty, na kterou byl pro své
dřívější agresivní chování vůči družce ze
společné domácnosti vykázán. Po administrativním zpracování věci si muž od
policistů v pondělí 15. července vyslechl rozhodnutí, které již znal. Byl totiž
na dobu dalších deseti dní ze společné
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domácnosti vykázán,“ informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, územního odboru
Prostějov. Jak ale dodal, i nyní je stíhán
za pouhý přestupek. „Pro porušení podmínek vykázání ze společné domácnosti
je muž nyní podezřelý z přestupku proti
veřejnému pořádku a pro fyzické napadení své družky z přestupku proti občanskému soužití. Za přestupky mu hrozí
pokuta až do výše 20 tisíc korun,“ potvrdil mluvčí prostějovské policie František
Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOVSKO
Moc
dlouho se z lupu neradovali.
Přestože k vykradení garáže
použili dva mladí muži velice
svérázný a nevšední způsob,
policisté je za pár dní po činu
dopadli. Jeden ze zlodějů se
vyšetřovatelům už přiznal
a vydal také většinu nakradených věcí.
„V dosud přesně nezjištěné
době od 11. do 14. července
2019 se tehdy nezjištěný pachatel vloupal do plechové
garáže v obci na Prostějovsku.
Do garáže pachatel vnikl po
vyhloubení výkopu pod stěnou garáže. Ven se dostal po
otevření vrat zevnitř. Z garáže
měl odcizit stavební nářadí
a pohonné hmoty v hodnotě vyčíslené na 7 500 korun,“
sdělil základní fakta o činu

František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov. „Provedeným důkladným šetřením
s využitím operativně pátracích metod a osobní a místní
znalosti se policistům obvodního oddělení Prostějov 2
jako podezřelé podařilo ustanovit dva mladé muže z obce
na Prostějovsku. Jeden z nich
se k činu pod tíhou důkazů
také již doznal a policistům se
podařilo zajistit i většinu odcizených věcí. Ty se tak budou
moci vrátit majiteli,“ přinesl
dobrou zprávu František Kořínek.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Za ten pachatelům hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
(mik)
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ZLODĚJ SI CHTĚL VE VĚZENÍ PODŘEZAT KRK
„Po tom všem už k němu nemám žádný vztah,“ prohlásil jeho otec

z titulní strany
Opilce předali přítelkyni ➢

Ve středu 17. července po sedmnácté
hodině bylo přijato oznámení na linku 156 o opilém cyklistovi, který se
pohybuje po ulici Krasická směrem
k centru města. Vyslaná hlídka na
místě našla muže, který ležel na trávě
mimo pozemní komunikaci. Strážníci provedli u dotyčného dechovou
zkoušku s pozitivním výsledkem.
Byla naměřena hodnota 1,94 promile
alkoholu v dechu. Jízdu po pozemní
komunikaci potvrdili jak oznamovatel, tak i přítomní svědci. Opilec byl
předán do rukou své přítelkyně. Svým
jednáním je čtyřiačtyřicetiletý muž
podezřelý z přestupku dle zákona
o provozu na pozemních komunikacích. Celá událost bude oznámena
správnímu orgánu, kde může být udělena pokuta do výše 20 tisíc korun.

krimi

PROSTĚJOV Nedá se lhát do
nekonečna. To si čím dál bolestněji uvědomuje Marek Trávníček (30), který byl společně s Danielem
Jarošem (38) obžalován z velké řady krádeží po celém regionu. Oba
muži závislí na pervitinu by po úterním prostějovském soudu měli
ve vězení strávit čtyři roky, MarekTrávníček má navíc zaplatit 200 tisíc
korun.To zřejmě v případě obou kumpánů ještě nebude vše.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
S čerstvou jizvou kolem krku předstoupil před prostějovský soud Marek
Trávníček. „Po minulém hlavním líčení jsem se chtěl ve vězení podřezat.
A udělám to zase. Už se neuvidíme,“
prohlásil Trávníček směrem k soudci Petru Vrtělovi. Citové vydírání ze
strany obžalovaného nacházejícího se
v očividně velmi špatném psychickém
stavu však zabrat nemohlo.
Marek Trávníček společně s Danielem
Jarošem má na svědomí celou řadu krádeží, a to nejen na Prostějovsku. Žaloby

na ně řeší také soudy ve Vyškově, Přerově
či Frýdku-Místku. Daniel Jaroš byl kromě toho obviněn také z toho, že v domě
ve Vřesovicích vyráběl pervitin, Marek
Trávníček, že pod jeho vlivem opakovaně řídil, přestože už dávno neměl řidičák.

<COQVCNUGFQUXÚEJNåÊ
Výpovědi obžalovaných se v mnohém
rozcházely. Shodnout se například oba
nemohli na tom, který z nich vlastně
vykradl autoservis v Tištíně. Nakonec
soud rozhodl, že to byl Marek Trávníček, proti němuž svědčilo více důkazů.
A to i přesto, že on sám za hlavního
pachatele označoval svého kumpána.
Jenže o Trávníčkově důvěryhodnosti
měl soud velké pochybnosti. Trávníček mimo jiné naprosto mlžil ohledně
údajného Jarošova komplice, kterým

měl v Tištíně být Jan Vobejda přezdívaný jako Čonka. Když s ním byl ovšem
přímo konfrontovaný, začal Trávníček
náhle couvat a sám zpochybňovat své
vlastní tvrzení.

1VEKWUÊPCNXRT¾EK
Obdobná situace panovala ohledně půl
milionu korun, o němž Trávníček tvrdil,
že zůstaly na otcově účtu poté, co pro
něj rok pracoval. To nicméně předvolaný tatínek nepotvrdil. „Jsem vyučený
stolař, pracuji pro jednu nábytkářskou
firmu. Do práce jsem bral i svého syna.
Trvalo to asi čtyři měsíce, pak jsem
jej musel vyhodit. Pokud někdo není
schopný vstát, či vám usíná v pracovní
době, pak to nejde jinak. Peníze jsem
mu měsíčně posílal na účet, rozhodně
jsem mu nic nespořil. Že by vydělal půl
milionu korun, je naprostý nesmysl, to
v čistém určitě nevydělám za celý rok,“
vypověděl Trávníček starší, který přiznal, že synovo chování jej psychicky
deptalo. „I kvůli tomu jsem prodělal
srdeční kolaps, zhruba rok jsem byl
mimo. Mám ovšem i další děti, proto
musím jít dál. Se synem už žádný vztah

nemám, jako by pro mě neexistoval,“
uzavřel svědek. Marek Trávníček po
celou dobu otcovy výpovědi klopil
hlavu, po jejím skončení opět začal
mlžit. „Peníze prostě mám z brigád, jen
neřeknu kde,“ uzavřel.

2ąÊVGNM[P÷RąKwNCKUFÊV÷VGO
K soudu coby svědkyně byla předvolána i přítelkyně Daniela Jaroše se zhruba čtyřletým dítětem. Pro něj nebylo
prostředí soudu právě ideální a narušovalo průběh hlavního líčení. Z tohoto důvodu nakonec nebyla svědkyně
vůbec vyslechnuta. „Drogy jsou svinstvo,“ bylo závěrem zřejmě to hlavní,
co mohl Jaroš říct na svoji obhajobu.
Marek Trávníček i Daniel Jaroš od
prostějovského soudu za sérii krádeží
odcházeli se čtyřletými tresty. Ty se
jim zřejmě ještě v dalších procesech
u jiných soudů pravděpodobně navýší. Trávníček navíc dostal několikaletý
zákaz řízení a peněžitý trest 200 tisíc
korun. Pokud nezaplatí, odsedí si místo toho 200 dnů ve vězení. Rozsudek
dosud není pravomocný, obžalovaní
zvažují, že se proti němu odvolají.

Dne 18. března tohoto roku po
šestnácté hodině se vloupal v té
době neznámý pachatel do nákladního automobilu značky
Mercedes-Benz zaparkovaného
v Brněnské ulici v Prostějově.
Z místa u sedadla spolujezdce
poté odcizil tašku čtyřiašedesátiletého cizince. S taškou muž
přišel i o osobní doklady, notebook, dvě platební a čtyři tankovací karty a finanční hotovost
500 euro a 22 tisíc maďarských
forintů. Výše způsobené škody
byla vyčíslena na 31 400 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádež, přečinu poškození cizí věci a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Provedeným šetřením se policistům jako podezřelého podařilo ustanovit čtyřiatřicetiletého
muže z Kolína. Ten není policii
neznámý a trestnou činnost nepáchal jen na Prostějovsku. Proto bude spisový materiál k této
věci postoupen brněnským kriminalistům k trestnímu stíhání
ve společném řízení.
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Alkohol s drogami?
Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky policisté
podezírají sedmatřicetiletou
ženu z Prostějovska. Policisté
ženu kontrolovali v pátek 12.
července krátce před dvaadvacátou hodinou v Prostějově
v ulici Plumlovská, když řídila
vozidlo Škoda Fabia. Řidička
se při kontrole podrobila orientačním zkouškám na alkohol,
které byly pozitivní s hodnotou
1,24 promile alkoholu. Žena
se bránila, že alkohol nepožila
těsně před jízdou, ale vypila tři
piva před 21 až 23 hodinami.
Policisté dále řidičku vyzvali
k podrobení se na test jiných
návykových látek. I tento test
byl pozitivní. Tester ukázal
přítomnost látky amfetamin/
metamfetamin. Řidička užití
omamných a psychotropních
látek vyloučila. Nakonec se
podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Řidičce
hrozí za uvedený přečin trest
odnětí svobody až na jeden rok,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Z matky je padělatelka
Péči o děti chtěla vyřešit falešným dokumentem! Z přečinu
padělání a pozměnění veřejné
listiny podezírají prostějovští
policisté osmačtyřicetiletou ženu
z Prostějova. Tohoto skutku se
měla žena dopustit tím, že při
jednání o vypořádání společného jmění manželů vědomě předložila falešné rozhodnutí „Návrh
na rozhodnutí o úpravě poměrů
nezletilých dětí po dobu rozvodu“ z prosince 2013. Ve věci je
konáno zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání viny
a odsouzení podezřelé za toto
jednání hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.
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milujeme vecerník
á

děti, pejsci, zdraví

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!

Elena NEČASOVÁ
12. 7. 2019 49 cm 3,50 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.

Tobiáš ŠVÉDA
17. 7. 2019 50 cm 3,07 kg
Olomouc

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

Evelína NOVÁKOVÁ
13. 7. 2019 49 cm 3,55 kg
Prostějov

Vít POSPÍŠIL
15. 7. 2019 52 cm 3,75 kg
Laškov

Jakub BERNATÍK
16. 7. 2019 50 cm 3,45 kg
Prostějov
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PROSTĚJOV Rada statutárního města Prostějov podporuje opatření, která ve školách
a školkách budou probíhat po celý zbytek letních
prázdnin.
„Jako správný hospodář musíme dbát na to, aby
budovy byly provozovány co nejekonomičtěji.

Proto přistupujeme postupně k řadě opatření, která
v konečném důsledku ušetří finance a zlevní provoz škol a školek,“ uvedl k opravám primátor města
Prostějov František Jura. Připravované práce vyjdou
celkem na téměř 1,2 milionu korun. O co konkrétně půjde, okomentoval náměstek primátora Jan

Krchňavý. „Jedná se o řadu oprav, které, jak již bylo
řečeno, ušetří finanční prostředky. Konkrétně se bude
jednat o výměnu osvětlení, oken či termoregulačních
hlavic, kontrolu spotřeby vody nebo třeba opravu vodoinstalace. Vše se musí stihnout do konce prázdnin,
abynebylnarušenprovozzařízení.“
(red)

Kniha je náš kamarád 9SURVWĨMRYVNpQHPRFQLFLY\ñHWíXMt
Z NEMOCNICE ...

Rodiny s dětmi vzaly knihovnu ztečí

PROSTĚJOV Knížka, kam se jen
podíváš. A také děti. Oddělení prostějovské knihovny na Vápenici jich
ve čtvrtek přivítalo hned ráno desítky. Čtenářskou drobotinu čekalo
předčítání pro nejmenší. Čtvrtek
pak ukázal, že akce je stále oblíbenější. „Je tu zatím nejvyšší účast,
oproti minule snad dvojnásobek
lidí. Je to úžasné, zjevně se lidem
tohle čtení líbí,“ byla spokojená vedoucí dětského oddělení knihovny
Pavlína Havránková.

Michal SOBECKÝ
Rodiče a děti navíc v knihovně nenalákali jen na čtení knížek. Ale také na
zlepšení znalostí dětí. Ty se během
čtení například naučily poznávat
řadu zvířat. A navrch se ještě protáhly. Čtení totiž ve čtvrtek bylo ve velké
míře spojeno také s pohybem. Jako
bonus pak nechybělo ani výtvarné
tvoření.
Akce se zúčastnila například i Lucie Enkhbaatar. „Jsem zde poprvé.

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

Doma hodně čteme, tak jsem chtěla.
Spojení čtení a protahování je pak
dobrý nápad,“ ocenila maminka ve
chvíli, kdy děti ukazovaly, jaké pohyby dělá bizon či kočka. Další v tu
chvíli obléhaly vlak plný knížek,
zkoušely je číst a prohlížet.
Právě dostat nejmenší děti ke knihám je jedním z hlavních cílů akce.
Přitom spodní hranice pro tento
krok pro rodiče prakticky není. „Pro

nejmenší děti je nejlepší, když přijdou a samy si vyberou, co se jim
líbí. Až později třeba rodiče přichází
a vybírají dětem podle jejich oblíbených žánrů,“ poznamenala Pavlína Havránková. Společně s kolegy
chystají i přes prázdniny pro děti
nabitý program. V pondělí například
pizza kvíz, ve středu deskohraní a ve
čtvrtek, nyní již tradiční, čtení příběhů dětem.

SDFLHQW\129ă0,(.*3ìÌ6752-,
PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Nemocnice Prostějov patřící do
skupiny AGEL je vybavena novými EKG přístroji v celkové hodnotě 200 tisíc korun. Nové vybavení je
jednoduché na obsluhu a pacientům poskytuje nebolestivé vyšetření, jehož prostřednictvím má lékař
přehled o elektrické aktivitě srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří až na povrch těla, kde ho lze snímat EKG.
Celkem 8 kusů nových EKG zařízení k monitorování srdečního rytmu bylo pořízeno jako náhrada za již opotřebované a technicky zastaralejší přístroje.
Monitorování EKG slouží ke sledování pacientů trpících poruchami srdečního rytmu. „Nejčastěji se využívá
k posouzení příčin bolestí na hrudi, dušnosti, závratí, pocitů bušení srdce apod. Může také odhalit zvětšení
srdečních oddílů. Při vyšetření trvajícím jen malou
chvíli leží pacient na lůžku na zádech s obnaženou
horní polovinou těla a kotníky. Pacient má na hrudníku nalepeny elektrody napojené na monitorovací
systém,“ popisuje primář interního oddělení Nemocnice Prostějov MUDr. Miloslav Špaček.
Výsledek vyšetření je obvykle zaznamenáván na
speciální papír jako takzvaná EKG křivka. Lékař
pak podle vzhledu křivek, jejich tvaru, výšky a dalších parametrů diagnostikuje případné odchylky
od běžného stavu. „Jde o velmi jednoduché, nenáročné a hlavně nebolestivé vyšetření, díky němuž
dostaneme dokonalý přehled o elektrické aktivitě
srdce,“ doplnil primář Špaček s tím, že ročně prove- 2TKO¾ąKPVGTPÊJQQFF÷NGPÊ0GOQEPKEG2TQUV÷LQX/7&T
dou lékaři v prostějovské nemocnici okolo 25 tisíc /KNQUNCXiRCéGMX[wGVąWLGRCEKGPVCPCPQXÆO'-)RąÊ
UVTQLK
(QVQURQNGéPQUV#IGN
EKG vyšetření.
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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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LGMąÊåGPGEJWUM[UVąGFP÷XGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MW\JTWDCwGUVK
CåUGFOKNGV,GD¾\NKX÷LwÊ\G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGå\CéPG
P÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQXCV5N¾UMQWCVTR÷NKXQUVÊDWFGF÷NCV
XGNMÆRQMTQM[6QVQRNGOGPQOKNWLGRQJ[D0CXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷UPGUGUGLCMUHGPMQWVCMKRGLUMGO

ŠAGY

LGQUOKNGVÚNCDTCFQTXGNMÆJQX\TčUVW·åCUPÚX[TQXPCPÚRGL
UGMMVGTÚDWFGOKNQXCVUXÆJQR¾PCEGNQWUXQLÊFWwÊ/¾T¾F
RQJ[DVCMD[OWUX÷FéKNQD[FNGPÊXFQOGéMWUG\CJT¾FMQW
RTQEJ¾\M[WXÊV¾$G\RTQDNÆOWUGUPGUGUHGPMQWPCXQFÊV
MWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

REK

LG MQW\GNPÚ MąÊåGPGE LG\GXéÊMC UVąGFPÊJQ X\TčUVW XG X÷MW
QUOKNGV/¾Rą¾VGNUMQWCX[TQXPCPQWRQXCJQW<G\Cé¾VMW
RQVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQXCV2CM
LG\P÷LFQMQPCNÚOC\GN8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW
0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾8JQFPÚMF÷VGO

HEKTOR

LGLGFGP¾EVKNGVÚRąGFUVCXKVGNRNGOGPGP÷OGEMÚQXé¾MXGNMÆ
JQX\TčUVW,GVQQDTQXUMÚRGUMNKFPÆX[TQXPCPÆRQXCJ[
CDUQNWVP÷UKPGXwÊO¾QUVCVPÊEJRUč8\JNGFGOMX÷MWLGXG
XÚDQTPÆMQPFKEK0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾0GXJQFPÚ
MF÷VGO
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Před několika málo lety slibovali
prostějovští radní, hlavně ti ze sociální demokracie, obnovit staré
tradice a zrekonstruovat kdysi slavné
a hojně navštěvované koupaliště za
velodromem Za Kosteleckou ulicí.
I já jsem jako dítě chodil na tento
oblíbený koupák v létě skoro každý
den, takže jsem se těšil, že se k něčemu takovému schyluje. Sliby se ovšem ukázaly jako chyby, my pamětníci jsme lidově řečeno utřeli hubu.
Žádná obnova koupaliště, místo něj
dostalo přednost Národní sportovní
centrum.
Přes původní rozladění ale sám musím s odstupem času dát za pravdu
pesimistickým názorům týkajícím

publicistika

se tří prostějovských koupališť – byl
by to zbytečný luxus. Před několika
dny jsem v jeden den navštívil aquapark i koupaliště ve Vrahovicích. Pro
jejich návštěvu se rozhodlo opravdu
hodně lidí, ale v žádném případě nebyla kapacita těchto letních zařízení
přinášejících osvěžení naplněna na
sto procent. I když panuje horké počasí, Prostějované tráví dovolenou
úplně někde jinde. Dnes se v plné
nahotě ukazuje, že na město současné velikosti dvě velká koupaliště
bohatě stačí, obzvláště když koupací
sezóna trvá čistého času všehovšudy
dva měsíce v roce. To třetí by představovalo zbůhdarma promrhané
městské peníze.
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Každý z nás mladších už určitě někdy
slyšel větu typu: „Ach, ta dnešní mládež.“ Nebo nějakou podobnou narážku. Většinou si ji neodpustí někdo
ze starších, které se snažíme v tramvaji, autobuse či v jiných dopravních
prostředcích pustit sednout, a zároveň jim omylem šlápneme na nohu,
omylem do nich vrazíme anebo jsme
rádi, že žijeme a prostě si jich nevšimneme. Někdy si říkám proč?
Proč vlastně tuto větu používají tak
rádi a často. Nejspíš to bude tím,
že nám závidí naše mladá, zdravá
léta. Určitě jste to také zažili. Jedete
si takhle ráno autobusem do školy

či práce, jste rádi, že sedíte, koukáte
z okna a posloucháte svou oblíbenou
hudbu. Najednou na další stanici
nastoupí důchodce. Je ještě pár volných míst a tak se vesele dál koukáte
z okna a posloucháte. Ovšem proti
vašemu obličeji se objeví malá kartička a důchodce si začne nárokovat místo. Vyndáte si jedno sluchátko a řeknete, že je ještě dost volných
míst. Důchodce začne nadávat
a tak se zvednete a jdete pryč s tím,
že tyhle řeči poslouchat nebudete.
Mezitím se autobus zaplní tak, že
musíte stát. A pak ještě posloucháte
kecy kategorie: „Ta dnešní mládež

už nemá úctu ani ke starým lidem!“
Nebudu snad ani raději mluvit
o tom, že je to většinou příští stanice,
kdy zmiňovaný důchodce vystupuje.
Důchodce je osoba natolik stará, že
kdyby pár minutek postál u dveří,
tak by jeho křečové žíly určitě nevydržely. A tak postupně utíkají
nejkrásnější roky našeho mládí,
přibývají nové, krásné vzpomínky
a zážitky, v pozdějších letech se nám
začnou prohlubovat vrásky, aby jednou mohla přijít léta „klidného“ stáří
a my o hůlce přikvačili do dopravního
prostředku a slušně žádali o místo na
sezení.
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LÉTO NETRVÁ VÌCNÌ, PROÈ BY MÌLA LÁSKA?
Mnohé časopisy nám radí, abychom při letních láskách hlídali
cit a používali kondom. Mnozí z nás to mají snadné. Letní lásku
mají jenom jednu a stále tu samou. Je ale spousta těch, co se
stále zdráhá navlékat půllitr do kondomu... Ti ostatní jistě vědí,
že dunění hromů i jiskření blesků během prázdnin totiž není
na denním pořádku pouze v přírodě, ale i v partnerském životě. Někdy se pak ani nenadějeme „a to, co se věčné zdálo, teď
končí ve výčitkách”. Proč tomu tak ale je?

P

okud si někdo nepřipadá zrovná šťastný, téměř vždy je důvod
hlavně v něm. Naše trápení jsou pouze
odporem proti něčemu, co často sami
nemůžeme ovlivnit. Kdo ovšem v takové krizi hledá štěstí v nových věcech
či partnerovi, připomíná snílka, který
chce vyšplhat po zdánlivě nekonečném žebříku až do nebe a myslí si, že
se mu to zdaří, pokud ho opře o jinou
zeď. Jenže každá taková zeď je pouze
různě vysoká a všechny podobné pokusy musí nutně skončit pádem.
enže právě vůně léta dává na něco
takového zapomenout. Často nás
vtáhne do našich krásných mladých
let, kdy jsme trávili léto u babičky,
vyráželi s kamarády na první koncerty a prožívali své první romantické
lásky. Lidé, kteří nejsou smířeni sami
se sebou, se do tohoto období chtějí
neustále vrátit. Tímto způsobem unikají z reality, jejíž součástí je i jejich
současný partner. Ale nejde pouze
o návrat do dávné minulosti. Ten,

J

kdo není k sobě upřímný, často utíká z „truchlivé“ současnosti také
do „nádherné“ budoucnosti. Ať je
mu dvacet, nebo padesát, právě v létě
obvykle dostane pocit, že to nejlepší
v životě na něj teprve čeká. V některých případech tomu tak dokonce i je.
To však platí pouze pro ty, kteří si umí
svůj život užívat sami, a to ať už mají, či
dělají cokoliv. současný partner jejich
životní pocit sice může hodně ovlivnit,
nikoliv však zcela změnit.
isté je, že se v létě s partou kamarádů vyskytne celá řada příležitostí
k nejrůznějším výletům a úletům.
Jenže ne každý vztah právě tohle
„dobrodružství“ ustojí a řadě z nich se
stane osudným. Každý z nás se někdy
dostane do situace, kdy v něm velmi
lehce může převážit „zvíře“, které má
v sobě ukryté. Ať si to přiznáme, nebo
nikoliv, v mnoha věcech jsme všichni
hodně povrchní a ovládaní pudy. Pokud se k tomu přidruží fakt, že i to
nejkrásnější tělo se časem okouká,

J

pak může být zaděláno na pořádný
malér. Dříve či později se dostaneme do situace, kdy se nám líbí cokoliv jiného než to, co denně vídáme
doma. V tu chvíli je úplně jedno,
zda je to lepší, či horší. Hlavně že je
to jiné! A právě v létě jiných náležitě
odhalených těl chodí všude po ulicích
více než dost. Co pak s tím? Jestliže si
člověk neváží sám sebe, neváží si obvykle ani svého partnera. V takovém
případě už dlouhodobému vztahu nepomůže ani svěcená voda.
rubířským kamenem každého
vztahu se také stává společná
dovolená. Zatímco v určitých zaběhaných kolejích jsme schopni spolu nějak vyjít, právě ve chvíli, kdy změníme
prostředí, mohou na povrch vyplout
všechny nesrovnalosti a odlišnosti
mezi námi. Někteří psychologové v takovém případě navrhují raději trávit
dovolenou odděleně. Ale ani to není
vhodné, a to vzhledem ke všemu výše
napsanému.
a druhou stranu faktem je, že
zejména moderní člověk má
v životě jedinou jistotu: totiž že nic
není jisté a vše se neustále mění. Můžeme na čemkoliv lpět sebevíc, na
světě prostě nežijeme sami. A toho, co
můžeme ovlivnit, je mnohem méně,
než by si každý z nás přál. Díky tomu
se všichni občas dostaneme do situací,
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MARTYHO
SLOUPEK

Ahoj všichni,
ač je to k nevíře, půlka prázdnin je tady.
A můžeme s tím nesouhlasit, můžeme
proti tomu protestovat, ale to je tak to
jediné, co s tím můžeme dělat. Osudu
a času člověk nezabrání. Na druhé straně se můžeme utěšovat tím, že všechno
běží tak nějak pomaleji a v klidu, jelikož
se jedná o období, kterému se lidově
říká OKURKOVÁ SEZÓNA. Nevím
jak vy, ale až teď mě vlastně napadlo začít zjišťovat, odkud tento termín vlastně
pochází, a tak jsem provedl takový letmý výzkum. A hle…
Poprvé se tento výraz objevil v Německu na konci 18. století a právě
v němčině se vžily hned dva termíny,
a to Sommerloch „letní díra“ nebo
Sauregurkenzeit „čas kyselých okurek“.
Konstatujme, že i my v období léta velmi rychle a pokud možno ve velkém
množství sháníme okurky nakládačky, aby bylo na zimu co degustovat,
a trumfujeme se svými recepty na ten
nejlepší okurkový nálev. Termín letní
díra je pak typický spíše pro novináře
a značí se tím čas, kdy se nic neděje,
člověk marně hledá témata a objevují
se zprávy typu žralok v Chorvatsku, celebrita A podvedla celebritu B s celebritou C, vzniklý románek vydrží přesně
dva měsíce prázdnin, aby bylo co psát.
Je to také období divadelních prázdnin,
i když dnes umělec divadelník stejně
musí i v létě dabovat a natáčet seriály,
aby mohl platit složenky.
Prázdniny pak má i parlament, a to jak
náš, tak i ten evropský, takže se naštěstí
dva měsíce můžeme těšit na to, že politici „tam nahoře“ nic nezmrví. Abych
nezapomněl, termín v jiných jazycích
pro okurkovou sezónu je třeba polsky
sezon ogórkowy, anglicky silly season
„hloupé období“, i když tento termín
používá i hokejové NHL pro ztracenou
sezónu, když se nepostoupí do play-off.
Takže i takovýto termín je zajímavý
z hlediska jazyka, ale končím, běžím
Marty
pro ty okurky nakládačky.
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ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
kdy všechna naše snaha udržet věci
takové, jaké bychom je chtěli mít, vyznívá zcela do ztracena. V takovém
případě je dobré řídit se starým indiánským heslem: Když zjistíš, že
jedeš na mrtvém koni, sesedni!
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Už aby začala ta pravá rekonstrukce Vrahovické ulice a s ní i oprava či ještě Letní prázdniny mají co do sebe, alespoň je v Prostějově méně lidí a je tak
lépe úplné zrušení železniční vlečky vedoucí těsně za železničním přejez- větší klid. Hlavně děti, které v ranních a odpoledních hodinách bloumají
dem do areálu slévárny. Kdo tím místem projíždí autem několikrát denně po ulicích, jsou na prázdninách mimo město, z toho plyne i bezpečnější dojako já, ví, o čem mluvím, respektive píši. Už několik let si tady my řidiči prava v Prostějově. Právě s dětmi totiž já osobně nemám dobré zkušenosničíme auta a stížnosti na díry a neustále se propadající koleje nepadají na ti, párkrát se ráno stalo, že mi skupinky školáků doslova vběhly před auto
úrodnou půdu. Sice si někdo občas vzpomene a díry zasype, ovšem po pár v místě, kde není žádný přechod. To ale samozřejmě neznamená, že nyní
týdnech se výmol vytvoří znovu. Těším se, až příští rok bude všechno jinak. v době relativního klidu ve městě nemáme dávat na silnicích pozor. To by
Petr Zapletal, Prostějov se mohlo šeredně vymstít.
Jiří Navrátil, Prostějov
&L]LQFLFKY½OÉQDvLQFLQH
Docela jsem pyšná na to, když na náměstí v těchto dnech vidím turisty z jiných měst republiky, nebo dokonce cizince, kteří pějí chválu na naše město. Je až
neuvěřitelné, jak se za posledních dvacet let hlavně centrum Prostějova změnilo do krásy. Máme podle mého názoru skutečně jedno z nejkrásnějších náměstí
v celé zemi, což si bohužel málokdo z našich lidí uvědomuje. A tak stále častěji poslouchám chválu z úst „přespolních“ než našich obyvatel. Jen doufám, že
pyšná na své město nejsem jenom já, ale že občas i v této rubrice našich novin najdu pozitivní ohlasy Prostějovanů.
Anna Doleželová, Prostějov
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Vůbec poprvé jsem byl letos na vrahovickém koupališti a musím říct, že oproti loňsku se tam mnohé opravdu změnilo k lepšímu. Břehy bazénu konečně
nekloužou a také sociální zařízení je oproti loňskému zkušebnímu provozu přívětivější pro návštěvníky. Jen mi vadí velké fronty u občerstvení, což je ale asi
problém na všech podobných koupalištích. Jinak naše koupaliště ve Vrahovicích zůstalo tím „rodinným“, na které jsme byli zvyklí v minulosti. Sice mnohem
modernějším, na což si našinec teprve bude asi nějaký čas zvykat, ale přesto podle ohlasů je drtivá většina nejen Vrahovických spokojena. Díky za to!
Milan Vlach, Prostějov

19041810474

Policisté na Prostějovsku zjistili
dva cyklisty, kteří řídili ve stavu
vylučujícím způsobilost k této
činnosti. V sobotu 13. července
odpoledne v Cukrovarské ulici
v Čelechovicích na Hané kontrolovali dvaapadesátiletého muže,
který svou nejistou jízdou přes celou šíři komunikace ohrožoval nejen ostatní účastníky provozu, ale
i sám sebe. Provedenou dechovou
zkouškou u něj policisté změřili
hodnotu 2,78 promile alkoholu
v dechu. V neděli 14. července
v 15.10 hodin pak policisté zjistili dalšího silně opilého cyklistu,
tentokrát v obci Ptení. Třiapadesátiletý muž nadýchal dokonce
3,5 promile alkoholu v dechu.
Také on se k požití alkoholu doznal s tím, že během dvou hodin
předcházejících jeho jízdě měl vypít dva litry vína a jedno pivo.
Oba cyklisté jsou pro své jednání
podezřelí z přestupku podle zákona o silničním provozu. Za ten
jim hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc
korun. Další jízdu jim policisté
zakázali.

Cyklisté hodně
pod parou

Přes noc na čtvrtek 18. června se
dosud nezjištěný pachatel násilím
vloupal do nádrží nákladního automobilu Renault a pracovního
stroje Bomag, které byly odstaveny na rozestavěném dálničním
nájezdu u obce Olšany u Prostějova. Z nádrží měl pachatel odcizit
asi 250 litrů motorové nafty. Výše
způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 10 tisíc
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádež. Za ten pachateli v případě dopadení hrozí
až dva roky kriminálu.

Ze strojů vysál naftu

V dosud přesně nezjištěné době
v noci z úterý 16. července na středu 17. července vnikl dosud nezjištěný pachatel no neuzamčené
chaty v katastru obce Mostkovice. Pachatele neodradila ani skutečnost, že v chatě spalo několik
osob. Chatu prohledal a odcizil
z ní vše, co se mu zalíbilo. Zmocnil se tak mimo jiné dokladů
osobních i k vozidlům, platebních
karet, klíčů, léků, notebooku či
inhalátoru pro astmatiky. Celková výše způsobené škody byla
předběžně vyčíslena na více než
30 tisíc korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu porušování
domovní svobody, přečinu krádež
a přečinu neoprávněné opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku. Za ty pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody
až na dvě léta.

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
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Jaká byylaa neeckyyádda v Brrodkku...
ZHQVQ6GTG\C/CEJQX¾

se dívky rozhodly jim atmosféru trochu
pokazit a zachovaly se jako správné pirátky
– ukradly jim maskota, plyšového medvěda z plavidla! Nakonec v soutěži plavidel
zvítězily právě Pirátky, a vlastně i Medvědi.
„Protože váš aplaus, který rozhoduje o umístění, byl vyrovnaný u obou posádek,“ otočil
se k divákům jeden z pořadatelů Vlastimil
Slepánek, „rozhodli jsme se, jelikož jsme
džentlmeni, přiřknout první místo Pirátkám. A na dalším prvním místě se umístili
Medvědi,“ doplnil s úsměvem.
Po vyhlášení nejvtipnějších, po domácku
vyrobených plavidel následovalo jako tradičně soutěžení ve čtyřech disciplínách.
Byly jimi rychlostní pádlování v neckách,
přechod přes lávku, přechod přes lávku
s trakařem a jízda na kole přes lávku. Při
jejich plnění se koupání v místním rybníčku mnohdy nedalo vyhnout. Účastníci čtyřboj skutečně prožívali, a neméně
tak i diváci. Proto se nejednou z řad sedících ozývalo povzbuzování jako: „Pohni,
nebo budeš dneska bez večeře!“ Celkem
se do soutěže přihlásilo devět závodníků
a téměř všichni si v přírodní vodě smočili
své úbory. Oproti loňskému rozdělení do
tří kategorií na muže, ženy a juniory byli
účastníci tentokrát rozřazeni pouze do
dvou kategorií – muži a ženy. Mezi silnějším pohlavím zvítězil David Burget, který
si prohodil umístění s loňským vítězem
Jaroslavem Mazalem. Ten se nyní posunul o dvě příčky níže. Na druhém místě

skončil Matěj Burian. Ve skupině žen
vyhrála, stejně jako minulý rok, Natálie
Prokopová a na druhém místě se umístila Daniela Valoušková. V podvečerních
hodinách byla vyhlášena jména těchto
účastníků a poté jim byly také předány
hodnotné ceny.
Neckyádu v Brodku si vždy užívají zejména soutěžící, ale také přihlížející. „Jsem
pravidelnou návštěvnicí brodecké neckyády a musím říct, že každý rok je tady
skvělá atmosféra. Chodím sem hlavně
za zábavou a té se mi dostává ve velkém
množství. U jednotlivých disciplín se
přitom nejvíc pobavím, když účastníci
padají do vody,“ smála se návštěvnice
Hana. „Kromě toho tady mají výborné
jídlo. Ochutnala jsem makrelu, ledovou
tříšť a zmrzlinu a jsem naprosto spokojená.
Proto příští rok přijdu určitě zase!“ dodala.
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BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Pavel Kolář své rozhodnutí oznámil
na zatím posledním jednání kralického zastupitelstva. „Svůj krok nijak veřejně nevysvětlil. Myslím, že to v něm
zrálo delší dobu. Mohly v tom sehrát
roli mimo jiné i nejasnosti týkající se
údajného záměru společnosti EFG
vybudovat v městysi překladiště pro

Martin ZAORAL

KRALICE NA HANÉ Starosta
městyse Kralice na Hané Pavel Kolář rezignoval nejen na svoji funkci,
ale i na členství v zastupitelstvu.
Důvody svého zásadního rozhodnutí nevysvětlil, objevují se tak různé spekulace.

EXKLUZIVNĚ

bioplynovou elektrárnu v Rapotíně.
On sám se vyjádřil i v tom smyslu, že
se mu se mnou a druhou místostarostkou hůř spolupracuje. Svoji roli v tom
mohl sehrát věkový rozdíl. Naše cíle
byly sice stejné, přístup k řešení problémů byl někdy odlišný,“ vyjádřila se
místostarostka Kralic na Hané Nicole
Grossertová.
Samého Pavla Koláře jsme se prostřednictvím Grossertové pokusili
kontaktovat, on však dle ní jakékoliv
vyjádření odmítl poskytnout. Nový
starosta bude zvolen na zastupitelstvu,
které se bude konat v úterý 30. července, kdy rovněž proběhne jmenování
nového zastupitele.
Pavel Kolář vedl Kralice na Hané jedenáct let. V roce 2014 jej v křesle
starosty vystřídal Petr Neoral, který
však o čtyři roky později svůj post neobhájil a následně rezignoval i na post
zastupitele. Svoji roli v tom sehrála

i současná místostarostka Veronika
Petrželová Bašná, která sice do voleb
šla společně s Neoralem na kandidátce ANO 2011, následně se však přiklonila právě k Pavlu Kolářovi.

5VCTQUVC-TCNKEPC*CPÆ2CXGN-QN¾ąUG
NQPKFQXGFGPÊO÷UV[UGXT¾VKNRQéV[ąNGVÆ
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Foto: www.starostove-nezavisli.cz

Za odstoupením Pavla Koláře (68) mohou stát
spekulace týkající se společnosti EFG

HLUCHOV V sobotu 13. července ve
dvě hodiny odpoledne došlo na komunikaci mezi Přemyslovicemi a Hluchovem k havárii osobního automobilu
typu Škoda Felicia. Jeho řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy
stavu a povaze vozovky a v mírné levotočivé zatáčce vyjel vpravo mimo komunikaci do travnatého příkopu.
„V době příjezdu policistů na místo se
zde nacházel pouze třiatřicetiletý cizinec,
který však tvrdil, že automobil řídil někdo
jiný a ten měl z místa odejít. Provedenou
dechovou zkouškou u muže zdržujícího
se u vozidla policisté změřili hodnotu
2,54 promile alkoholu v dechu. Zranění
osob nebylo na místě zjištěno. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 10 tisíc korun,“ řekl k nehodě
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR, územního odboru Prostějov.
Podle svědka měly u Felicie krátce po
nehodě zastavit dva automobily, jejichž
řidiči nabídli svou pomoc. „K objasnění
okolností této dopravní nehody policisté
žádají o pomoc její případné svědky, zejména pak řidiče, kteří u havarovaného

Spojnice mezi Prostějovem a Ohrozimí je asi nejvýraznější silniční kuriozita našeho regionu. Panelová komunikace byla postavena za protektorátu
Čechy a Morava, což souviselo s rozmachem tehdy strategického letiště
ve Stichovicích. Více jak sedmdesát
let po válce doznala jen minimálních
úprav. O její rekonstrukci se začalo
hodně nahlas hovořit už před rokem,
celá věc se však od té doby příliš neposunula. Problém spočívá zejména

Oprava Hitlerovy dálnice
stále v nedohlednu

Foto: Martin Zaoral

v tom, že silnice v úseku „ohrozimského kopce“ není zcela ve vlastnictví
Olomouckého kraje, ale vede přes parcely soukromých vlastníků. „Plánovaná rekonstrukce této silnice je ve stadiu přípravy. V současné době se řeší
náhradní výsadba za kácené stromy.
Předpoklad vydání územního rozhodnutí je rok 2020. Souběžně se bude
připravovat dokumentace pro stavební povolení a následně dokumentace
pro provedení stavby s ohledem na
dořešení majetkoprávních vztahů,“
popsal aktuální situaci Petr Foltýnek.

0÷MVGTÆUVTQO[LUQW\EGNCWUEJNÆRąGUVQQJTQåWLÊąKFKéGF¾N

Spor kvùli høbitovní zdi

KOSTELEC NA HANÉ Dokážete či jímanou ze střech. Odbourat světelný
si představit zastřešené Václavské smog má pomoci stínění podobné tomu,
náměstí? Něco podobného vyrůstá jaké využívá skleník u Smržic. „Uvedení
u Kostelce na Hané. Jasné obrysy tam stavby do provozu se předpokládá na
již nabírá skleník na pěstování rajčat konci roku 2019,“ uvedla Alena Pastrn2QUVCTÆOOQUV÷RąGU4QOåKXGUO÷TWQF5VTCåKUMC o rozloze 5,1 hektaru.
ková z družstva Čerstvě utrženo. PodobFQ2VGPUMÆJQ&XQTMWWåPKMF[PGRTQLGFGVG&QMQPEG Nový skleník vyrůstá nedaleko svého ný objekt je možné vidět u Hustopečí
TQMWD[LGLO÷NPCJTCFKVPQXÚ Foto: Michal Kadlec
o polovinu menšího „bratříčka“ stojícího na Břeclavsku. Ten je ovšem přece jen
půjde k zemi. Výlukový jízdní řád pro to prostě musí udělat. Jsme rádi, že se bu- na katastru Smržic. O jeho vytápění by se o něco menší, neboť se nachází na území
autobusy je zatím schválen do 14. pro- dou opravovat oba mosty zaráz. Kom- měl postarat vlastní kotel na zemní plyn, o rozloze 4,64 hektarů. Jeho výstavba při(mls)
since. Objížďky vedou přes Zdětín, Hlu- plikací je snad jen fakt, že ve Ptenském zalévat se bude vodou z vrtané studně šla na 200 milionů korun.
chov, Přemyslovice a Stražisko – Růžov. Dvorku není obchod, takže to někteří
Po nových mostech by se mělo začít jez- budou mít na nákupy daleko,“ vyjádřil
dit nejpozději od Nového roku.
se Jiří Porteš, který už s předstihem řešil
Dle starosty obce uzavírka nepřináší zářijovou dopravu školáků z Ptenského
žádné nepředpokládané problémy. „Pů- Dvorku do školy ve Ptení. „Už je to dovodně k ní mělo dojít už začátkem červ- mluvené, normálně sem bude zajíždět
na, takže jsme byli připraveni. Místní tak náš školní autobus, který pouze začne
0QXÚUMNGPÊMUGUVCPGPQXQWFQOKPCPVQWMTCLKP[RQFJCP¾EMÚO/QPV$NCPEGO
byli informováni s dostatečným předsti- jezdit po objízdné trase,“ uzavřel Jiří PorFoto: Martin Zaoral
hem, a pokud vím, tak to berou tak, že se teš.
(mls)
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Zdětín (mls) - Kříž u cesty mezi
Zdětínem a Vícovem se dočká opravy. Obec na jeho renovaci od Olomouckého kraje získala dotaci ve výši
35 tisíc korun.

2SUDYÉNÔÉzXFHVW\

Plumlov (mls) - Zbrusu novým
vzhledem se může pochlubit budova
plumlovské radnice. Objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí, výměnou oken,
dveří a zateplením stropů. Dočkal se
i nové fasády. Místo tzv. skleníku vznikla menší zasedací místnost. Náklady na
opravy byly zhruba tři miliony korun,
většina peněz šla z dotací.

5DGQLFHP½QRYÙNDE½W

Kralice na Hané (mls) - Opravená
hřbitovní zeď se stala předmětem sporu
v Kralicích na Hané. Jeden z jejích občanů ji kritizoval. Mimo jiné upozorňoval
na trhliny v omítce a údajné záměrné poškození chodníku ze strany stavební firmy. Ta se hájila tím, že rozšíření chodníku
bylo požadavkem obce. Co se týče trhlin,
ty dle ní nesouvisí se způsobem provedení stavebních prací, což měla doložit
předloženými technickými materiály.

*JNOQ@-O@IÁPU<Qü@I üD?DàDUH<OFPEÁPod Kosíøem se rýsuje

Katastrofální stav třešňové aleje nemůže uniknout snad žádnému z projíždějících řidičů. Mnozí z nich si při
pohledu na ni říkají: Na co se tady
čeká? Až to na někoho spadne? „Po
pondělní bouřce jsem tudy projížděl a dva totálně suché stromy byly
vyvráceny a ležely přes silnici. Absolutně nechápu, proč už je někdo
dávno nepokácel,“ popsal svůj zážitek
jeden z našich pravidelných čtenářů.
S otázkou na případné kácení jsme se
obrátili na vedení Správy silnic Olo-

Martin ZAORAL

OHROZIM Tohle bije do očí! Pahýly totálně suchých stromů lze už
řadu měsíců spatřit podél silnice
spojující Mostkovice a Ohrozim.
Přestože jsou stromy naprosto suché a ulámané větve ohrožují projíždějící řidiče, přesto straší kolem
silnice dál. Nejhorší je situace v tzv.
ohrozimském kopci. Alej dostala
naposledy pořádně zabrat při větrné smršti na začátku července.

EXKLUZIVNĚ

mouckého kraje. „Kácení suchých
stromů podél silnice II/150 v úseku
z Prostějova do Ohrozimi probíhá
průběžně. Děje se tak vždy v době
vegetačního klidu, což je mezi 1. listopadem a 31. březnem. Aktuálně začíná monitorování suchých stromů. Po
vydání povolení příslušným odborem
životního prostředí proběhne jejich
pokácení. Jednorázové vykácení celého úseku v současné době nemáme
v plánu,“ reagoval na náš dotaz ředitel
Správy silnic Olomouckého kraje Petr
Foltýnek, který zároveň vysvětlil, proč
některé stromy zůstávají na místě,
přestože jsou již dávno uschlé. „Kácíme jen stromy, které rostou na pozemcích Olomouckého kraje. V tomto
úseku jsou v majetku Olomouckého
kraje pouze stromy v přímém úseku
silnice. Ve stoupání směrem k Ohrozimi jsou stromy součástí soukromých
pozemků, tudíž za jejich údržbu a stav
odpovídá majitel pozemku,“ zdůraznil
Petr Foltýnek. Při pohledu do katastru nemovitostí člověk zjistí, ze zmiňované pozemky patří celé řadě občanů
Ohrozimi i Prostějova. Nezbývá než
věřit, že si majitelé svoji odpovědnost
za uschlé stromy ohrožující projíždějící řidiče uvědomí a podle toho se
i zachovají.

Most u Moøic
zprovoznìn!
Mořice (mls) - Tak je hotovo! Koncem
března loňského roku byla zahájena
oprava silnice mezi Prostějovem a Mořicemi. Její součástí byla i rekonstrukce
mostu za Němčicemi nad Hanou. Ta
se pořádně protáhla. Ukázalo se totiž, že
most je třeba zbourat a postavit nový. Po
více jak roce byl nový most zprůjezdněn.
První auta po něm projela v pondělí 15.
července. „Na jednu stranu vítáme, že
už nebudeme muset jezdit do Němčic
přes Vrchoslavice. Na druhou stranu
nám končí klid, který jsme měli, provoz
se tady opět výrazně navýší,“ komentoval
situaci starosta Mořic Martin Obruča.

3URġMHNRQHġQĨQHSRNiFt"

PTENÍ Dalo se to čekat, ale stejně…
Přestože o plánované uzavírce mostu
ve Ptenském Dvorku Večerník opakovaně informoval, mnozí řidiči byli
v průběhu uplynulého týdne nemile
bezplatnou telefonní
zaskočeni. Uzavírka potrvá minimállinku 158,“ apeluje na případné
svědky události mluvčí prostějovské poli- ně do 14. prosince.
cie František Kořínek.
(mik) Uzavírka mostu přes řeku Romži na
konci Ptenského Dvorku ve směru na
Stražisko zkomplikovala dopravu na
frekventované silnici mezi Prostějovem
a Konicí. „Projížděl jsem tudy a viděl, jak
se tu řada řidičů obrací. Někteří dokonce nadávali stavebním dělníkům, kteří
opravdu za nic nemohou,“ vyjádřil se
pravidelný čtenář PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Uzavřený most přes Romži byl v průběhu týdne nahrazen provizorním pontonem, nyní bude následovat jeho demolice. Zároveň se ovšem zcela uzavře druhý
èGTXGP¾wMQFQXMCXRąÊMQRWCWPÊUVQLÊEÊQRKNÚEK\KPGE2QNKEKUVÆX[wGVąWLÊJCX¾TKK
most přes Brodecký potok tekoucí střeW*NWEJQXCLGLÊåRTčD÷JCQMQNPQUVKPGLUQW\EGNCLCUPÆ
(QVQ2QNKEKGè4
dem Ptenského Dvorku. I on následně

POLICISTÉ HLED
AJÍ
SVÌDKY NEHODY
U HLUCHOVA

automobilu zastavili bezprostředně po nehodě.
Kdo viděl průběh nehody nebo by mohl přispět
k jejímu řádnému objasnění, nechť se se svými
informacemi obrátí na
policisty dopravního inspektorátu. Učinit tak může v pracovní době osobně na
adrese Havlíčkova 16 v Prostějově, telefonicky na číslo 974 781 251 nebo kdykoli
na mobilní číslo 735 788 541, ale také na

3(M<GD>Á>CM@UDBIJQ<GNO<MJNO< ?ĄQJ?TI@QTNQîOGDG U havárie zùstal jen opilý cizinec
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se utkají místní i přespolní.
Tentokrát si kormidelníci jednoho ze dvou
soutěžních plavidel udělali na rybníce
v Brodku náramnou pohodu. Brodečáci
z týmu Medvědů Tomáš Mazal a David
Burget rozdělali na svém dřevěném voru
s plachtou oheň, vytáhli špekáčky, vzali
kytary a nasadili si masky bratrů Nedvědů.
Do toho se pak z reproduktorů ozval hit
Stánky. Tým Pirátek, tvořený Natálií Prokopovou a Danielou Valouškovou, však
zřejmě nabyl dojmu, že tím Medvědi chtějí
u diváků získat větší popularitu a zvítězit
tak v soutěži o nejvtipnější plavidlo. Proto

V tradičním čtyřboji se utkalo
devět závodníků
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Sbor dobrovolných hasičů a kulturní ko- ročník brodecké neckyády. Každoročně
mise při Obecním úřadě Brodek u Ko- se tato akce může pyšnit originálními
nice uspořádaly uplynulou sobotu šestý plavidly i zábavnými soutěžemi, v nichž

BRODEK U KONICE Báječnou atmosféru i zábavu si užili všichni ti,
co dorazili uplynulou sobotu na neckyádu v Brodku u Konice. Tato
tradiční akce se tam konala již pošesté. Přitom tentokrát nabídla
všem jedinečnou příležitost vidět zpívající bratry Nedvědy u táboráku uprostřed rybníka a jako vždy také možnost účastnit se soutěže ve čtyřech disciplínách. Do ní se letos zapojilo devět závodníků.
A nutno podotknout, že ani tento rok jedno triko nezůstalo suché…

Tereza MACHOVÁ

pro Večerník
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Ekoložka a majitelka obchodu bez obalů Jitka Nadymáčková neztrácí v těžkém boji víru
Když třeba jdu a nesu si do potravin
vlastní pytlíky, abych jimi neplýtvala,
tak jsem za exota... Prodavači na mě
hledí jak vyjevení, nesetkávají se s tím.
Přitom stačí tak málo a odpadu je méně.

PROSTĚJOV Nezdolná energie,
yy Nenajdou se přeci jen nějaké je, že dosavadní technologie čistíren
zájem o životní prostředí. A také
druhy plastových výrobků, které odpadních vod neumí tyto mikroúsměvy a optimismus. To vše patří
by po zákazu mohly chybět?
částice zachytit. Navíc uvědomme
k ženě, která kromě rodiny věnuje
(dlouze se zamyslí) „Jediné, co mě na- si, kdo si poslední dobou nedal rybu,
veškerý svůj elán životu šetrnějšípadá, je, že se někteří lidé obrátí k bi- řada lidí si také ráda pochutná na
mu k přírodě. Jitka Nadymáčkooplastům. Je to přitom cesta špatným plodech moře. Svět je díky globalivá (na snímku) byla v minulosti
směrem, což už potvrdilo i české Mi- zaci tak propojený, že problémy se
známá jako úspěšná manažerka,
nisterstvo zemědělství. Částečně pro- týkají všech.“
nyní se věnuje ekologii, odpadoto, že stačí jen pětinový podíl biosložky yy Posuňme se nyní k vaší další
vému hospodářství a zdravému
v obalu a už je z toho bioplast. Vytváří aktivitě a tou je spolek Zdraví odživotnímu stylu. Provozuje také
se tak nová skupina odpadů, se kte- malička. Čím se zabývá a odkdy
první a jedinou prodejnu bez obarou si pak řada lidí neví rady. Stačí vlastně funguje?
lů v Prostějově a celém regionu,
hodit bioodpad mezi normální odpa- „Fungujeme už od roku 2014, takve které zdaleka už neprodává jen
dy – biosložka se pak nedá pořádně že už máme nějakou tradici. Spolek
potraviny. Své prezentační schoprecyklovat a výsledný výrobek nebude je tady pro rodiny, které chtějí žít
nosti z dob manažerských pak nyní
sloužit svému účelu. Normální plast a vychovávat své děti zdravějším
věnuje informování o ekologicpak zase logicky nepatří do druhé sku- způsobem. Takže se zaměřujeme na
kých problémech. Nedávno napřípiny. Říkám tedy, že když už musíte zdravé jídlo, pobyty v přírodě. I ekoklad ve spolupráci s prostějovskou
použít plast, tak normální. A ne bio.“ logii jako takovou. Loni se nám pak
knihovnou uváděla dokument The
yy V současnosti však jsou jed- podařilo spolek hodně zviditelnit.“
Plastic ocean upozorňující na zne- zboží. Nemůžu ani říct
němi z největších producentů (pousměje se)
čištění světových oceánů.
jenom potravin, prodáváme
plastového odpadu asijské země. yy Jak?
totiž i stáčenou drogerii či potřeČasto se pak například z Číny, In- „Získali jsme velký grant od Minisv rámci exkluzivního
by do domácnosti. Přidali jsme také
donésie či Thajska dostává právě terstva práce a sociálních věcí. Je
interview
mléčné výrobky a žitné i bezlepkové
do oceánů největší část plastů. Jak určený pro školy, jejichž kapacity
pečivo. Došli jsme tam, kam jsem
přimět tuto část světa, aby se cho- družiny nestačí poptávce rodičů.
pro Večerník
chtěla jít.“ (úsměv)
vala k přírodě ohleduplněji?
S pomocí finanční podpory z MPSV
se ptal
yy Vraťme se teď k šetření na odpa„První, co mě napadlo, je vzdělává- se dá vytvořit dětský klub, který drudech. Jak jste sama zmínila, ne všichní. Už dětem je třeba vysvětlit, jak žinu tak trochu zastupuje. Zatím to
Michal
ni jsou připravení na to nakupovat
a proč se k přírodě chovat. I v Česku není moc známá věc, klubů je po reSOBECKÝ
a žít bez obalů. Měla byste proto i vyje tento typ vzdělávání zanedbaný. Na publice asi jen čtyřicet.“
chytávky pro ty, kteří alespoň množzákladních školách si umím předsta- yy Jaký ohlas měla vaše snaha?
yy Na veřejnosti jste známá napří- ství odpadu chtějí snižovat?
vit environmentální výchovu. Ta „Oslovili jsme všechny školy v Prosklad bezobalovým obchodem. Jak „Snažím se o nich i přednášet po rese sice už někde učí, ale vesměs tějově a také většinu na Prostějovsku.
se myšlenka na něj zrodila?
publice. Naše rodina už je nyní na
v rámci jiných předmětů. A to A hádejte, kolik jich projevilo zájem
„S manželem jsme se k tomu dopra- dvou kilogramech odpadu za měsíc.
je málo. Úžasný zážitek proto nebo alespoň nějak odpovědělo? Jecovali v roce 2017. Všímali jsme si Základní věcí je však třídění odpapro mě byl na Dni Země. Po- diná! Nápad zaujal pouze v Kostelci
stále více, jak jsou přeplněné kon- du. Mělo by jít o něco automatictěšilo mě, že se děti zajíma- na Hané. Pan ředitel Bezdomnikov
tejnery s odpadem a kolik ho jedna kého. Je to základní projev ohleduly, když měly možnost, tak si se mnou domluvil schůzku s tím,
domácnost vyprodukuje. Ono se to plnosti k sobě, k okolí, k přírodě.
samy od sebe malovaly že jej zajímaly podrobnosti. Nakonezdá, ale když si koupíte něco, je to Dále doporučuji dát na schránku
přírodu, třeba i v kres- nec došlo k založení klubu, kdy se
v jednom, často ve dvou plastových označení, že nechci letáky a taky
bách odsuzovaly lidi, nám pak podařilo získat grant na
obalech. Navíc se obaly platí. Podíl na zbytečný odpad. Věřím, že
co nechávají v lese ‚družinu‘ pro jedenáct až dvanáct
konečné ceně se pohybuje mezi pětí v budoucnu je řetězce přestaodpadky. Bylo to dětí. Klub funguje od prvního září
až čtyřiceti procenty.“
nou produkovat a nabídka bude
úžasné a ukázalo to a chodí do něj sedmnáct dětí. Nemá
yy Jaký průběh mělo a v součas- pouze na internetu.“
jednu věc – začít být ani tak o vzdělávání, ale spíše
nosti má bezobalové nakupování yy Jak se stavíte třeba k igeliuž s malými dětmi o volném času. Takže děti prvního
v Prostějově?
tovým sáčkům volně dostupochranu přírody stupně s Janou Krejčí a Petrou Miná„Na začátku to bylo velké, ve městě ným v supermarketech?
řešit není marné.“ řovou, které to Dětský klub Zdravíci
novinka. Lidé se postupně opatrně „Tam by to chtělo více inforyy Přesto se lze vedou, chodí do kina, na bowling,
chodili dívat a v prvním roce jsme zís- movat lidi. Jak se říká: Je to jen
setkat i s opač- do přírody na výlety. Také společně
kali věrné zákazníky. Pochopila jsem sáček…, řeklo si sedm miliard
nými
postoji. tvoří, sportují, vzájemně nesoutěží.
však taky, že nakupování bez obalu lidí. Navíc je důležité zmínit, že
Například jedna Na Prostějov jsme ale také nezaponení pro všechny. V Prostějově je tře- mikrotenové sáčky ucpávají třídicí
z neparlamentních mněli. Pořádáme besedy o zdravé
ba řada obchodů se zdravou výživou, linky.“
stran uvedla, že nevidí výživě či semináře o zdravém životsortiment je tam podobný jako u nás. yy Nedávno jste ve spolupráci
důvod, proč by se měla Česká ním stylu.“
Nemůžu tak bezobalovou nabídkou s prostějovskou knihovnou měla
republika přidávat k ochraně yyJaké jsou vaše nejnovější aktivioslovit všechny zákazníky zdravějších úvodní slovo k dokumentu The
oceánů a snažit se o snížení ty?
potravin, ale aspoň ty, co mají trochu Plastic ocean o znečištění světomnožství odpadu v souvis- „Hospodářka spolku Petra Minářozájem o ekologii. Navíc se ukázalo, že vých oceánů. Je tohle cesta, jak lidi
losti s tím, když není pří- vá rozjela takzvané swap bazary, tedy
jsem měla zbytečné obavy z odlivu lidí, před produkcí zbytečných odpadů
mořskou zemí. Co byste v podstatě výměnný obchod, známý
že si nás po přestěhování nenajdou.“
varovat?
takovým lidem či organi- a oblíbený hlavně v Praze či Brně. Jde
yy Původně byly sortimentem „Takové snímky by se měly pouštět
zacím s podobným po- především o výměnu oblečení. Takže
bezobalového obchodu jen potra- už ve škole. Podobné kampaně jsou
stojem vzkázala?
o čem vím, že jsem z toho vyrostla,
Foto: Michal Sobecký
viny. Co se na tom změnilo v prů- důležité, chválím všechny spolky
„Předně to, že planetu mu- co neunosím nebo jsem dostala a neběhu času?
i jednotlivce, co se do toho pouští.
síme chránit už jen proto, potřebuji, tak to vyměním za něco
„Sortiment postupně doplňujeme. Pokud člověku na přírodě záleží, měl mohl. Nicméně když třeba jdu a nesu jimi neplýtvala, tak jsem za exota... že tu není žádná Země II. Problémy jiného. Týká se i věcí do domácnosti,
Už máme přes čtyři stovky druhů by udělat aspoň maličkost, aby jí po- si do potravin vlastní pytlíky, abych Podobní lidé jsou zatím jednotlivci. této planety se proto týkají všech. knih, hraček. Co pak zbude, putuje
Prodavači na mě hledí jak vyjevení, Existují studie, které tvrdí, prokazují, na charitu. Tahle aktivita je podle mě
nesetkávají se s tím. Přitom stačí tak že já i vy, každý člověk má v sobě čás- skvělá – věci dostávají další využití.
málo a odpadu je hned méně.“
tečky mikroplastu. Smutným faktem A právě o to jde.“ (úsměv)
yy Evropská unie nyní chce omezovat plasty. A zakázala do budoucna například kelímky, příbory i tyčky na nafukovací balónky.
JITKA NADYMÁČKOVÁ
Je to krok správným směrem nebo
✓narodila se 26. února 1967 v Prostějově
spíše zatím takový alibismus?
✓ velkou část života strávila v Brodku
„Takovou aktivitu vítám. Vidím
u Prostějova
v tom podstatu boje proti zbyteč✓ ekoložka, propagátorka zdravého
nému odpadu. Vždyť všechno se dá
životního stylu a stravy, majitelka
nahradit. Vidím za tím hlavně snahu
obchodu bez obalů, zakladatelka
omezit jednorázové plasty, což je jen
spolku Zdraví odmalička
dobře. A v tomhle případě je mi jed✓ vystudovala volnou střední ekonomickou
no, zda to někdo nazve populismem
školu v Prostějově, dále andragogiku a personální management
nebo prolobovanou věcí, která se
✓ většinu kariéry věnovala vedení malých a středních firem,
někomu bude hodit. Jsem za tohle
pracovala ale také pro podniky LG Philips a Agel
omezení ráda. Koneckonců už dříve
✓ po mateřství se už nechtěla vrátit do managementu
✓ začala působit ve spolcích, přednášet o zdravém životním stylu,
se ukazovalo, že to jde. Setkala jsem se
prosazovat snižování produkce odpadů, spoluorganizuje i Den Země
v Česku s novinářem, který na prosbu
✓ v roce 2018 založila v Prostějově první bezobalový obchod
o moderování festivalu řekl, že když
✓
o ekologickém chování přednáší po celé České republice
na akci nebudou jednorázové plasty,
✓ je vdaná, má tři děti
například kelímky, udělá to zadarmo.
zajímavost: ve svém bezobalovém obchodě vlastní unikátní
A organizátor podmínku skutečně
stáčírnu drogerie, například pracích a čisticích prostředků
splnil.“ (úsměv)
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Cvièební prvky pro seniory
Prostějov (red) – Nové sportoviště
s venkovními cvičebními prvky doplnilo stávající workoutové hřiště ve Vrahovicích. „Lidé zde mohou využívat
šest různých cvičebních prvků, jeden
balanční a slackline zařízení. Každý
cvičební prvek obsahuje doporučující
návod pro správné využití. Hřiště bylo
zároveň doplněno o stojan na kola,“
uvedla Milada Sokolová, náměstkyně
primátora Prostějova. Celkové náklady činily zhruba 300 tisíc korun.

Obálky jsou pøipraveny
Prostějov (red) – Seniorské obálky
jsou připraveny k vyzvednutí. Lidé je
mohou získat na informační službě
či odboru sociálních věcí prostějovského magistrátu. Seniorská obálka
neboli I.C.E karta je primárně určená
pro seniory žijící doma, kteří nejsou
navázáni na některou sociální službu.
Pochopitelně ji mohou využít všichni dříve narození z Prostějova. „Jedná
se o kartu, kde lidé vyplní základní
údaje o svých alergiích, nemocech,
lécích – včetně dávkování, kontakty
na své blízké osoby a praktického
lékaře,“ vysvětlila Alena Rašková, náměstkyně primátora.

5DGDDzSÔÉvWÉWÙGHQ
Prostějov (mik) – Také prostějovští
radní mají samozřejmě právo na dovolenou, a tak se další jednání Rady
statutárního města Prostějov uskuteční
až příští týden v úterý 30. července. Po
delší odmlce se tak bude znovu jednat
o důležitých záležitostech pro město.

milujeme vecerník
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„Řešíme více prohřešků spáchaných bezdomovci,“
podotkl šéf strážníků Jan Nagy

PROSTĚJOV Zatímco statistika přestupků řešených strážníky
Městské policie Prostějov za celý uplynulý rok 2018 vyzněla naprosto optimisticky, ta letošní za první pololetí už tak úsměvná není. Oproti stejnému období loňského roku totiž výrazně
přibylo přestupků spáchaných obyvateli Prostějova. Velitel
Městské policie Prostějov Jan Nagy sice argumentuje tím, že
našinec nejvíce hřešil v dopravě, ovšem zároveň podotkl, že
město se potýká s nárůstem prohřešků mezi bezdomovci.
za přestupková jednání je možné od
1. ledna ze strany strážníků uložit
pouze ústní domluvu, čehož samozřejmě v málo závažných případech
pro Večerník
využíváme. Kromě dopravy neregistrujeme za první pololetí žádné
Michal
skokové navýšení přestupků v jiných
KADLEC
oblastech, tedy v narušování veřejného pořádku, poškození majetku
„Celková kriminalita podle statistik a podobně,“ řekl dále Jan Nagy.
Policie ČR poklesla v loňském roce Prostějovští strážníci neřešili v prvv Prostějově o šestnáct procent, ale
co se týká počtu přestupků našich
občanů za první pololetí tohoto
roku, došlo zde k poměrně značnému nárůstu. Od 1. ledna do 30. června 2019 řešili naši strážníci celkem 4
486 přestupků, což je o 718 případů
více než za stejné období roku 2018,“
uvedl základní fakt z pololetní statistiky Jan Nagy, velitel Městské policie
Prostějov. „Tento rapidní nárůst je na
první pohled alarmující. Skutečností
ovšem je, že uvedený příbytek případů souvisí z drtivé většiny zvýšeným
počtem přestupků v dopravě. A také
je způsoben změnou legislativy, kdy

PŮVODNÍ
zpravodajství

ním pololetí pouze přestupky na úseku dopravy či veřejného pořádku, ale
výrazně svojí prací pomáhali i svým
kolegům z Policie České republiky.
„Podařilo se nám za uvedené období
zadržet také osm pachatelů trestné
činnosti a rovněž devět osob v celostátním pátrání. Na služebnu Policie
ČR také strážníci předvedli pětatřicet
lidí podezřelých ze spáchání trestných činů a státní policii jsme také
předali k řešení dvaadvacet případů
s podezřením na trestný čin,“ podotkl
šéf strážníků Jan Nagy, který Večerníku vzápětí popsal tři velké problémy,
se kterými se ochránci zákona a pořádku v prvních šesti měsících tohoto roku nejvíce potýkali. „Jde hlavně
o různé prohřešky bezdomovců,
dále o případy častějšího rušení noč-

,CM\GUVCVKUVKM[FQNQåKNXGNKVGNRTQUV÷LQXUMÆ/÷UVUMÆRQNKEKG,CP0CI[PGLXÊEGRąG
UVWRMčąGwKNKUVT¾åPÊEKXFQRTCX÷
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ního klidu a zatřetí o zvýšený počet
převozů opilých osob na protialkoholní záchytnou stanici. Co se týká
bezdomovců, jde o celospolečenský
problém, který samozřejmě nevyřeší
jen represivní složky. Ve spolupráci s Azylovým centrem Prostějov
jsme vytvořili některá opatření, která bychom chtěli společně v dalším

Zdroj: MP Prostějov

průběhu roku realizovat. Zároveň
byla vytvořena podrobná mapa Prostějova s přesným výskytem větších
skupin osob bez trvalého přístřeší,“
uvedl Jan Nagy.
Jednotlivými oblastmi veřejného pořádku a aktuálními statistikami přestupků se Večerník bude podrobněji
zabývat v příštích vydáních.

Zdroj: MP Prostějov
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Havarijní stav pomohly vyřešit dotace z města i kraje

PROSTĚJOV Sokolovna v Čechovicích se začala stavět v roce
1938 a po téměř 81 letech opět
září novotou. Celou dobu slouží
jako tělovýchovné zařízení a dále
pak pro kulturní a společenské
akce v této části města Prostějova. Sokolovna je rovněž využívána pro výuku tělesné výchovy
žáků 1. až 4. ročníků sousední základní školy. Za dobu jejího užívání došlo jak k morálnímu, tak
i fyzickému opotřebení celkového stavu budovy, který vygradoval havarijním stavem nosné části
podlahy hlavního sálu a ústředního vytápění budovy.

Michal KADLEC
„Po několikaletém úsilí o získání
dotace na rekonstrukci a modernizaci sokolovny mohla být díky sdružení finančních prostředků poskytnutých na tento účel statutárním

èGEJQXKEMQWUQMQNQXPWUGRQFCąKNQFÊM[FQVCEÊO\TGMQPUVTWQXCVQFRQFNCJ[#VQ
FQUNQXCCFQRÊUOGPG
(QVQ\CNDC5QMQNCèGEJQXKEG

městem Prostějov a Olomouckým
krajem zahájena v roce 2017 její
rekonstrukce, přístavba hlavního
sálu a nadstavba pro umístění so-

ciálního zázemí,“ uvedl předseda
Sokola Čechovice Josef Velešík.
V současné době již sokolovna září
novotou, budova má mimo mnohé

Město chce nové trávníky.

NA STŘECHÁCH!

PROSTĚJOV Technologickou novinku chystá do budoucna prostějovský magistrát. Ten zvažuje, zda by
se v budoucnu z části prostějovských
střech i stěn domů nestaly louky. A to
díky speciálním travnatým střechám
a konstrukcím. S informací přišel ve
čtvrtek web města.
Magistrát zmiňuje exkurzi dvou náměstkyň primátora Milady Sokolové
a Aleny Raškové ve firmě nedaleko
Slavkova u Brna. Ta se věnuje „zeleným
budovám“, střechy i stěny domů jsou
porostlé trávou a bylinami. „Jejich myšlenky nás zaujaly. Třeba také to, že stále
firma pracuje na vývoji,“ uvedla Milada
Sokolová. Sdělila dále, že myšlenkou

8 P÷MVGTÚEJ O÷UVGEJ UG Wå VCM\XCPÆ
\GNGPÆUVąGEJ[PGDQLKPÆé¾UVKFQOčQD
LGXKN[$WFGVCMVQOWDT\[KX2TQUV÷LQX÷"

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

se město skutečně zabývá. „Ve čtvrtek
jsme měli pracovní schůzku, kde jsme
se bavili i o budovách, kde by toto opatření bylo reálné,“ prozradila náměstkyně, která má na starost mimo jiné i zeleň.

Porostlé střechy a stěny domů mají
hned několik výhod. Jednak estetickou,
jednak by umožnily zvýšení druhové
rozmanitosti drobných živočichů ve
městě. Zejména však pomůžou uspořit.
Zeleň by totiž budovy ochladila. „Pomůže to navíc zadržet vodu, což se hodí
při lijácích. Nepůjde hned všechna do
kanalizace. Ochlazování budov je pak
při rozmarech počasí taky potřeba,“ řekl
k nápadu opoziční zastupitel a ekologický aktivista Jan Navrátil. Jeho vyjádření
naznačilo, že by myšlenka na tento typ
ozelenění budov mohla najít širokou
podporu zastupitelů napříč politickým
spektrem. „Moc se mi to líbí, tleskám,“
pochválil iniciativu Navrátil.
(sob)

jiné nové šatny, vzduchotechniku
nebo například přístupovou rampu pro imobilní občany. Předseda
tělovýchovné jednoty Josef Velešík
vyjádřil všem subjektům velký dík.
„Opravdu musím vedení našeho
města a Olomouckého kraje velmi
poděkovat. Díky poskytnutí nemalých finančních prostředků se
tato akce mohla nejen podařit, ale
nakonec i dokončit do nové stávající podoby, která by měla sloužit
našim sportovcům a obyvatelům
města Prostějova po dalších pár desítek let. Také bych chtěl poděkovat
osadnímu výboru v Čechovicích,
který naší jednotě přenechal deponované finanční zdroje pro rok
2018. Velice si vážíme dobré spolupráce se všemi subjekty a věříme, že
tato spolupráce bude nadále pokračovat. Ještě jednou moc děkujeme,“
posílá vzkaz předseda čechovických Sokolů Josef Velešík.

2QNKEKUVÆRąGFOKPWNÚR¾VGMRTQX÷ąQXCNKXwGEJP[QMQNPQUVKJCX¾TKGE[MNKUV[PCUVG\EG
XWNKEK5¾FM[
(QVQ2QNKEKGè4

PROSTĚJOV V pátek 12. července o půl třetí odpoledne došlo na
cyklostezce v ulici Sádky v Prostějově k havárii jednašedesátiletého
cyklisty. Muž vše sváděl na příruční
tašku, která se mu zapletla do „špic“
kola. Za chvíli se ovšem prokázalo,
že senior byl navíc úplně namol!
„Podle dosavadního šetření muž při
jízdě od Netušilovy ulice neuhlídal svou příruční tašku a ta se mu
zapletla do výpletu předního kola.
V důsledku toho došlo k zablokování kola a pádu muže na cyklostezku.
Při něm muž utrpěl zranění, se kterým byl převezen do prostějovské
nemocnice. Ke zranění dalších osob

ani ke škodě na majetku nedošlo,“
popsal karambol František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov. Jak se ovšem
záhy ukázalo, za pád cyklisty nemohlo pouze neuhlídané příruční
zavazadlo... „Provedenou dechovou
zkouškou policisté u muže změřili
hodnoty 2,53 promile alkoholu v dechu. Muž se změřenou hodnotou
souhlasil a přiznal vypití tří až čtyř
jedenáctistupňových piv v přesně
neurčeném čase před jízdou. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění
dopravní nehody jsou předmětem
dalšího policejního šetření,“ sdělil
František Kořínek.
(mik)

3RGFKRGSRGPRVWHPY2ORPRXFNÇRWHYĆHQ

=iEUDGOtFK\EtNYŢOLSRYRGQtP
PROSTĚJOV Už více jak týden je oficiálně po rozsáhlé
výstavbě otevřen podchod, chcete-li i podjezd pro cyklisty pod mostem v Olomoucké ulici. Má zajistit bezpečné překonání tolik frekventované ulice v místě, kde
chyběl jakýkoliv přechod. Okamžitě se však občané
Prostějova začali divit, proč vedle stezky pod mostem
chybí zábradlí ochraňující nejen chodce, ale i cyklisty
před pádem do říčky Hloučely...
Na četné dotazy chodců i cyklistů okamžitě zareagovalo vedení magistrátu. „Jedná se o takzvanou manipulační lávku
splňující veškeré požadavky dle stavebního zákona. Zábradlí
není možné instalovat z důvodu protipovodňových opatření.
Při vyšší hladině vody a nánosu stromů, větví, trávy a odpadků by se vytvořila nepropustná stěna a došlo by k vylití vody
z koryta řeky,“ vysvětluje Jiří Rozehnal, náměstek primátora Prostějova. Stavba započala koncem dubna a ukončena
a zprovozněna byla ve 28. týdnu tohoto roku. Cena je 3,8 milionu korun a kompletně byla hrazena z prostředků statutárního města Prostějov. V budoucnu by díky stavbě mělo dojít

%JQFEKCE[MNKUVÆOWUGLÊRQFOQUVGOX1NQOQWEMÆWNKEKRTQ
EJ¾\GVéKRTQLÊåF÷VQRCVTP÷XGFNGUVG\M[EJ[DÊMXčNKOQåPÚO
RQXQFPÊOQEJTCPPÆ\¾DTCFNÊ
Foto: Michal Kadlec

k propojení biokoridoru Hloučela i stejnojmenného sídliště
cyklostezkou s Vrahovicemi. Zatím však stavba bude ústit
pouze do Říční ulice a cyklisty odvede směr „myší díra“. Komunikace kolem ní však byly v průběhu posledních dvou let
rozšířené, a tak nadále úzká silnice už není pro lidi využívající
krajnici tak nebezpečná.
(mik)
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Nemalá část Prostějovanů zpanikaří. Nervozitu vyvolá skutečnost, že
někteří z nás nechali výběr dovolené na poslední chvíli, což může mít za
následek obsazenost těch nejlukrativnějších destinací. Možná by bylo
lépe zůstat v Čechách nebo na Moravě.
LVI – 22. 7. až 22. 8. Vlastní nešikovnost vám přinese spoustu modřin, proto se vyhýbejte manuální práci. Tu raději přenechte jiným. Během víkendu
vás sice čeká velký úklid v domácnosti,
ovšem nebude od věci jej odložit.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Někdo
pro vás bude mít lákavou nabídku,
ale vy si nebudete vůbec jisti, zda ji
přijmout. Neváhejte, určitě to klapne! Máte dostatek zkušeností a také
velkou výdrž, abyste lépe placenou
práci zvládli.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. S partnerem vám to začne pořádně skřípat.
A to dokonce i v okamžicích, ve kterých jste si rozuměli jako málokteří
jiní. Co se dá dělat, nelámejte nad
vztahem hůl a oba si od sebe na nějaký čas odpočiňte.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Jezte hodně ovoce, vaše tělesná schránka
teď potřebuje co nejvíce vitamínů.
Poslední dobou jste se hodně zanedbávali, což se právě teď projeví.
Stačí vám ale jen málo, abyste se
znovu dostali do formy.
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Většinou
se budete cítit unaveni, ale přesto se
párkrát překonáte a splníte část úkolů, kterými budete tento týden pověřeni. Možná se vám splní i dlouhodobý sen a významně povýšíte
v pracovní kariéře.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. V zaměstnání
vám půjde všechno jako po drátku,
ovšem ve volných chvílích si nebudete vědět rady s tím, jak je vyplnit. Nechte se tedy inspirovat partnerem, který nejlépe ví, jak najít zábavu ve dvou.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Budete
lehce zranitelní na duši, tudíž se nepouštějte do žádných hádek. Okolo
vás se totiž pohybuje spousta lidí,
kteří vám chtějí ublížit nebo přinejmenším zahnat do kouta. Vy ale nemáte sílu na odpor.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Nejvíce času
strávíte marným vysvětlováním svého domnělého úletu, kterým se trápí váš partner. Přestože jste nevěrní
nebyli, bude vás stát hodně času
dokázat, že pro vás existuje pouze
stávající partner.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Budete
postaveni před jasnou volbu a musíte
si vybrat ze dvou možností, jak dále
chcete v životě pokračovat. Bez toho,
že by vám někdo poradil, to nepůjde.
Svěřte se rodičům, ti vědí co a jak.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Konečně se rozhodnete doma říct
pravdu, jak to bylo s nedávným
malérem, který jste zavinili. Chvilkovou bouřku a výčitky překonejte,
všechna zlost brzy pomine. A víkend už bude opět romantický.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Nakupujete si zbytečnosti, kterých máte
doma už beztak plnou skříň. Úplně
nesmyslně se tak každé ráno budete vztekat nad tím, že nemáte co na
sebe. Chudák váš partner, co ten si
s vámi vytrpí!
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Zbytečně
spěcháte, takto se pracovní úkoly
rozhodně nedají plnit! V některých
případech půjdete doslova i hlavou
proti zdi, jenom abyste co nejrychleji měli všechno hotové. To se vám
určitě nevyplatí.

nákupní servis
pro vás
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VEÈERNÍKEM DO MAÏARSKA – POSLEDNÍ ŠANCE
POSLEDNÍ ŠANCE ZÍSKAT HODNOTNÉ CENY!
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Veˇcerník na koupáku

Luštěniny patří mezi oblíbené přílohy k jídlům snad všeho druhu. Červenou
čočku koupíte za nejmenší peníz v Penny marketu, půlkilovou cizernu zase
pořídíte nejvýhodněji v Lidlu. Kdo si rádi připravujete pohanku, nejlevnější
seženete hned ve třech supermarktech, a to v Lidlu, Kauflandu a Penny marketu. Jáhly jsou nejlevnější v Lidlu a Kauflandu, kuskus je zase vhodné koupit
v Lidlu, Tesku či Penny marketu. Všude ho dostanete za stejnou cenu. Stejně
tak bulgur, pro ten si zajděte do Lidlu nebo do Kauflandu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 17. července 2019

/÷UÊEGéGTXGPGECUTRGPUXÚOKVGRNÚOKFP[X[\ÚXCLÊXwGEJP[MP¾XwV÷X¾OMQWRCNKwċ.GVQU
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FKPUGOčåGVGV÷wKVPCCMVW¾NPÊXÚVKUM[PCwGJQRGTKQFKMCUQWV÷åGRTQF÷VKVXQąKXQWFÊNPKéMW
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Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov - Vrahovice
stranně od č. 131 a 68 po konec po konec obce s č. 929, 930, dále celá
Dne: 9. 8. 2019 od 7:30 do 14:30 obce s č. 146, 123, 116. Dále ulice ul. Polní s č. 926, parc. č. 2083/1.
hodin. Vypnutá oblast: jednostran- od č. 152 a 69 po č. 124 a 75, ulice Obec: Kostelec na Hané
ně ulice Ivana Olbrachta od č. 2 po od č. 136 a 165 po č. 129 a 148. Dále Dne: 7. 8. 2019 od 7:30 do 12:30
č. 42 včetně č. 43.
č. 186 a 187.
hodin. Vypnutá oblast: ulice Za
Obec: Tištín
Obec: Kostelec na Hané
humny č. 925, 923, 948, parc.
Dne: 5. 8. 2019 od 7:30 do 15:00 Dne: 7. 8. 2019 od 7:30 do 15:30 ho- K2208/2,
2205/2,
K/1251,
hodin. Vypnutá oblast: jednostran- din. Vypnutá oblast: ul. Lešanská - od K2214/3, K2215/1, K/1263.
E.ON Česká republika, s.r.o.
ně od č. 151 po č. 66 a dále obou- ul. Revoluční oboustranně zástavba
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OD 22. DO 28. 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.
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KOUPÍM

FINANCE

REALITY

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Pronajmu letní občerstveni s gri- EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
lem v atraktivní lokalitě v blízkosti Tel.: 603 218 330
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
centra Prostějov. Informace:
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožit731 525 155
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ihned. Tel.: 604 42 59 86
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Koupím byt v PV. 2+1. Osobní vlastPůjčka
Pv
a
okolí.
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
nictví. Do 1 250 000 Kč. Platím hotově.
Tel.: 776 087 428
Nejsem RK. Tel.: 778 068 004
Vykupujeme starý nábytek do roku
Pronajmu byt 1+1 v přízemí. Kauce.
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
Tel.: 727 875 306
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční,
starou pračku JETAS – PRAT, staré moSháním ke koupi RD nebo chalupu k
torky Javy a celé pozůstalosti.
bydlení. Tel./SMS 605 011 594
Tel.: 702 809 319

Stavební firma hledá pozemek
pro výstavbu RD. PV a okolí
739 322 895

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

řádková inzerce / vzpomínky
Jen svíci hořící
a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme
dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

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

Dne 24. července 2019
si připomeneme
3. smutné výročí od úmrtí
pana Jána BJALONČÍKA
z Kralic na Hané.
S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

Dne 11. července 2019
by se dožila 80 let paní učitelka
Emílie STUDENÁ.
Vzpomíná sestra s rodinou.

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

13

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají víc, než ostatní.
O to těžší je naučit
se žít bez nich!

Dnes, tj. 22. července 2019
si připomínáme 13. výročí
úmrtí mého bratra,
pana Zdeňka HÁJKA
a dne 27. července 2019
uplyne 16 roků od smrti
mé maminky,
paní Ludmily HÁJKOVÉ.
Kdo jste je měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Lída Pešáková s dcerami
Evou a Denisou.

Kdo v srdci žije, neumírá..

SLUŽBY

Právě tolik inzerátů
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

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

15021020132

Pěstitelská pálenice
Kostelec na Hané, Rynk 120
OZNAMUJE
zahájení sezony 2019/2020.
Příjem objednávek každou
středu od 15:00 – 18:00 hodin,
sobotu od 8:00 – 12:00 hodin
telefonicky nebo osobně.
U nás kvasy nesdružujeme,
pálíme od 50 litrů kvasu
za přítomnosti zákazníka.
Poskytujeme poradenské služby
a uložení kvasu v našich prostorách.
Tel.: 582 373 358
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

93É7(.

150210205545

Co jiné firmy odmítnout, my rádi uděláme.
Veškeré drobné instalaterské a zámečnické
práce. Tel.: 704 750 373

PILA OTASLAVICE, s.r.o.
nabízí
stavební řezivo za výhodné ceny.
Pořez kulatiny ve mzdě.
Sušení řeziva
palivové dříví
Tel.: 582 371 493, 605 405 953

SHÁNÍTE POHODLNÉ A KVALITNÍ BOTIČKY NA SVOJE PROBLÉMOVÉ NOŽIČKY? Zdravotní
prodejna Ivka, Plumlovská ulice, to
vyřeší za Vás. Velký výběr veškeré
obuvi, vše pro Vaše pohodlí. OBUV
I VE VELKÝCH VELIKOSTECH.
Otevřeno 10-17 hod. I přes rekonstrukci přístup do prodejny neomezen. Tel.: 603 445 601
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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

Sekání trávy, čištění pozemků. www.seceni-kaceni.cz, tel.: 605 86 41 40

PRODÁM
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

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
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Dne 23. července 2019
by se dožila 96 let jeho manželka,
paní Květoslava DADÁKOVÁ.
V květnu uplynulo
8 let od jejího úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Dadákova, Krobotova,
Olexova a Hantákova.

Jak letí ten čas, co ztichl
tvůj hlas, vzpomínky na tebe
zůstaly jen a ty se vrací
den co den.

Dne 26. července 2019
vzpomeneme 9. smutné
výročí úmrtí
pana Antonína PŘIKRYLA
ze Ptení.
S láskou vzpomíná
nejbližší rodina.

Dne 18. července 2019
uplynulo dlouhých 35 roků
od tragického úmrtí
naší milované dcery a sestry
Lenky BABINCOVÉ.
Stále vzpomíná maminka
s celou svojí rodinou.
Za tichou vzpomínku
děkujeme všem příbuzným
a přátelům, kteří ji znali
a měli rádi.

Dne 26. července 2019
by se dožil 80 let
pan Karel PALIČKA
z Přemyslovic.
Za tichou vzpomínku děkují
synové Karel a Milan
s rodinami
Utichlo srdce, uběhl čas,
vzpomínku v srdci má každý z nás.

V neznámý svět odešla jsi spát,
zaplakal každý, kdo tě měl rád.
Ta rána v srdci bolí
a zapomenout nedovolí.

Smutno je žít bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co vzal,
vrací jen krásné vzpomínky
a s nimi žal.
Dnes, tj. 22. července 2019
vzpomínáme 18. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav SOKEL.
S láskou vzpomíná maminka,
bratři a sestry s rodinami.

Dne 28. července 2019
si připomeneme nedožité
75. narozeniny
paní Jany DOSTÁLOVÉ,
roz. Rozsívalové
z Kostelce na Hané.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Dne 24. července 2019
uplyne 11 let,
kdy nás navždy opustil
pan Ladislav MÁDR
ze Smržic.
S láskou stále vzpomínáme.

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

Je dobré vědět: otevírání zaklapnutých
dveří, drobné opravy vodobaterií. Tel.: 777
13 55 40

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

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

Dne 18. července 2019
jsme si připomenuli 4. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk DREXA
z Klenovic na Hané.
S láskou stále vzpomíná
manželka Marie, syn
Michal s rodinou
a dcera Monika
s rodinou.

16011421482

19062620739
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Dne 19. července 2019
by oslavil 100. narozeniny
pan Leo DADÁK.
V dubnu uplynuly 3 roky,
co nás navždy opustil.

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Středa 24. července 2019
Jiřina Doleželová 1927
Věra Nováková 1925 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čelechovice na Hané
Pátek 26. července 2019
Konstantin Blažek 1929
Určice
Jiřina Jandelková 1933 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Elena Vránová 1927
Hamry
Anna Švecová 1929
Soběsuky Miroslava Zapletalová 1927
Eva Šimková 1932
Jaroslav Procházka 1953
Plumlov
Kostelec na Hané Vlasta Dopitová 1949
Jan Havíř 1931
Kelčice Ing. Jiří Tůma 1948
Vrahovice Jana Chvojková 1934

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Radek Dohnal 1934

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Klenovice na Hané

Pohřební služba FCC Prostějov

19070420764

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Fréharová 1950
Karel Menšík 1941

Poslední rozlouèení
Čehovice Středa 24. července 2019
Evžen
Nenadál
1938
Prostějov
10.15 Obřadní síň Prostějov
Dětkovice
Pátek 26. července 2019
Eliška Žondrová 1932 Pivín 14.00 Obřadní síň Prostějov

Ivaň
Stařechovice
Prostějov
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nabídka pracovních míst
PRÁCI NABÍZÍ

Přijmeme do trvalého pracovního
poměru řidiče nákladního kontejnerového vozidla.
Pracovní doba po-pá 7.00 - 15.30, výkon
pracovního poměru Prostějov a okolí.
Požadavky : řidičský průkaz min. sk. C,
profesní průkaz, zdravotní způsobilost.
Nature s.r.o., Olomoucká 485, Držovice,
Tel.: 608 811 174.

BRIGÁDA na srpen pro studenty
v PV. Info: 722 55 33 45

Do ženského kolektivu přijmeme
brigádníka na odpolední směny.
Tel: 603 533 508

www.vecernikpv.cz

Přijmeme
prodavače/prodavačku
na HPP pro prodejnu železářství
U věžiček. Bližší informace na tel.
582 333 610, na emailu uvezicek.pv@
seznam.cz nebo osobně na prodejně.

Pondělí 22. července 2019
www.vecernikpv.cz
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8=É9ħ5.$ HLEDÁTE PRÁCI? 1(3523É61ħ7(
SVOJI ŠANCI...
INZERCE
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR
- Kontaktní pracoviště Prostějov
93É7(.
Ġ(59(1&(
AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Mzda (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
VE 12:00 HODIN Pozice

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Administrativní pracovníci
Inspektor/ka prodejen
Obchodní zástupci
pro Olomoucký kraj
Ošetřovatelé skotu
Pracovníci obchodního
oddělení
Učitel/ka 2. stupně ZŠ
Uklízeč/ka

20 000-22 000 Kč
25 500-30 000 Kč

pružná prac. doba ÚSO s maturitou
jednosměnný
střední odborné

AGRO Haná, Smržice
MAKOVEC, Kostelec n. H.

20 000-35 000 Kč
20 000-23 000 Kč

pružná prac. doba ÚSV
dvousměnný
základní+praktické

RIANO Europe, Olomoucký kraj
ZOD Ludmírov

25 000 Kč
28 630-37 330 Kč
15 050 Kč

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

FORTE, Mostkovice
ZŠ Klenovice na Hané
Gymnázium Jiřího Wolkera

ÚSO s maturitou
vysokoškolské
základní+praktické

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

19053110641

19053110615

19071910803

19070410766

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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I devětadvacáté 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 25. 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

Pernštýnské náměstí
Zdeňka STAŇKOVÁ, Ptení
Výherce získává:CELODENNÍ VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jaroslav Mrázek
Zdeňka VYHLÍDALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
BLUDIŠTĚ
Iveta DEDKOVÁ, Seloutky
Výherce získává:JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 500 Kč na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 6, 8, 9
Lubomír NOVÁK, Pěnčín
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY na akci v hodnotě 400 Kč
SU
DO
KU

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

19061160679

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pod Hanáckým nebem, aneb tradiční setkání dechových kapel.
Karel DOLEJŠÍ, Prostějov
Výhercezískává:TŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.

Výherce získá 7ě,96783(1.<
YKRGQRWČ.þQD]iEDYX

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

19061160654

19051560555

...DISKOTÉKA

COPY, VIOLA, NERV, PLÁNY, DCERA, PÍLE, KOČÍ, RÝČE, JAWA,
LÍDR, SPOLA, DZEREN, UREUS, RÝMAŘOV, WOOD, LÝKA, KARAS,
GUMA, ROLBA, DOHAD, ETÁŽ, KÁČA, MÍCHA, DŽÍP, VÍTR, OBLÁ,
ZPĚV, KLIKAŘ
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Výherce získá CELODENNÍ VSTUPENKU
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili frontmana skupiny, která
se objeví na plumlovské přehradě začátkem srpna...
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Výherce získá VSTUPNÉ
YKRGQRWČ.þQDGLVFR

Výherce získá VSTUPENKU
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zveme vás ...

TIP 9H îH UQ tku

LETNÍ KINO NA ZÁMKU

KDY: SOBOTA 27. ÈERVENCE, 21:30 HODIN

KDE: NÁDVOØÍ ZÁMKU, PERNŠTÝNSKÉ NÁMÌSTÍ 8, PROSTÌJOV
Zrodila se hvězda. Nyní je na pořadu syrový film Quentina Tarantina Hanebný
pancharti pojednávající o druhé světové
válce a Francii okupované nacisty svým
specifickým způsobem. Historická realita v něm ustupuje lehce brutálnímu
pohádkovému vyprávění.
„Německé vojáky ještě nepřestaly bolet
nohy po smělé invazi do západní Evropy, když mladičké Shosanně přímo před
očima německý důstojník Hans Landa
vyvraždil členy její rodiny. Ona sama jen
tak tak unikne do Paříže, kde se ukryje
pod novou identitu provozovatelky
biografu. Na jiném místě hákovým křížem rozkopané Evropy se pod vedením
lehce zupáckého amerického poručíka
Aldo Rainea (Brad Pitt) formuje neobvyklá vojenská jednotka. Úkolem jejích
členů je nejen přežít na území plném nacistů a jejich přisluhovačů, ale zároveň
likvidovat jejich elity, a to tak efektně, že
tím mezi nimi budou šířit strach a paniku. Říkají si Pancharti a právě je čeká ta

nejtěžší mise, která může zcela změnit
průběh války...“
Přidejme, že částkou 200 tisíc korun
přispělo město Prostějov na pořízení,
instalaci, zprovoznění a provozování
tzv. technologie e-cinema ke kinematografickým představením. „Šlo o nákup
digitálního projektoru a plátna s příslušenstvím pro projekce ve standardu e-cinema, které se bude používat v letních
měsících pro venkovní projekce mobilního letního kina,“ vysvětlila náměstkyně Milada Sokolová. Kinu se podařilo
získat dotaci ze Státního fondu české
kinematografie ve výši 240 tisíc korun
na uvedený projekt.
Vstupné na promítání činí 50 korun,
lístky se budou prodávat jen na místě v průjezdu zámku. V srpnu (sobota 10.8.) se můžete těšit na film
Trabantem tam a zase zpátky, závěrečným představením bude snímek
Coco, který budete moci shlédnout
31. srpna.

),/029§DIVADEL1«

2.§1.2$9»STAVY
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 22. července
18:00 LVÍ KRÁL
animovaný dobrodružný film
20:00 FLORENCINO
KNIHKUPECTVÍ
drama Německo/Španělsko
úterý 23. července
15:30 SRÁŽKA S LÁSKOU
romantická komedie USA
18:00 UZLY A POMERANČE
drama ČR/Německo
20:00 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
německá komedie
středa 24. července
17:30 ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
americká komedie
20:00 LETNÍ HOKEJ
dokumentární film ČR
čtvrtek 25. července
18:00 PODFUKÁŘKY
komedie USA
20:00 DĚTSKÁ HRA
americký horor
pátek 26. července
15:30 LVÍ KRÁL
17:30 ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
20:00 LATE NIGHT
americká komedie
sobota 27. července
15:30 LVÍ KRÁL
17:30 SPIDER-MAN: DALEKO
OD DOMOVA
americké sci-fi
20:00 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
21:30 HANEBNÍ PANCHARTI
válečné drama USA
(nádvoří zámku)
neděle 28. července
10:30 WILLY A KOUZELNÁ
PLANETA
francouzský animovaný film
15:00 SPIDER-MAN: DALEKO
OD DOMOVA
17:30 SRÁŽKA S LÁSKOU
20:00 DĚTSKÁ HRA

Letní KINO
Mostkovice
středa 24. července
21:30 MAMA MIA!
HEREWE GO AGAIN
americký muzikál
pátek 26. července
21:30 UPGRADE
ační scifi USA
sobota 27. července
21:30 ŽENY V BĚHU
česká komedie
neděle 28. července
21:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
animovaný film USA

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 28. srpna
FOTBAL TO JE HRA!
výstava k 115. výročí založení
fotbalového klubu SK Prostějov

ŠPALÍÈEK

do 1. září
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
výstava

Uprkova 18, Prostějov
úterý 23. července
8:30 DESIGNOVÁ DÍLNA
Máte šikovné ruce a tvořivého ducha?
Pak je tento workshop právě pro vás!
Zájemci se stanou tvůrci návrhu pokoje
a nábytku v něm, a také si budou moci
vyzkoušet práci s řezbářskými dláty.
do 25. srpna
KDYŽ DŘEVO PROMLUVÍ
Výstava představuje tradiční řemeslo
v pojetí mladých studentů Střední školy řezbářské z Tovačova. K vidění jsou
práce vznikající během studia nejen maturitního oboru, který zde má již dlouholetou tradici. Návštěvníci si mohou
moci prohlédnout, co všechno zvládnou
mladí umělci vytvořit z tak krásného „živého“ materiálu, jakým je dřevo. K vidění jsou řezby a výrobky z průřezu studia
od těch jednodušších až po závěrečné
a maturitní práce. Výstava je doplněna
několika předměty ze sbírek muzea.

Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 22. července
11:00 PIZZA KVÍZ
Jsou vaše děti hladové? Po informacích?
Po jídle? Nebo prostě rády řeší rébusy?
Startuje soutěž v luštění hádanek, křížovek a kvízů. Ze správných odpovědí se
vylosují tři dětští luštitelé (do 15 let), kteří dostanou čerstvou pizzu od Pizzerie
Pohoda. (Knihovna pro děti a mládež)
14:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
Vyrábět se budou dárečky, upomínkové předměty a další drobnosti z papíru
a přírodních materiálů. Akce je určena
dětem do 15 let a koná se s podporou
projektu Zdravé město Prostějov.
(Knihovna pro děti a mládež)
čtvrtek 25. července
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
kam se obrátit? Odborní právní poradci
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
s vámi budou řešit váš konkrétní problém.
(učebna)
do 31. srpna
DESIGNEM ZA DOBROU NÁLADU
Výstava výtvarných prací studentů prostějovské Střední školy designu a módy
v oboru Multimediální tvorba. Práce
byly inspirovány tzv. „dobrou náladou“.
Je to odpověď studentů na současné
nálady ve společnosti ovlivněné politickým či ekologickým děním. Výstava je
součástí letošních oslav stoletého výročí
školy.
(Galerie Na Půdě)

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

Zámek Plumlov
do 4. srpna
OČIMA SRDCEM OBJEKTIVEM
devátý ročník česko-maďarské výstavy fotografií
POEZIE FOTO-GRAFIE
Na výstavě lze vidět 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.

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

proběhne poprvé v Plumlově
PLUMLOV Začátkem července jste do
plumlovského kempu Žralok mohli zavítat na patnáctý ročník Trabant srazu Morava. A v pátek 26. července zase v kempu
začíná Škoda Favorit sraz. Těšit se můžete na orienťák, přezouvání kola, slalom
nebo na soutěž o nejhlasitější výfuk. Celá
akce končí až v neděli 28. července, tak
určitě jeden ze dnů se přijďte podívat!
Všichni nadšenci Škody Favorit a všech jejích edicí nechť se dostaví tento pátek, sobotu nebo neděli do kempu Žralok v Plumlově! Bude se tam konat Škoda Favorit sraz. Ač
jde o zavedenou akci, v Plumlově ji zažijeme

aneb, co se
kde děje…

Zámek Konice

Knihovna

Škoda Favorit sraz

poprvé. Dříve se totiž konala v kempu Konopáč u Heřmanova Městce, kvůli vleklým
sporům s městem byli ovšem organizátoři
nuceni ji přestěhovat. A čeho budete na srazu svědky? „Tradičně se můžete těšit na orienťák, přezouvání kola, slalom, spanilou jízdu,
zručnost žen a hlasování o nejlepší sériovku,
‚plechovku‘, interiér a tuning. Proběhne také
soutěž o nejhlasitější výfuk a nejlepší audio
nebo o nejmladšího a nejvzdálenějšího
účastníka,“ vyjmenovala Jitka Pazdírková
z pořádajícího Favoritklubu.
V pátek od 17:00 hodin bude probíhat
ubytování účastníků, seznámení a grilování.

akce v regionu...

Konický triatlon

Sto let Sokola ve Zdětíně

V sobotu 27. července se bude v areálu
Čertových rybníků mezi Čunínem a Stražiskem konat oblíbený triatlon Veteran
Steel Man. Připraveno bude 800 metrů
plavání, 42 kilometrů na kole a 7,2 kilometru běhu. Příchozí si budou moci vyzkoušet i variantu hobby na polovičních
tratích. Start hlavního závodu je naplánován na 11:00 hodin.

V sobotu 27. července oslaví ve Zdětíně
100 let TJ Sokol Zdětín a zároveň i 75 let
tamní kopané. Akce začne v 10:00 hodin
položením věnce k pomníku padlých a průvodem obcí k sokolovně. O hodinu později
proběhne slavnostní schůze v sokolovně,
připraven bude i oběd zdarma. Ve 13:00
hodin začne sportovní odpoledne a vše zakončí taneční zábava se skupinou Naostro.

Národní dùm
Prostìjov

BĚŽÍM

S VEČERNÍKEM

UŽ V NEDĚLI!
Prostějovský Večerník zve
všechny čtenáře a běžce ke
společnému proběhnutí,
které se uskuteční v neděli
28. července 2019 ve 14.00
hodin. Sraz je u Jízdárny
Cavalo v lesoparku Hloučela.
S sebou si vezměte pohodlné sportovní oblečení a na
obličeji úsměv se skvělou náladou. Společně se proběhneme po Hloučele po stezce
na konec a zpět.
(red)

BÌH
Sobota 27. července
16:30 Domamyslická stěna (4. ročník
přespolního běhu pro dospělé i děti.
Hlavní trať měří 10 kilometrů, hřiště
Mostkovice)

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
do 15. září
STROM ŽIVOTA
– IGOR A JÚLIA PIAČKOVI
výstava
(autobusové nádraží v Prostějově)
úterý 23. července
7:45 LESNÍ STUDÁNKY
odjezd vlakem do Jesence, hledat se
budou lesní studánky mezi Jesencem,
Skřípovem a Konicí, návrat kolem
15:00 hodin, délka trasy 8 km
středa 24. července
10:00 DESKOHRANÍ
(Knihovna pro děti a mládež)
čtvrtek 25. července
9:00 ČTENÍ POHÁDEK
A PŘÍBĚHŮ
určeno všem od 5 do 99 let
(Knihovna pro děti a mládež)
21:30 NOC S FILMEM
– ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO
LEKTVARU
animovaná rodinná komedie Francie
(náměstí T. G. Masaryka)

V sobotu pak bude sraz pokračovat pestrým programem. Od 9:00 hodin můžete
zajít na burzu náhradních dílů, hodinu poté
pak bude akce oficiálně zahájena. V 10:30
hodin započne fáčkolympiáda, od 13:00
hodin se „favoriťáci“ budou postupně přesouvat na orientační závod a v 16:00 hodin
uvidíte spanilou jízdu. Nakonec v 18:00
hodin proběhne vyhlášení vítězů a předání
cen. A v neděli už se všichni účastníci srazu
pomalu rozjedou do svých domovů.
Na Škoda Favorit sraz je přitom nutné se
registrovat, a to e-mailem na xjitia@favoritklub.cz. Musíte v něm uvést svoje jméno,
příjmení, čím přijedete, včetně typu a barvy,
odkud přijedete, SPZ, den příjezdu a počet osob. Je možné si předem zarezervovat
i ubytování, jídlo a pití si budete moci zakoupit v prostoru kempu. Příjezd v pátek
a účast na sobotním programu vás vyjde na
350 korun, za pouze sobotní program zaplatíte 400 korun. Více informací naleznete
na facebookové události s názvem Celorepublikový sraz Favorit/Forman 2019 nebo
na oficiálních stránkách pořádajícího Favoritklubu.
(tem)

Favority ve Žraloku
Všichni milovníci Škody Favorit a všech jejích edicí se sjedou
na akci s názvem Celorepublikový sraz 2019, která se bude
konat poslední červencový víkend od pátku 26. července do neděle 28. července
v autokempu Žralok v Plumlově.

FOTBAL
Sobota 27. července
18:00 Přátelský zápas Konice (druhé
přípravné utkání fotbalistů Konice, tentokrát s hráči 1.SK Prostějov U18, fotbalové hřiště Konice)

VOLEJBAL
Sobota 3. srpna
8:00 Bonnie Baden Cup 2019 (6. ročník
volejbalového turnaje smíšených týmů
v areálu akvaparku Koupelky, hřiště
u Rockyho)

19070910774

Jste fanoušky slavného amerického
režiséra Quentina Tarantina? Tak to
máte kliku, protože už tuhle sobotu se
bude na nádvoří prostějovského zámku promítat jeden z jeho nejznámějších filmů HANEBNÝ PANCHARTI.
Přijďte se usadit pod širé nebe a pobavit se, určitě nebudete litovat.
Novinku nachystalo pro letošní rok prostějovské kino Metro 70, které o prázdninách promítá pod letní oblohou.
Hned čtyři filmová představení uvádí
na nádvoří zámku. „Jedná se o testovací
rok, na programu jsou čtyři projekce.
Filmy pořádáme ve spolupráci se spřátelenou kavárnou Café Zámek, takže
očekávejte široký výběr občerstvení a samozřejmě pivo, které k letní projekci pod
hvězdami neodmyslitelně patří. Když
přijdete, můžeme příští rok promítat
znovu a více,“ vzkazuje Barbora Kucsa
Prágerová, ředitelka Kina Metro 70.
Jako první jste mohli vidět minulou sobotu 20. července romantický snímek

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
O víkendu 27. a 28. 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 - stanoviště:
kostel (max. 20 osob). Prohlídky jsou
zdarma.

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.



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOVSKÉ LÉTO,
JAKÉ TU JEŠTĚ NEBYLO
ƔƔ Náměstkyně primátora
Prostějova Milada Sokolová hodnotí v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník kvalitu dlouhodobé akce
strana 18

JEDINEČNÝ JOSEFKOL

UCHVÁTIL VŠECHNY
ƔƔ Dvanáctý ročník Mezinárodního
srazu řemeslníků Josefkol v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem
se vydařil
strana 20
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JEDNOU
2é0+1
ƔƔ V neděli 21. července uplynulo
sto let od narození prostějovského
rodáka Karla Vaci, který byl předním výtvarníkem, grafikem, malířem, ilustrátorem a scénografem.
ƔƔ Vedení prostějovského magistrátu uvažuje o vybudování cyklostezky, která by spojila naše město
se sousední Olomoucí.
ƔƔ Během uplynulé neděle se nad
Prostějovskem přehnala bouřka
s poměrně silným a vytrvalým
deštěm, z čehož mají radost také
houbaři.
ƔƔ Nakonec do čerstvě prvoligového Chomutova míří exprostějovský
obránce Dušan Žovinec, který na
Hané odehrál 75 zápasů (8+12).
ƔƔ Prostějovští lukostřelci se i přes
nezdary v minulém týdnu dokázali
udržet na celkovém druhém místě
tabulky, přičemž poslední kolo je
čeká 14. září ve Voticích.

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Foto: Ivo Heger

Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV V roli papírového favorita byli v sobotu fotbalisté 1.SK
Prostějov. A potvrdili ji. Soupeře z Vyšehradu přehráli, přestříleli,
i když nakonec brali jen těsnou výhru 1:0. O jedinou branku se postaral Milan Lutonský (na fotce při akci zakončené gólem), který
patřil k nejaktivnějším Prostějovanům.
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HLEDÁ SE
BLOKAŘKA
ƔƔ VK Prostějov stále shání do svého středu dvě blokařky pro blížící se
sezónu. Zn.: SPĚCHÁ. Klub zatím
sáhne po zkoušce.
strana 30

Smutek na odborné škole: ,GVWRTGOKÆTQXÆ/'WPKXGT\KV
ŠLÁGR VEČERNÍKU – ORIENTAČNÍ BĚH

ZEMŘEL
BÝVALÝ
ŘEDITEL
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PROSTĚJOV První prázdninový den tohoto roku odešel ve věku 86 let symbolicky na „věčné prázdniny“ bývalý dlouholetý ředitel někdejší učňovské školy Mgr. Lubomír Holinka.
Název školy, do které nastoupil jako učitel češtiny a ruštiny v roce 1958, se několikrát měnil, dnes je to
Střední odborná škola Prostějov se sídlem na náměstí Edmunda Husserla. „Postupně se stal zástupcem ředitele a do důchodu odcházel jako ředitel oblíbený v kolektivu učitelů a žáků. Rád se setkával
s bývalými kolegy, vzpomínal na své pedagogické štace a s radostí vyprávěl o svých dětech i vnoučatech. Při každém dalším setkání budeme na Mgr. Lubomíra Holinku s úctou vzpomínat jako na dobrého člověka,“ uvedla za všechny pedagogy současná ředitelka SOŠ Prostějov Mária Zámostná. (mik)

PROSTĚJOV Přichází historicky první Mistrovství Evropy univerzit v orientačním běhu, jehož dějištěm bude během tohoto týdne
Česká republika, konkrétně Olomoucký kraj. A zítřejší úvod šampionátu hostí přímo Prostějov!
Zahajovací závod totiž obstará v úterý 23. července od 17.00
hodin prolog na 2,6 kilometru (muži), respektive 2,2 kilometru (ženy). Nejlepší akademičtí „orienťáci“ přitom budou zápolit na připravených tratích v okolí budovy prostějovského
Sportcentra DDM na Vápenici, kde je centrum tohoto vstupního závodu ME.
Jeho další program bude následující: středa 24. července večer slavnostní zahájení v Olomouci, čtvrtek 25. července dopoledne kvalifikace sprintu na Bouzově a odpoledne finále sprintu v Mohelnici,
pátek 26. července krátká trať na Velkém Kosíři a sobota 27. července dvoučlenné štafety v Olomouci.
„Celkem bude startovat 142 závodníků a závodnic, kteří reprezentují 51 univerzit z 19 evropských států. Nejvíc účastníků přijede ze
Švýcarska a Francie, stejně početná bude i sedmnáctičlenná reprezentace ČR včetně zástupců domácího oddílu SK Prostějov,“ prozradil hlavní organizátor významné akce orientačního běhu Dušan
Vystavěl.
(son)

VÍCE PODROBNOSTÍ NA STRANĚ 31!
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milujeme vecerník
á

Na koncert pøišlo snad nejvíce lidí

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

za posledních deset let Prostìjovského léta
SKUPINA MIRAI ZAPLNILA
35267ħ-296.e1É0ħ67Ì
PROSTĚJOV Tak to tu ještě nebylo! Uplynulý čtvrtek se konal
v rámci Prostějovského léta na náměstí T. G. Masaryka koncert
mladé skupiny Mirai, která na rynk přilákala takové množství lidí, že se dalo sotva hnout. Fanoušci si i přesto jejich jedinečnou
audiovizuální show užili a poslechli si staré dobré hity i novinky
z připravovaného alba. Nechali se zasypat barevnými fáborky
a jedna z „mamin“ dokonce díky zpěvákovi zjistila, jaké to je být
opravdovou rockovou hvězdou. A Večerník u toho všeho byl…

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Tereza
MACHOVÁ
Prostějovské léto každoročně přináší
po téměř celé tři měsíce báječné kulturní zážitky místním občanům zcela
zdarma. A nejinak je tomu letos. Sku-

tečnou třešničku pro Prostějovany
zřejmě představovalo čtvrteční odpoledne a podvečer. Od 18:00 hodin
na náměstí vystoupila prostějovská
kapela Minami a současně si Ekocentrum Iris pro děti připravilo další z řady
soutěží, tentokrát na téma Netradiční
sporty. Postupně se začaly scházet
hloučky lidí, až ve 20:00 hodin vytvořily obrovský dav, který si přišel poslechnout koncert skupiny Mirai.

„Jsem neskutečně ráda, že se vás tady sešlo tolik. Na film Bohemian Rhapsody,
promítaný minulý týden, zavítala také
spousta lidí, rozhodně jich ale nebylo
tolik…,“ uvedla na začátek náměstkyně
primátora Milada Sokolová. Podle neskromného odhadu frontmana kapely
mohlo dorazit na 10 000 lidí! Koncert
se tak stal snad dosud nejnavštěvovanější
akcí Prostějovského léta. „Jsem ženská,
takže nedokážu odhadnout, kolik lidí se
na náměstí sešlo. Troufnu si ale říct, že
počtem návštěvníků mohl být koncert
skupiny Mirai nejnavštěvovanější akcí za
posledních deset let pořádání Prostějovského léta,“ svěřila se Večerníku Martina
Drmolová z Kulturního klubu Duha.
Jak tedy vidno, hvězda této mladičké
kapely stoupá stále výš. Prostějovské
náměstí proto na kapacitu návštěvníků
taktak stačilo. I přesto si koncert lidé užili. „Skvělé, báječné, super!“ shodovaly se
hlasy návštěvníků. Ti jásali nad známými
hity i nad novinkami z připravovaného
alba, které vyjde letos v září. Zazněly
skladby Dítě robotí, Cesta z města, při níž

nechyběla ani panda známá z videoklipu
k písni, Chci tančit, Pojď, zapomenem
nebo Anděl. Vystoupení si ovšem náramně užívali i sami hudebníci. „Zpíváte
s námi naše písničky. Tím nám plníte náš
dětský sen a my vám za to děkujem,“ prohlásil frontman kapely Mirai Navrátil.
Zvlášť skvělý zážitek z koncertu si odnášela návštěvnice Zuzana, kterou jí mohl
závidět kdejaký fanoušek. Když se Mirai
zeptal, jestli je mezi příchozími mamin-
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ka starší třiceti let, jež by si chtěla na
chvíli odpočinout od svých děti, vystřelilo k nebi přinejmenším několik desítek
rukou. A mezi nimi i ruce návštěvnice
Zuzany. Tu zpěvák přizval na pódium

a zprostředkoval jí jedinečný prožitek.
Zuzana si mohla lehnout na ruce fanoušků a nechat se po nich nést. Zažila
si tak něco, co za běžných okolností prožijí pouze velké rockové hvězdy…

Jak Miraai zapplnilaa náměstíí....
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Národ zdobí obrazy manželů Piačkových
19071910796

PROSTĚJOV Národní dům každý
zná jako secesní perlu Prostějova.
Od čtvrtka tuto naši perlu zdobí ornamenty a dělají z ní skutečný klenot. K vidění jsou v tamní kavárně
na obrazech manželů Igora a Júlie

Letní kino: Mamma Mia, Upgrade,

lHQ\YEÈKX-DNY\FYLÄLWGUDND
MOSTKOVICE Letní kino v Mostkovicích jede v červenci v plném proudu.
V tomto týdnu nabídne čtveřici snímků. Nejprve uvidíte muzikál Mamma
Mia! Here We Go Again, poté sci-fi
Upgrade, oblíbenou českou komedii
Ženy v běhu a nakonec animovanou
pohádku Jakvycvičitdraka3.Navýběr
tedy máte z široké palety filmů.
Program letního kina tento týden začne ve
středu 24. července od 21:30 hodin muzikálem Mamma Mia! Here We Go Again
navazujícím na úspěšný první díl Mamma
Mia. S tímto snímkem se vrací největší let-

ní filmová pohoda a spolu s ní nesmrtelná
ABBA a herci, kteří si zopakovali velkolepý
řecký mejdan. Opět uvidíte Meryl Streep,
Colina Firtha, Pierce Brosnana a další.
Pátek 26. července nabídne drsné akční sci-fi Upgrade pojednávající o muži,
který se nechal nepatrně vylepšit, aby
mohl znovu stát na vlastních nohou
a mohl se pomstít. Promítat se začne
také ve 21:30 hodin.
V sobotu 27. července ve stejný čas
můžete do letního kina v Mostkovicích zajít na oblíbenou českou komedii
Ženy v běhu. Příběh seznamuje se že-

nami, které se nebojí vyběhnout štěstí
naproti… Ve filmu uvidíte Zlatu Adamovskou, Terezu Kostkovou, Ondřeje
Vetchého, Vladimíra Polívku a další.
Na závěr týdne, v neděli 28. července
od 21:30 hodin pracovníci kina připravili pro zájemce „animák“ Jak vycvičit
draka 3. Mladý Viking Škyťák a jeho
drak Bezzubka se v tomto pokračování
úspěšné dobrodružné animované série opět vracejí na plátno.
Vstupné na uvedené snímky činí vždy 80
korun. Na všechny kromě sci-fi snímku
Upgrade je mládeži přístupno. (tem)

Piačkových. Každý, kdo je spatří,
ocení nejen nevšední fantazii, ale
také neobyčejnou řemeslnou zdatnost obou tvůrců. O jeden pádný důvod víc, proč se vypravit do Národního domu na dobrou kávu!
Ve čtvrtek byla v kavárně Národního
domu zahájena výstava Strom života.
„Svá díla zde představují jedni z nejvýznamnějších slovenských výtvarníků,“
zdůraznil hned na úvod kurátor výstavy
Pavel Snášel z pořádající Galerie 2002.
Většina obrazů zachycuje krásné ženy
a rostlinné či jiné motivy, což se skvěle
hodí k secesnímu charakteru kavárny.
„Je přirozené, že maluji právě ženy,
neboť je považuji za hezčí než muže.
Nicméně zálibu jsem našel třeba i ve
zvířatech,“ představil na čtvrteční výstavě svoji tvorbu Igor Piačka, kterého jeho manželka okamžitě doplnila.
„Ostatně i zvířata jsou hezčí než muži,“
pobavila pohotová a vtipná dáma.
Akademický malíř Igor Piačka vystudoval v ateliéru krále slovenské grafiky
Albína Brunovského. Později byl jako
jeden z mála evropských výtvarníků
vybrán na stáž do Japonska, kde měl
šanci představit své umění. „Kromě
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WZK^d :Ks Nad organizací i dosaǀĂĚŶşŵ ƉƌƽďĢŚĞŵ WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠͲ
ŚŽ ůĠƚĂ ϮϬϭϵ ǀůĄĚŶĞ ƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚ
Ă ŶĂĚƓĞŶş͘ <ůĂĚŶĠ ŚŽĚŶŽĐĞŶş
Ɛ ŬƵůƚƵƌŶşŵŝ Ă ƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉŵŝ ĂŬͲ
ĐĞŵŝ ǀǇũĂĚƎƵũş ŽďǇǀĂƚĞůĠ ŵĢƐƚĂ
ƉƎşŵŽƉƎŝǀǇƐƚŽƵƉĞŶşĐŚ͕ǀǉƐƚĂǀĄĐŚ
ŶĞďŽƉƌŽŵşƚĄŶşĨŝůŵƽ͕ĂůĞŝŶĂƐŽĐŝͲ
ĄůŶşĐŚƐşƚşĐŚ͘^ƉŽŬŽũĞŶĂũĞƌŽǀŶĢǎ
ŶĄŵĢƐƚŬǇŶĢƉƌŝŵĄƚŽƌĂWƌŽƐƚĢũŽǀĂ
DŝůĂĚĂ^ŽŬŽůŽǀĄ͕ŬƚĞƌĄsĞēĞƌŶşŬƵ
ǀǌĄǀĢƌƵŵŝŶƵůĠŚŽƚǉĚŶĞƉŽƐŬǇƚůĂ
ƌŽǌŚŽǀŽƌŶĂƚŽƚŽƚĠŵĂ͘
yyWĂŶş ŶĄŵĢƐƚŬǇŶĢ͕ WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠ
ůĠƚŽũĞǌŚƌƵďĂǀƉŽůŽǀŝŶĢ͕ũĂŬũƐƚĞ
ƐƉŽŬŽũĞŶĄƐũĞŚŽĚŽƐĂǀĂĚŶşŵƉƌƽͲ
ďĢŚĞŵ͍
ͣWƎŝǌŶĄǀĄŵ͕ǎĞŶĞũƐĞŵƉŽƵǌĞƐƉŽͲ
ŬŽũĞŶĄ͕ĂůĞǌĐĞůĂŶĂĚƓĞŶĄ͊,ŶĞĚƉŽ
ƷǀŽĚŶşŵWĂǀůƵĂůůƚŽǀŝũƐŵĞĚŽƉƌŽͲ
ŐƌĂŵƵ ǌĂŚƌŶƵůŝ ŶŽǀŝŶŬƵ͕ ŬƌĄƐŶŽƵ
ĂŬĐŝ WƌŽƐƚĢũŽǀ ƚĂŶēş Ɛ ŵŶŽǎƐƚǀşŵ
ƷǎĂƐŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬǉĐŚ ƚĂŶĞēͲ
ŶşĐŚ ƐŬƵƉŝŶ ƌƽǌŶǉĐŚ ǎĄŶƌƽ͘ sƓŝĐŚŶŝ
ƷēĂƐƚŶşĐŝƐŝǌĂƐůŽƵǎŝůŝďŽƵƎůŝǀǉĂƉůĂƵƐ
ŶĂŬŽŶĐŝǌĂƐǀĠǀǉŬŽŶǇĂũĄƵƌŽŶŝůĂ
ŵŶŽǎƐƚǀşƐůǌŶĂĚĚĞĐŚďĞƌŽƵĐşŵŝƚĂͲ
ŶĞēŶşŵŝĐŚŽƌĞŽŐƌĂĨŝĞŵŝĂŬƌĞĂĐĞŵŝ
ƚĢĐŚŶĞũŵůĂĚƓşĐŚ͘͞
yy <ƚĞƌĠ ƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶş ēŝ ŬŽŶĐĞƌƚ
ďǇůŽ ƉŽĚůĞ ǀĄƐ ǌĂƚşŵ ƚŽƵ ŶĞũǀĢƚƓş
ͣƉĞĐŬŽƵ͞ŝĐŽƐĞŶĄǀƓƚĢǀŶŽƐƚŝƚǉŬĄ͍

ͣĞǌƉŽĐŚǇďǇƚŽďǇůŽƉƌŽŵşƚĄŶşĨŝůŵƵ
ŽŚĞŵŝĂŶ ZŚĂƉƐŽĚǇ͘ ē ũƐŵĞ ƉŽ
ǌŬƵƓĞŶŽƐƚŝ ǌ ƉƎĞĚĞƓůĠŚŽ ƉƌŽŵşƚĄŶş
ƉŽŚĄĚŬǇĞƌƚşďƌŬŽƉŽƐşůŝůŝũĂŬůĂǀŝēŬǇ͕
ƚĂŬ ŽďēĞƌƐƚǀĞŶş͕ ŵǇƐůşŵ͕ ǎĞ ĚŝǀĄŬƽ
ƉƎŝƓůŽŶĂƉĢƚƐƚŽǀĞŬ͘ƚŵŽƐĨĠƌĂŶĂͲ
ƉƌŽƐƚŽƐŬǀĢůĄ͕ůŝĚĠǌƉşǀĂůŝǌŶĄŵĠƚĞǆƚǇ
ĂŶĞƐƚǇĚĢůŝƐĞǌĂƐůǌĞƚƐŝŶĂĚƐŵƵƚŶǉͲ
ŵŝ ĨŝůŵŽǀǉŵŝ ƐĐĠŶĂŵŝ͘ :ƐĞŵ ǀĞůŵŝ
ƌĄĚĂ͕ǎĞũƐĞŵƵƚŽŚŽŵŽŚůĂďǉƚ͊͞
yy :ĂŬ ũĞ WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠ ůĠƚŽ ϮϬϭϵ
ŶĄƌŽēŶĠǌŚůĞĚŝƐŬĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ͍
ͣ:ƐĞŵǀĞůŵŝŚƌĚĄŶĂŬŽůĞŐǇǌ<ƵůƚƵƌͲ
ŶşŚŽŬůƵďƵh,ƵŚƌĂĚĞď͕ŶĞďŽƛ
ũƐŽƵƐĐŚŽƉŶŝǀǇƎĞƓŝƚŽƉĞƌĂƚŝǀŶĢũĂŬǉͲ
ŬŽůŝǀǌĄĚƌŚĞů͘DĂƌƚŝŶĂƌŵŽůŽǀĄŵĄ
ŶĂƐƚĂƌŽƐƚǀƓĞĐŚŶǇƷēŝŶŬƵũşĐşĂũĞũŝĐŚ
ƉƎĄŶş͕ ŬŽůĞŐĂ WĂǀĞů EŽŚĂ ǀƓĞĐŚŶǇ
ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŶĄůĞǎŝƚŽƐƚŝ ĂŬĐş͘ Ğǌ ŶŝĐŚ
Ă ũĞũŝĐŚ ǀĞĚŽƵĐş WĂǀůǇ sĂƓŬŽǀĠ Ɛŝ
ŶĞĚŽŬĄǎƵƉƌƽďĢŚũĂŬĠŬŽůŝǀŵĢƐƚƐŬĠ
ŬƵůƚƵƌŶşĂŬĐĞǀĞŵĢƐƚĢƉƎĞĚƐƚĂǀŝƚ͘͞
yy Ą ƐĞ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝǌŽǀĂƚ͕ ēşŵ ũĞ
WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠůĠƚŽϮϬϭϵŽĚůŝƓŶĠŽĚ
ĚŽƐĂǀĂĚŶşĐŚƌŽēŶşŬƽ͍
ͣ^ŶĂǎŝůŝũƐŵĞƐĞǀƉƌǀĠƎĂĚĢǀǇƐůǇͲ
ƓĞƚƉƎĄŶşŽďǇǀĂƚĞů͕ǎĞŶĄŵĢƐƚşŵĄ
ǎşƚ͊ĂēĂůŝũƐŵĞƐĞĐŚǇƐƚĂƚŶĂůĠƚŽũŝǎ
ƵŵşƐƚĢŶşŵƉůĄǎŽǀĠŚŽŚƎŝƓƚĢ͕ŬƚĞƌĠ
ďǇůŽƉŽƚĠ͕ĐŽƐŝǀƓŝĐŚŶŝǌǀǇŬůŝ͕ǌĐĞůĂ
ǌĂƉůŶĢŶĠ ĂŬĐĞŵŝ ŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂŶǉĐŚ
ƐƉŽůŬƽ ŝ ũĞĚŶŽƚůŝǀĐƽ͘ ŬĐĞ ŶĂ ŶĄͲ

ŵĢƐƚş ǀ ƌĄŵĐŝ WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠŚŽ ŬƵůͲ
ƚƵƌŶşŚŽůĠƚĂƉƌŽďşŚĂũşƚĞŶƚŽŬƌĄƚŬĂǎͲ
Ěǉ ēƚǀƌƚĞŬ͕ ƉƌŽŵşƚĄŶş ůĞƚŶşŚŽ ŬŝŶĂ
ũƐŵĞ ǌ EĄƌŽĚŶşŚŽ ĚŽŵƵ ƉƎĞŵşƐƚŝůŝ
ƉƌĄǀĢ ƐĞŵ͘ EĞƉŽŬƌĂēƵũĞŵĞ ƉŽƵǌĞ
ǀǌĂǀĞĚĞŶǉĐŚŬŽŶĐĞƌƚĞĐŚĂĚŽƉƌŽͲ
ǀŽĚŶǉĐŚ ĂŬĐşĐŚ ĚĂůƓşĐŚ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐş͕
ƚĞĚǇ Ăƛ ũŝǎ ŵĢƐƚƐŬĠ ŬŶŝŚŽǀŶǇ͕
^KW/Z/^͕ŶĞďŽ^ƉŽƌƚĐĞŶƚƌĂ
ʹD͕ĂůĞ͕ũĂŬũƐĞŵũŝǎǌŵşͲ
ŶŝůĂ͕ ĚŽƉůŶŝůŝ ũƐŵĞ ƉƌŽŐƌĂŵ
ŽƚĂŶĞēŶşǀǇƐƚŽƵƉĞŶşēŝŵſĚͲ
ŶşƉƎĞŚůşĚŬƵ͕ŬƚĞƌĄŶĄƐēĞŬĄ
ǀĚƌƵŚĠƉŽůŽǀŝŶĢŵĢƐşĐĞƐƌƉŶĂ͘͞
yyŽƎşŬĄƚĞŶĂēƚǀƌƚĞēŶşǀǇƐƚŽƵƉĞͲ
ŶşŬĂƉĞůDŝŶĂŵŝĂDŝƌĂŝ͍
ͣs ƉƎĞĚŵŝŶƵůĠŵ ƚǉĚŶƵ ũƐĞŵ ďǇůĂ
ǌĐĞůĂŶĂĚƓĞŶĂƉƌŽŵşƚĄŶşŵŽŚĞŵŝͲ
ĂŶZŚĂƉƐŽĚǇŶĂŚůĂǀŶşŵƉƌŽƐƚĢũŽǀͲ
ƐŬĠŵ ŶĄŵĢƐƚş͘ EĞǀĢƎŝůĂ ũƐĞŵ͕ ŬŽůŝŬ
ůŝĚşĚŽƌĂǌşŶĂƐƉŽůĞēŶĠƐůĞĚŽǀĄŶşůĞƚͲ
ŶşŚŽŬŝŶĂ͕ĂůĞēƚǀƌƚĞēŶşǀǇƐƚŽƵƉĞŶş͕ƚĂ
ŶĞƵǀĢƎŝƚĞůŶĄŵĂƐĂůŝĚşŶĂŬĂƉĞůǇDŝͲ
ŶĂŵŝĂDŝƌĂŝ͕ƚŽũƐŽƵǌĄǎŝƚŬǇǌĂŶĞĐŚĄͲ
ǀĂũşĐşƉŽĐŝƚǇ͕ǌĞŬƚĞƌǉĐŚēůŽǀĢŬďƵĚĞ
ǎşƚƉŽŵŶŽŚŽŵĢƐşĐƽ͘͘͘<ůƵĐŝǌŬĂƉĞůǇ
DŝƌĂŝƉƎĞĚǀĞĚůŝŶĞƵǀĢƎŝƚĞůŶŽƵƐŚŽǁ͕
ďǇůŝƉƎĄƚĞůƓƚşĂŶĞƐŵşƌŶĢŵŝůş͘͞
yy Ž ǀƓĞĐŚŶŽ ŶĄƐ ũĞƓƚĢ ůĞƚŽƐ
ǀƌĄŵĐŝWƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠŚŽůĠƚĂēĞŬĄ͍
ͣDƽǎĞŵĞƐĞƚĢƓŝƚŶĂĚĂůƓşƉƌŽŵşƚĄͲ
Ŷş͕ƚĞĚǇĂƛũŝǎƉŽŚĄĚŬǇƐƚĞƌŝǆĂƚĂͲ
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malování jsme jezdili třeba sbírat houby na horu Fuji,“ zavzpomínal Piačka,
jenž nedávno dostal prestižní nabídku
na ilustraci slovenských pohádek Boženy Němcové. „Tato kniha přitom
vyjde na Slovensku vůbec poprvé,“
upozornil Piačka.
Jeho manželka je rovněž akademickou
malířkou, kromě volné tvorby pracuje
i se studenty. Sama se objevila na některých obrazech svého muže, který téměř
vždy maluje podle živých modelek. „Na
jednom z nich zpodobňuji chudou vdovu, což považuji za skutečně prorocké,“
zmínila se s úsměvem Júlia Piačková, jež

některé své obrazy doprovází krátkými
texty. „Sním o tom, že jednou vydám
knihu svých textů doplněnou o vlastní
ilustrace,“ prozradila Piačková.
Vernisáži obrazů dodalo tu správnou atmosféru nejen srdečné a bezprostřední
chování obou tvůrců, kteří si s velkou
chutí povídali se všemi přítomnými
návštěvníky, ale i vystoupení nadějného
klavíristy Jiřího Koláře.
Kdo zatím obrazy neviděl, ten má nyní
o důvod víc přes prázdniny zavítat do
Národního domu. „Výstava je prodejní
a potrvá až do poloviny září,“ vzkázal na
závěr Pavel Snášel.
(mls)

Prostějovské léto nabídne
lesní studánky nebo Asterixe

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ũĞŵƐƚǀşŬŽƵǌĞůŶĠŚŽůĞŬƚǀĂƌƵ͕ŶĞďŽ
ēĞƐŬĠŚŽĨŝůŵƵĞŶǇǀďĢŚƵ͕ēĞŬĂũş
ŶĄƐ ŬĂƉĞůǇ ^ƚŽ ǌǀşƎĂƚ͕ ĞƐŵŽĚ ēŝ
yŝŶĚů y͕ ũĂŬŽ ͢ƉƎĞĚŬĂƉĞůǇ͛ ũƐŵĞ
ŽƐůŽǀŝůŝƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠƐŬƵƉŝŶǇ͕ŬƚĞƌĠ
ŵĂũşƚĂŬĠƐǀǉĐŚƉƎşǌŶŝǀĐƽƐƉŽƵƐƚƵ͘
ZĄĚĂďǇĐŚŽǀƓĞŵƉŽǌǀĂůĂǀƓĞĐŚŶǇ
ƉƎşǌŶŝǀĐĞ ůĞƚŶşĐŚ ďŝŽŐƌĂĨƽ ŶĂ ĚĂůƓş
ƉƌŽŐƌĂŵ͕ ŶĞďŽƛ ŬŝŶŽ DdZK ϳϬ
ƌŽǌƓŝƎƵũĞ ŬƵůƚƵƌŶş ŶĂďşĚŬƵ Ž ƉƌŽͲ
ŵşƚĄŶş ŶĂ ŶĄĚǀŽƎş ƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠŚŽ
ǌĄŵŬƵ͘ s ƐŽďŽƚƵ ϮϬ͘ ēĞƌǀĞŶĐĞ
ƉƌŽďĢŚů ŚƵĚĞďŶş Ĩŝůŵ ƌŽĚŝůĂ ƐĞ
ŚǀĢǌĚĂ͕ēĞŬĂũşŶĄƐĚĂůƓşƚƎŝƉƌŽŵşƚĄͲ
Ŷş͘KďēĞƌƐƚǀĞŶşũĞǌĂũŝƓƚĢŶŽ͕ǀƐƚƵƉͲ
ŶĠ ũƐŵĞ ƐĞ ƐŶĂǎŝůŝ ĚĄƚ ĐŽ ŶĞũŶŝǎƓş͕
ƚĞĚǇǀēĄƐƚĐĞϱϬŬŽƌƵŶ͘WĞǀŶĢǀĢͲ
Ǝşŵ͕ǎĞŝƚƵƚŽŶĂďşĚŬƵWƌŽƐƚĢũŽǀĂŶĠ
ǀǇƵǎŝũş Ă ǌǀǉƓş Ɛŝ ƚşŵ ůĞƚŶş ŬƵůƚƵƌŶş
ǀǇǎŝƚşƉƎşŵŽǀĞŵĢƐƚĢ͘͞
(pr)

PROSTĚJOV Tento týden se
v rámci Prostějovského kulturního léta můžete vydat za lesními studánkami v oblasti mezi
Jesencem, Skřípovem a Konicí.
Případně si můžete zahrát zábavné deskové hry, či si poslechnout zajímavé příběhy a pohádky
v knihovně. A pro ty, co mají rádi
filmy, se bude na náměstí T. G.
Masaryka promítat animovaný
snímek Asterix a tajemství kouzelného lektvaru.
Hned v úterý 23. července vám
Prostějovské léto a Ekocentrum
Iris nabídnou putování za lesními
studánkami. „Úterní putování bude
spojené s hledáním lesních studánek
mezi Jesencem, Skřípovem a Konicí.
Pro děti budou připraveny hravé aktivity a hledání pokladu. Navštívíme
pramen Romže i studánky Lesního
muže,“ popsala Eva Zatloukalová
z Ekocentra Iris. Ráno bude sraz
v 7:45 hodin na hlavním vlakovém
nádraží v Prostějově. Odjíždět se
bude vlakem do Jesence. Nakonec
se vrátíte z Konice zpět kolem 15.
hodiny. Délka trasy bude zhruba
8 kilometrů. Připravte si poplatek
30 korun za každé dítě. Následně
ve středu 23. července od 10:00 do
16:00 hodin si můžete v knihovně
pro děti a mládež zahrát zábavné

deskové hry. „Letní počasí může být
jako na houpačce, ale v knihovně je
vždycky příjemně. V prázdninové
středy se u nás můžete schovat před
horkem či deštěm a zahrát si ‚deskovky‘. Přijďte sami, s rodiči nebo
s kamarády, vyberou si malí i velcí,“
lákají pracovníci knihovny. Každý
týden pro vás přitom budou připraveny jiné hry.
Nakonec ve čtvrtek 25. července
od 13:00 do 15:00 hodin taktéž
v knihovně pro děti a mládež bude
připraveno čtení pohádek a příběhů
určené všem od 5 do 99 let. „Je čtvrtek, venku prší a nedá se nic dělat?
Nebo jste už unavení sluníčkem?
Přijďte do knihovny pro děti a mládež, pohodlně se usaďte, přečteme
vám pohádku!“ doplňují pracovníci knihovny. V ten samý den se od
21:30 hodin bude na náměstí T.
G. Masaryka promítat animovaný
film Asterix a tajemství kouzelného
lektvaru. Tentokrát oblíbená „asterixovka“ bude pojednávat o tom, jak se
druid Panoramix vydá hledat vhodného talentovaného následovníka,
jemuž by mohl své řemeslo a tajemství lektvaru, díky němuž jsou obyvatelé galské vesničky tak silní, předat.
V případě nepříznivého počasí se
akce přesune do Kulturního klubu
Duha.
(tem)
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V pořadí 18. ročník hudebního festivalu nabídl skvělou muziku i tanec
PLUMLOV Déšť, bláto, zima. Ale také skvělá muzika a dobrá
atmosféra. To přinesla páteční Keltská noc. Hned její úvod ukázal, že se už jedná o zavedený festival s tradicí i fanoušky. Ti
prakticky zcela zaplnili kemp, nicméně kolem šesté a sedmé
hodiny je řádně potrápil prudký déšť. I když, jak se to vezme.
„Ani nemáme skluz. Počasí je sice nepříjemné, ale program neovlivnilo,“ uvedl za pořadatele David Dvorský.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Nakonec se ale i hezkého počasí
diváci dočkali. A tak skupina Bran
už měla před pódiem o fanoušky
postaráno. Někteří pouze přihlíželi a poslouchali, jiní přešli i k tanci,
mnohdy naboso. Při pohledu na
řadu diváků pak bylo jasné, že festival nereprezentuje jen hudbu, ale
často také životní styl. K vidění byla
určitá snaha vrátit se k přírodě nejen
oblečením, které by zapadlo do dob,
kdy byli Keltové na výši, ale také
rohy na pití místo sklenic či kelímků.

Pro mnoho lidí pak byl festival také
možností odpočinku. „Přišla jsem
sem hlavně za hudební zábavou
a odpočinkem od města. Favorita
nemám, líbí se mi všechny kapely,
ale ani jednu neznám,“ uvedla Lucie
Tomešová. Stejně jako řada dalších
lidí si přišla hlavně pro zážitek z hudby, kterou v rádiu český posluchač
jen tak neuslyší.
Jinde už ale některé skupiny sklízejí
velké uznání. Třeba skupina Radim Zenkl & Europick je v Americe dobře zavedená. Zejména díky
Zenklově hře na mandolínu. Kapela
přijela na Plumlov poprvé, stejně
jako Italové ze skupiny Cisal Pipers.
Ti přidali k dosavadním vystoupením jiných skupin s mandolínou či
bicími i dudy. „Z kapel, co dneska
vystupují, znám Bran, od nich mám
něco naposloucháno. Spíše jezdím
kvůli atmosféře obecně. Jsem zde

poprvé. Vždycky jsem sem chtěl, ale
kvůli děti to vyšlo až letos,“ prozradil
Ondřej Čáp.
Festival navíc není jen o hudbě. Organizátoři opět mohli počítat s desítkami stánků. A jejich sortiment
byl značně rozličný. Lidé si mohli
během Keltské noci pochutnat na
medovině, trdelníku či palačince,
k irským tancům v podání krásných
tanečnic Démáirt si mohli koupit
i nejeden druh piva. Tlačenice se
vyskytovaly jen minimálně, a pokud
na ně došlo, tak lidé stojící ve frontě
alespoň měli možnost potkat nové
známé.
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„My sem jezdíme už asi patnáctý
rok. Už to tedy není otázka proč, ale
jen jestli to zase vyjde. Máme rády
skoro všechny skupiny, i ty večerní,
co jsou jakoby do rockova,“ uvedla
pak třeba Petra Šmerdová, která
patří mezi nejvěrnější fanoušky
festivalu. Potěšit ji mohla například
kapela Curlies, která se rozhodla
udělat netradiční spojení: česká
skupina dala dohromady punkovou
muziku a dudy. O derniéru pátečního programu se pak experimentátoři z Curlies podělili s ohňovou show
v podání skupiny Akáda & Meče
blesky.

FOTOGALERIE

BYLI JSME
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Foto: Michal Sobecký

jak probběhla kelsttká noc....

3x foto: Michal Sobecký
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Å1iYäWĚYQtFLMVRX Dvoudenní maraton '<FN@QµHGÁ=Á
(@GONFµIJ>
SHUIHNWQĚORDMiOQt´ uzavřel keltský metal
SRFKYDORYDOVL
Hvězda noci Sharon Shannon si získala srdce diváků
SRŐDGDWHO

PLUMLOV – Mezi stovkami návštěvníků Keltské noci byli jen sami
spokojení diváci. Večerník některé
z nich vyzpovídal v malé anketě.

'DYLG
'YRUVNë
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Foto: internet

PLUMLOV Spousta starostí
s počasím a organizací. Ale také
pozitivní zážitky spojené s velkým nadšením posluchačů, kteří
se často změnili i na tanečníky.
Keltská noc zkrátka o víkendu
přinesla mnohé. Včetně několika novinek, například skupiny
Cisal Pipers z Itálie či v neděli
vystupující Carrantuohill z Polska. Část programu naopak byla
klasika, která se neokouká a neoposlouchá. A Keltská noc nabídla
směsici toho všeho, včetně tanečních vystoupení a nepřeberného
množství stánků. Průběh akce
si pochvaloval například David
Dvorský, jeden z hlavních pořadatelů. Ten zejména připomněl, že
kvalita účinkujících rok od roku
roste. „Saháme po prvoligových
jménech,“ uvedl v krátkém rozhovoru pro Večerník.

MICHAL SOBECKÝ
ƔƔ Festival je nyní zhruba v polovině, jak zatím jeho průběh hodnotíte?
„Myslím si, že počasí žádný pořadatel neovlivní. Musím ale zhodnotit
to, že návštěvníci jsou tak perfektně

loajální, že i v tom největším dešti
stojí před pódiem a paří, jak se říká
lidově. Že je to nezastavilo. Je to samozřejmě trošku nepříjemné, ale
jsme keltský festival, tedy i s ukázkou
keltského počasí.“
ƔƔZejména páteční podvečer ovlivnil právě déšť. Způsobil technické
nebo organizační nepříjemnosti?
„Díky perfektní technice a spolupráci
s profesionály nebylo nutné festival
zastavit. Dokonce jsme byli poprvé
v historii před samým line-upem.“
ƔƔZ vašeho pohledu, máte vy osobně nějakého favorita na festivalu?
„Na předprodeji vidíme veliký nárůst v návštěvnosti. Osobně se těším na Sisal Pipers, ve čtvrtek jsme
měli neoficiální warming-up party.
Bylo to úžasné, žena jim tam hraje
na skotské dudy a má to nádhernou
energii, náboj, jsou navíc velmi příjemní lidé.“
ƔƔ Kdo je letos hlavní hvězdou
a proč?
„Hvězdou festivalu pak je Sharon
Shannon. K tomu není co dodat, je
to prvoligové jméno v keltské hudbě.
Saháme na festivalu už na ty nejlepší
v oboru.“

PLUMLOV Druhý den Mezinárodního festivalu Keltská noc začal i pro
pořadatele mnohem optimističtěji
než v pátek. Z nebe už nepadaly dešťové kapky a naopak sluníčko a celkově
teplejší počasí vytvořily daleko příznivější atmosféru.
Osmnácté narozeniny nemohla Keltská
noc oslavit lépe. První „dospělý“ ročník
tohoto vyhledávaného festivalu navštívily během dvoudenního maratonu
plného keltských písní a tanců odhadem
přes tři tisíce lidí. Sobotní program zahájila česká kapela Kelt Grass Band, kterou
krátce po poledni vystřídala na pódiu
slovenská skupina Irish Rose. Po náloži
další keltské muziky sledovali návštěvníci pozorně velice atraktivní akustickou
show před pódiem v podání italských
hudebníků a po vystoupení skupiny
Adorea Group, která předvedla keltské
boje, už na pódium vystoupila jedna ze
tří avizovaných hvězd sobotního programu. Polská kapela Carrantuohill. Tu
diváci po ukončení představení z pódia
jen tak nepustili, hudebníci museli přidávat. „Na keltskou muziku se nádherně
tančí, dáváme do toho všichni celé srdce,“
svěřil se Večerníku muž, který přímo pod
pódiem svými kreacemi roztančil i další
své přátele. Tomáš Kočko se svým orchestrem vzápětí naprosto exceloval a ir-

ALEŠ FILIPÍK
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2x foto: Michal Kadlec

ská kapela Sliotar pak znovu rozproudila
krev v žilách stovek diváků, kteří nejenže
stáli pod pódiem, ale na dekách posedávali či polehávali po celém kempu Žralok. Úplně tou největší sobotní hvězdou
se stala irská umělkyně Sharon Shannon.
Její skvělá hra na akordeon doprovázená
keltskými tanečnicemi nadchla. A vůbec
nevadilo, že na tuto skvělou hudebnici
se kvůli půlhodinovému skluzu v programu čekalo až do třiadvacáté hodiny.
Po jejím vystoupení část návštěvníků
z kempu již zamířila domů, dodatečně
mají čeho litovat. Osmnáctý ročník tohoto skvělého festivalu totiž uzavřel hodinu dodávat, že zábava tím nekončila, stovky
po půlnoci keltský metal v podání české lidí v kempu Žralok popíjely a bavily se až
kapely Wolfarian. A není třeba snad ani do časných ranních hodin.
(mik)
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Foto: Michal Kadlec

„Jsme tu už poněkolikáté a moc se
nám tu líbí. Každý rok je to tu podobné, program i atmosféra. Jezdíme sem rádi. Myslím si ale, že sem už
se tak často přes léto nedostaneme.“

VALENTINA HEJDOVÁ
„Jsme tu tak pošesté posedmé. Dorazili jsme, protože jsme pohané
a máme rádi keltskou muziku.“

9VWXSHQN\UR]GiQ\
V minulém týdnu proběhla na
stránkách Večerníku soutěž, ve
které jste měli poslední šanci získat 4 vstupenky na festival. Stačilo
správně odpovědět na otázku: Na
jaký hudební nástroj hraje irská
hudebnice Sharon Shannon?
Odpověď zní: Akordeon.
Vstupenku získali: Adéla Burdová
z Prostějova, Jaroslava Nováková
z Prostějova, Matouš Konečný z Konice a Pavel Svoboda z Plumlova.
Děkujeme všem zúčastněným! (red)

HANA VÁÒOVÁ
„Nikdy předtím jsem nebyla na festivalu. Chtěla jsem jít na nějaký trochu
klidnější a kolegyně z Prostějova mi
doporučila Keltskou noc. A líbí se
nám zde, jsme spokojení. Počasí je
horší, ale to nikdo neovlivní. Chtěli
jsme se hlavně bavit, to se podařilo.“
Ptal se Michal Sobecký
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Akce roku prožila požehnanou noc, ve které vyšlo úplně vše

ČECHY POD KOSÍŘEMTohle prostě nešlo naplánovat!To prostě
muselo klapnout. A vyšlo to zejména jako výsledek pečlivých
příprav, neobyčejné vytrvalosti, zvědavosti i zručnosti, a konečně také souhry celé řady okolností, z nichž většina nebyla v lidské moci. Tak by se dal zhodnotit program za svitu ohňů a lamp,
který uplynulou sobotu zakončil první den dvanáctého ročníku
Mezinárodního srazu řemeslníků Josefkol.
Kosířem Josefkol. Zatím nejsilnějším
a nejlépe zvládnutým představením
ve dvanáctileté historii této jedinečné
pro Večerník
akce se stala sobotní večerní show. Tu
Martin
si v teplém a bezvětrném večeru nenechaly ujít více jak dva tisíce diváků,
ZAORAL
další asi tisíc si jich našel cestu do areálu
V osobě majitele Muzea kočárů Vác- již v průběhu dne.
lava Obra se nevšedním způsobem
Mìsíèní
spojuje vášeň pro řemeslnou práci,
láska k historii a smysl pro dramaticsonáta
ké divadlo. Všechny tyto tři elementy
docházejí k dokonalému propojení Večerní program mimo jiné vynikal
při tradičním setkání řemeslníků skvělou hudební dramaturgií. Zahájil
v zámeckém parku v Čechách pod jej zpěvák Karel Kekéši, který za do-

PŮVODNÍ
zpravodajství
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provodu slavné Beethovenovy Měsíční sonáty zazpíval píseň o magické
síle noci. Pak už přišel na řadu Václav
Obr, jenž před zraky přítomných dal
dohromady rozebraný kočár, při
čemž využil i zkušenosti ze svých dávných kulturistických vystoupení. Jako
hudební kulisa mu posloužila třeba
orchestrální verze slavné Nothing
Else Matters od skupiny Metallica.
Bezprostředně poté došla k naplnění
láska řecké dívky a římského vojáka, jejichž osudy byly nastíněny již
v předchozím programu.

od slavných aristokratů z Kladrub
přes Kinského koně až po poníky.
Jeden z vozů táhli vraníci černější
než bezhvězdná noc. „Tento kočár
si zahrál ve filmu Faust vyrobeném
v ruské produkci. Zajímavé je, že dnes
se na něm zlomila oj, ale mistři kováři
Stawaritschové z Kostelce na Hané ji
dokázali ve velmi krátké době opravit.
Je prostě vidět, že jsme na srazu skvělých řemeslníků,“ zmínil se Václav Obr.

Faust za
svitu lamp

Všichni účinkující sklízeli přitom
zasloužený a uznalý potlesk ze strany přítomných diváků. To nejdramatičtější přitom mělo teprve přijít.
Divadelní a kaskadérská společnost
Štvanci známá například svým působením ve filmu o Johance z Arku si
pro letošek připravila příběh o věč-

To už však nastal čas, aby byly rozžaty lampy na zhruba desítce historických kočárů. Ty pak jeden za
druhým vjížděly taženy nádherným
koňmi. K vidění byla řada plemen

Jak to vyypaddallo na Joseefkoolu....
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Templáøi
vs. Saracéni

3x foto: Martin Zaoral
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Foto: Martin Zaoral

ném boji kříže a půlměsíce, tedy soupeření křesťanských a saracénských
bojovníků. Za hlavní hrdiny si pak
zvolila Chudé rytíře Krista a Šalamounova chrámu známější jako templáře. „Nebudeš nikdy utíkati z boje,
pokud tedy proti tobě nebudou státi
tři a více protivníků,“ ocitoval jejich
převor jednu ze zásad řádu známého
svým rudým křížem na bílém pozadí.
Vše zakončila strhující ohňová show,
v jejímž závěru se účinkující ocitli doslova ve vodopádu jisker.
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BYLI JSME
U TOHO

Diváci odcházeli nadmíru spokojeni. Někteří byli doslova u vytržení
z toho, co mohli sledovat.
„Pan Václav Obr je úžasný člověk
a jeho Josefkol skvělá akce, při které
si každý z nás uvědomí, které věci

jsou na světě důležité a které pomíjivé a jak skvělé je dokázat něco vytvořit vlastníma rukama,“ zhodnotil
trefně Zdeněk Balcařík ze Smržic.

Josefkol
na DVD
Akce pokračovala i v neděli a zakončena byla až slavnostním rozloučením s Josefkolem. Vše ovšem bylo
pečlivě dokumentováno a vzniklý
filmový záznam bude možné vidět
buď při prohlídkách v Muzeu kočárů, či si jej lidé budou moci odnést
domů na DVD.
Léto v Čechách pod Kosířem, na
které se sjíždějí stovky i tisíce lidí ze
širokého okolí, rozhodně nekončí.
Otěže nyní opět převezme zejména
tamní zámek, už na srpen přichystal
například divadelní open-air představení Cavewoman či Romantický
zámecký ples pod širým nebem.

678'(17.<
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Oceněná třída 4. B z naší soutěže tabel se již rozprchla do světa
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PROSTĚJOV,
ŠTERNBERK
„Nejvíc se mi líbilo, jak jsem se
fotila u těch krásných šatů,“ zhodnotila pětiletá Danielka, která díky
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku
ve středu 17. července zažila pravý
letní výlet na hrad Šternberk. Doprovod jí dělala její maminka Kateřina a její sestřenice Aneta. Ta byla
jednou ze dvou studentek třídy 4.
B, které si tímto způsobem vybraly
cenu za třetí místo v naší oblíbené
soutěži O nejoriginálnější tablo
Prostějovského Večerníku.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Ve srovnání s předchozími lety se nás
tentokrát na nádraží sešlo pouze pár.
Z dvaceti maturantek a dvou maturantů
obchodní akademie dorazily pouze dvě
bývalé studentky třídy 4. B. Zbytek se již
rozprchl do světa. Ukázalo se přitom, že
sociální sítě jsou hezká věc, ale lidskou
aktivitu a chuť prožít něco zajímavého
nikomu zajistit nemohou. „O výletu
jsem psala na naši třídní facebookovou
skupinu. Všichni si to přečetli. Zareagovaly pouze dvě holky, které napsaly, že
nemohou jet. Ostatní se vůbec neozvali,“ popsala Martina Vyhlídalová.

" I NII L ? JII L N´´ Û

Druhou do party byla milovnice klavíru a psů Aneta Kůrová. Ta s sebou
přivedla i svoji sestřenici s její pětiletou
dcerou. „Danielka ještě nikdy nejela
vlakem. Bude to pro ni velká premiéra,“ oznámila na nádraží její maminka
Kateřina.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
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Foto: Michal Sobecký

Holčička si svoji první jízdu vlakem
i díky výmluvnosti své maminky a obřímu jahodovému lízátku skutečně užívala. Teprve během túry z vlakového nádraží na hrad z jejích úst poprvé zazněla
tak oblíbená otázka snad všech dětí
a některých žen: Kdy už tam budeme?
Cesta uběhla vskutku rychle a po
krátkém odpočinku na nádvoří
zámku si nás vyzvedl průvodce se
zvučným hlasem a velkým přehledem nejen o hradu Šternberk, ale
i o mnohých souvislostech z historie
a dějin umění. „Na tomto obraze vidíte řeckého pěvce Orfea, jehož hlas
okouzloval lidi a uklidňoval i zvěř
a ptactvo. Po smrti své manželky
Eurydiky se ženám vyhýbal. To se
mu stalo osudným. Zabily jej opilé
Bakchantky, které po něm nejprve
házely kameny a pak jej roztrhaly,“
vyprávěl muž.

PLUMLOV V příjemnou a oblíbenou tradici se na Plumlově proměnily
noční prohlídky zámku. Žádný div
tedy,žeaniletosnechybělyvnapěchovaném kulturním programu. Příběh
ve třech různých podlažích zámku
přiblížil mimo jiné jeho začátky, něco
äGPUMÆMXCTVGVQPCUEJQFKwVKRąGF\¾OMGOXGiVGTPDGTMW Foto: Martin Zaoral
z historie rodu Lichtenštejnů. Držel
se ale také hodně pověstí, třeba o oh3LVW½FLRY½QDNRQHF
v místní kapli čas od času konají svatnivém kočáru, v němž ještě dnes jezdí
by, že by se hrad neobešel bez každo- Cestou zpět na vlak jsme se ještě za- kontrolovat někdejší majitel dodnes
denní péče dvou uklízeček. Cestou stavili v cukrárně a na úplný závěr si nedokončenou stavbu zámku.
jsme mohli vidět například nádher- všichni výletníci na účet Večerníku donou dřevořezbu archanděla bojující- přáli plechovku koly a velký pistáciový
ho s drakem, která díky kvalitě svého nanuk. „Bylo to bezvadné. Kdo si to Pojetí některé návštěvníky překvapilo.
provedení pronikla až do publikace nechal ujít, může jen litovat,“ zhodno- „Já jsem ještě nebyl na Plumlově, něco
Poklady moravských hradů a zámků. tila na závěr Kateřina Dlabalová, která podobného jsem ale viděl na Bouzově.
Celá prohlídka pak skončila v nedáv- očividně se svojí dcerou o prázdni- Také to bylo v krojích, bylo to ale více hisno zrekonstruované zámecké kuchy- nách nerada jen tak sedí doma. „Příští torické. Tady to byl spíše příběh, pěkné,
ni, kde se naposledy vařilo a peklo výlet plánujeme do westernového pěkně zahrané. Příště vezmeme už děti,“
o letošních Velikonocích. „V rytíř- městečka v Boskovicích. Cestou se ješ- poznamenal jeden z mnoha návštěvníků, a sice pan Aleš z Olomouce. Ten se
ském sále mě zaujala obě brnění. tě stavíme na Suchém,“ zmínila se. To zúčastnil prohlídky končící v jedenáct
Byla očividně vytvořena na muže, už jsme ovšem opět stáli na prostějov- hodin. I na tento okruh se přitom vyda+UDGQÉSRNODG
které bychom v dnešní době pova- ském hlavním nádraží. „Na shledanou lo na padesát lidí. „Máme zatím všechny
Během prohlídky jsme se mimo žovali za trpaslíky,“ ohlédla se ještě a děkujeme,“ rozloučilo se ‚jako jedna prohlídky do jednoho místa vyprodané,“
mnoha jiného dozvěděli, že se za prohlídkou Martina Vyhlídalová. žena’ kvarteto ‚účastnic zájezdu’.“

saa

Na Šteernnberrk s Daniielkkouu...

Michal SOBECKÝ

3x foto: Martin Zaoral
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informoval za organizátory Jiří Trunda.
Atmosféra prohlídek byla navíc taková,
že zejména děti zcela strhla. Výborné
herecké výkony průvodců ještě vylepšilo osvětlení památky, stejně jako
ohňová show a šermířské vystoupení
skupiny BellaTorres. „Show byla moc
pěkná, zajímavá. Na zámek chodíme
často, stejně tak na akce v kempu Žralok,“
prozradila další ze spokojených návštěvnic Zlata Klementová. Zajímavostí bylo,
že slovenská skupina BellaTorres je tvořena dobrovolníky, nadšenci, kteří takto
tráví část dovolených.
Noční prohlídky konané v pátek a v sobotu se pak zcela vydařily. Alespoň podle
kastelána zámku Pavla Zástěry. „Musím
říct, že jsme naprosto spokojeni. Zájem
veřejnosti byl velký, akce se podařila počasím i náplní,“ řekl kastelán pro Večerník. Na závěr pak ocenil všechny, kteří se
na programu podíleli. „Když to srovnám
s profesionálními skupinami, ty mi přišly
sice kvalitní, ale bez nadšení. Naši průvodci už je kvalitou vyrovnali a nadšením
hodně překonali,“ vyzdvihl nadšence.

Hanácký Jeruzalém je zpìt
PROSTĚJOV Druhé vydání knihy Hanácký Jeruzalém je na světě.
A nově má za sebou také křest. Publikaci opět ve spolupráci s prostějovskou střední školou SOŠPO sepsal Petr Komárek, dvaadvacetiletý
autor, který se v minulosti věnoval
například také památkám v Litovli.
Hanácký Jeruzalém je naopak věnovaný Prostějovu, jeho historii, ale také
současnosti, v čemž je kniha unikátní.
„Středobodem knihy jsou hezké fotografie prostějovských památek, parků,
ale také některých průmyslových objektů, sportovišť i vybraných sportov-

ců,“ uvedl Petr Komárek pro Večerník.
Důvod, proč sáhl po druhém vydání,
byl prostý. „Loni jsem se od vydavatele
dozvěděl, že je to první vyprodané. Začal se tedy připravovat dotisk,“ vysvětlil
Petr Komárek. Ten knihu pokřtil na
Kosíř festu ve Lhotě pod Kosířem. Jak
jinak než místním pivem. „Oficiálně se
druhé vydání nekřtí, akt na Kosíř festu
byl tedy neoficiální. Jednalo se o nápad
sládka minipivovaru Kosíř Davida Kapsii, který má v knize inzerát a finančně ji
tedy podpořil,“ dodal Petr Komárek. Ve
druhém vydání došlo podle jeho slov
spíše ke kosmetickým úpravám. (sob)
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EVROPSKÉ ZLATO A BRONZ MLADÝCH KORFBALISTÙ!
Marek SONNEVEND
DUNAKESZI, PROSTĚJOV Rok 2019 plný velkých úspěchů korfbalistů SK RG Prostějov pokračuje. Tentokrát jejich um výrazně
pomohl mládežnické reprezentaci České republiky U15, která
na dvou mistrovstvích Evropy dané věkové kategorie
v Maďarsku vybojovala nejprve bronz (klasický koríN?
fbal) a následně i kontinentální titul (beach korfbal)! PÀ=?nßN
a
Aktivně se na těchto bombastických výsledcích podíMNL;Hí
31
lelo hned devět členů hanáckého oddílu.

$GCEJMQTHDCNQXÆ/'7RąKPGUNQTGRTG\GPVCEKè4XéGVP÷FGXÊVK2TQUV÷LQXCPč\NCVÆOGFCKNG
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BRNO, PROSTĚJOV V Brně se
konalo mistrovství republiky vysokoškoláků v atletice 2019. Letošní
Akademický šampionát ČR královny sportů absolvoval i jeden člen
Atletického klubu Prostějov, a to
nadmíru úspěšně.
Jiří Odvářka coby student Univerzity
Palackého v Olomouci ovládl běh na

110 metrů překážek, když ve finále při
silném protivětru 1,7 metru za sekundu zaběhl vítězný čas 15,00 sekundy.
„Z Jirky máme radost, navazuje na
dlouholetou tradici úspěšné prostějovské disciplíny,“ potěšilo Milana
Čečmana z AC PV, který za mlada přes
vysoké plůtky sám skvěle sprintoval na
nejvyšší republikové úrovni. (son)

Foto: Facebook

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Ze sportovců Prostějovska byl minulý týden hodně vidět fotbalista Milan
Lutonský. Hráč 1.SK Prostějov měl
v úvodním ligovém střetnutí proti Vyšehradu moře šancí, i několik přímo
skvělých. Dal z nich sice jen jeden gól,
byl ale hodně vidět. Při střídání sklidil
od diváků zasloužený potlesk.
DEBAKL:
Nepovedenou premiéru z týmového
hlediska zažil v pondělí fotbalista David Píchal na ME U19. Prostějovský
odchovanec sice nasbíral 57 odehraných minut, nicméně Češi s Francií
prohráli 0:3. Neprosadili se přitom
ani v dalším zápase, s Norskem uhráli
bezbrankovou remízu.
ĠÌ6/2

ZLÍN Na Zlínských kurtech se pro roce radovali
mladší žáci TK Agrofert Prostějov z domácího titulu. Ve finále mistrovství České republiky porazili
jasně pražskou Spartu 7:1 a vybojovali další týmovou zlatou medaili. Medaile získalo družstvo ve složení Josef Sedlář, Maxim Mrva, Jan Kumstát, Jaroslav Zavřel, Jan Raštica, Mathias Škrdlík, Sebastian
Chodura, Josef Horáček, Agatha Chytilová, Aneta

Holubová, Marie Slaměníková, Mirra Andreeva
a Barbora Veselá.
Tým vedli trenéři Jaroslav Soukup, Tomáš Kajlík a Tomáš
Josefus, fyzioterapeutem byl Petr Sedláček.
Družstvo TK Agrofert Prostějov si v průběhu turnaje nejprve poradilo s TK Neridé 8:1 a v repríze loňského souboje o titul porazilo sestavu I. ČLTK Praha bezpečně 7:2 již
v semifinále.
(lv)
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I díky předchozímu víkendu má
český tenis četné zastoupení v žebříčku WTA. Ve čtyřhře je světovou
jedničkou Barbora Strýcová, do
první desítky se vešla i Kateřina Siniaková a útočí na ni i Barbora Krejčíková. Ve dvojhře pak jsou v první
světové desítce Petra Kvitová a Kateřina Plíšková. Velká část z těchto
tenistek je pak odchovankyněmi
prostějovského tenisu.
VÝROK:
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V několika minulých letech byly letní přestávky
fotbalistů 1.SK Prostějov mezi dvěma sezónami
vždy poněkud divočejší. Buď se postupovalo do
druhé ligy, nebo padalo zpátky do MSFL, čemuž
odpovídaly překotnější změny v hráčském kádru
či realizačním týmu.
Tentokrát se nic podobného nekonalo, neboť
Hanáci vydařeným finišem uplynulého ročníku
Fortuna:Národní ligy vybojovali pěkné deváté
místo. A k žádnému šturmování nebyl důvod,
osvědčený trenér Oldřich Machala může dál pracovat s daným mančaftem.
Přesto došlo k částečné obměně soupisky v zájmu
alespoň určitého posílení tak, jak by to ve zdravě
fungujícím sportovním klubu mělo být. Záměr
je přitom jasný: ještě víc ukotvit celou organizaci
v profesionální soutěži nemalé náročnosti.
Stabilně se pohybovat v klidném středu tabulky
a případně útočit ještě o něco výš by znamenalo
úspěch. Jak v nadcházející sezóně 2019/20, tak
v dlouhodobějším horizontu příštích let. Eskáčko
k tomu průběžně podniká všechny potřebné kroky.

Tenis je v České republice hodně populárním sportem, na Prostějovsku obzvlášť. A můžeme si jen libovat, v jaké éře bílého sportu žijeme – z hlediska
globálního celosvětového i našeho národního.
Skvostné pocity hrdosti na občanství ČR nám momentálně přinášejí tuzemské tenistky, jejichž úspěšnost v tak početné šíři je až neuvěřitelná. Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Barbora Strýcová, Markéta
Vondroušová, Karolína Muchová i další tvoří úplnou armádu schopnou dosáhnout téměř čehokoliv.
Citelný útlum sice při postupném odcházení vynikajícího Tomáše Berdycha a převážném trápení
Jiřího Veselého provází české muže, leč také zde se
díky mladíkům Jiřímu Lehečkovi, Jonáši Forejtkovi,
Daliboru Svrčinovi a spol. začíná blýskat na obnovu
dobrých časů.
Navzdory veškeré radosti z našich (často i prostějovských) úspěchů mě však nejvíc fascinuje, co už
takřka dvě dekády předvádí trojice titánů Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič. Jejich způsob
přepisování sportovních dějin zdá se mi poněkud
fenomenálním!

Stabilně rostoucí či aspoň setrvávající úroveň volejbalové UNIQA extraligy žen ČR, kterou nezastavilo
ani loňské snížení rozpočtu VK Prostějov, se asi momentálně stává minulostí. Změny v hráčských kádrech během posledních týdnů tomu přinejmenším
nasvědčují.
Když před rokem ustoupilo ze své top slávy vékáčko,
posílila se pro změnu rivalská Olomouc a vyztužit
svá družstva dokázala též většina ostatních oddílů
hrajících elitní českou soutěž. Teď to ale vypadá –
kromě některých výjimek – na kvalitativní propad.
Navíc liga výrazně utrpí odchodem dvou velkých
osobností Heleny Horké i Julie Kovářové na mateřskou dovolenou, do Polska zamířily jiné super
plejerky Pavla Šmídová s Andreou Kossányiovou.
Pokud k nim přidáme exodus řady dalších schopných volejbalistek, vypadají obavy z celkového
herního poklesu reálně. Každopádně boj o mistrovský titul ČR pod dámským sakem mezi UP,
Libercem, Šelmami Brno a možná Olympem
Praha může být i tak (nebo právě proto) tím zajímavější.

„+5ÉĠö-(02&
)27%$/,67ö
VŠAK MÁLO“
Vedoucí fotbalového mužstva
Bedihoště Ludovít Šuranský vyjádřil
to, co si možná řada jiných fotbalových
funkcionářů jen myslí.
KOMETA:

Foto: internet

KAROLÍNA FRIČOVÁ
Prostějovský volejbal může mít zastoupení na ME. Do širší nominace slovenské reprezentace se dostala smečařka
Karolína Fričová. Držíme palce, ať
výběrovým sítem na šampionát proklouzne!
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

SKÁČKO VSTOUPILO DO NOVÉ SEZÓNY VÍTĚZNĚ „Stranu při penaltě jsem si řekl předem,“
Lutonský jediným střelcem, Bréda chytil penaltu

prozradil brankář Miloslav

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Pokud měli prostějovští fotbalisté za cíl dvě domácí
vítězná utkání na úvod, první krok v sobotu už udělali. Nad nováčkem soutěže z Vyšehradu nakonec vyhráli 1:0, ale byl to výsledek pohříchu hubený. Jenom Lutonský, který hrál výborný
zápas, měl čtyři tutové šance, využil pouze jedinou. To se mohlo
samozřejmě těžce vymstít, když rozhodčí odpískal penaltu proti domácím. Bréda však potvrdil své znovu nabyté kvality a tým
v rozhodujícím momentě utkání podržel.
druhého poločasu to však na plnění
PŮVODNÍ zpravodajství
tohoto zadání příliš nevypadalo. Tak
proVečerník
přišel zákonitý trest v podobě odpískané penalty, která dala hostům šanci
Tomáš
na srovnání stavu. V tomto rozhodujícím okamžiku však tým podržel branKALÁB
kář Bréda. Jenže závěrečné pasáže se
vzhledem k jednoznačnému průběhu
5VCXRąGFXÚMQRGO
zejména prvního poločasu dohrávaly
s až nedůstojnou obavou o výsledek.
Jestliže jsme celou přípravu sledovali zdravotní stav hráčů, pak toto při
<¾UCFPÊQMCOåKM[
sestavování základní jedenáctky pro
první utkání nebyl ten zásadní problém. Ten vězel v administrativních Už po necelých pěti minutách si to zpraprůtazích při přestupu ze zahraničí, va namířil k soupeřově brance Pašek
který nakonec nedovolil nastoupit a Otáhal byl nucen předvést první ostdvěma zásadním posilám Střeštíkovi rý druholigový zákrok. Vzápětí měl po
a Rolincovi. Jejich přestup do Prostě- rohu a razantní hlavičce úvodní branku
jova prostě stále nebyl zaregistrován, na dosah Kotouč, Otáhal zachytil míč
stejně jako v případě Korovikova.
až na brankové čáře. A na konci první
„V pátek jsme si sedli s oběma asistenty desetiminutovky prokázal své technica probírali jsme možnosti, jak základní ké kvality Koudelka, jenže se takříkajíc
jedenáctku sestavit. Variant moc neby- ukličkoval.
lo, ale myslím, že jsme to složili dobře, Po osmnácti minutách to konečně
protože středoví záložníci, kteří jsou přišlo. Pašek si zasekl míč do středu,
defenzivní, hráli výborně,“ svěřil se po odcentroval a prvního nabíhajícího
zápase trenér Oldřich Machala, které- Kroupu semleli ve výskoku obránci.
mu opravdu nebylo co závidět. A to při Za ním však jistil situaci Lutonský
neúčasti Píchala, který je s reprezentací a nejmenší hráč na hřišti hlavičkou slado devatenácti let v Arménii, měl na vy- vil premiérovou trefu ročníku!
střídání do pole pouhé tři hráče!
Po občerstvovací pauze se osmělili
i hosté, vrácený míč do vápna napá8ÚXQL\¾RCUW
lil z otočky Pouček a jen těsně minul
branku. Po půlhodině hry mohl zvýšit
Od úvodních minut nebylo pochyb opět Lutonský, který se zleva dostal
o tom, kdo je favoritem tohoto utkání. za obranu, možná příliš zbrkle vypáMnozí „Šemíci“ byli poprvé konfron- lil a křížná střela minula Otáhalovu
továni s realitou druhé ligy, takže pro branku. Deset minut před přestávkou
zkušené harcovníky eskáčka Koudel- se vytáhl Bréda proti Veselého hlavičku, Paška či Lutonského nebylo pro- ce, kterou odvrátil na roh. Koudelka
blémem procházet obranou a ohrožo- se konečně dostal k technické střele,
vat branku protivníka. Z mnoha šancí, míč směřující k tyči vytáhl do bezpečí
v jejichž vytváření tentokrát vévodil Otáhal. Mrzet mohly obrovské šance
Lutonský, se ovšem ujala pouze jediná. v nastavení první půle. Nejprve PašVšichni si byli vědomi nutnosti vstře- kovu střelu zlikvidoval Otáhal, vzápětí
lit druhou branku, v úvodní pasáži Janíček naservíroval míč před branku

BRÉDA

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Po půlroce a necelých dvou zápasech přípravy se
postavil do brány a rázem se stal
znovu výraznou postavou zápasu.
Zneškodnil několik šancí soupeře
a především penaltu, která byla
.GVPÊRQUKNC&CXKF2CwGM WOÊéG RTQVK8[wGJTCFO÷NCP÷MQNKMwCPEÊ
Foto: Ivo Heger za stavu 1:0 mimořádně důležitá.
Jak viděl utkání a co vlastně dělá
Lutonskému, kterému gólovou radost sešli všichni čtyři! Tedy Schuster, Ja- brankář v rekonvalescenci?
níček, Sus i Kotouč. První dva jmenoopět zmařil vyšehradský gólman.
Foto: Josef Popelka
Po přestávce se dostal do dobré šance vaní hráli na svých pozicích, druzí dva Tomáš KALÁB
Pouček, nebyl ale dostatečně důrazný. nastoupili jako středoví záložníci, oba ƔƔ Jak jste se cítil při nástupu do rád, že jsem ji chytil a mohl pomoci
Po hodině hry se dokázal opět prosadit defenzivně ladění. A nikdo z kvar- utkání po tak dlouhé pauze?
chlapcům. Měl jsem už před penalKoudelka, přistrčil balón Lutonské- teta rozhodně nezklamal. Druhým „Šel jsem do brány po zranění, po ope- tou myšlenku, že skočím napravo,
mu, jenže ten mířil doprostřed branky momentem bylo uplatnění nového raci kolene. Těšil jsem se a byla tam vyšlo to.“
a nechal vyniknout Otáhala. Dvacet pravidla o udělování karetních trestů samozřejmě i tréma, což k tomu patří. ƔƔ Jak jste vlastně trávil uplynulý
minut před koncem brnkl vracející se funkcionářům na lavičce. Po jednom Jsem rád, že mi trenéři dali důvěru, sna- půlrok, kdy jste se dával dohroSus o kopačky Vejvarovi, a protože se z vypjatých okamžiků na hřišti tak žil jsem se ji nezklamat a pomoci muž- mady ze zranění?
tak stalo ve vápně, byla z toho penalta. žlutou kartu obdržel trenér brankářů stvu. Naštěstí to vyšlo tak, jak to vyšlo.“ „Většinu času, pokud jsem mohl,
Drobílek ovšem nekopl penaltu dobře, Petar Aleksijević.
ƔƔ Jak jste viděl průběh zápasu jsem trávil doma na Slovensku, snaBréda zkusil pravou stranu a míč letící
s tolika neproměněnými šancemi? žil jsem se být s rodinou a přítelky#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
v jeho výšce vyboxoval na roh! Sedm
„V šatně jsme si něco řekli, chlapci dobře ní. Jakmile to bylo možné, už jsem
minut před koncem Lutonský tentoplnili všechno, co měli. Začali jsme vel- naplno zařezával v posilovně a těšil
krát nabídl zakončení Šteiglovi, dobrý Jedním slovem fotbalová. Konečně. mi dobře, měli jsme dobré příležitosti, se, kdy budu moci vyběhnout na
pokus ale zblokoval jeho osobní strážce. Diváků přišlo na horkou letní prázd- škoda že jich více neskončilo gólem. hřiště.“
Ke konci se z úhlu neprosadil Koudel- ninovou sobotu slušných osm stovek, Utkání by bylo do poločasu rozhod- ƔƔ Čeká vás druhé domácí utkání
ka a v samém závěru ještě Bréda vyrazil a určitá část přišla nejen se dívat, ale nuté, ale takový je fotbal, míč je kulatý. na úvod, proti Vlašimi jste chytal
pořádně fandit. Ovacím kotle neunikli Díky bohu aspoň za ten jeden gól, vza- také doma před rokem, co k tomu
Vejvarovu střelu.
střídající Kroupa či výrazné postavy du jsme to zavřeli, tři body jsou doma.“ říci?
1UQDPQUVWVM¾PÊ
utkání Bréda a Lutonský. A ještě si je- ƔƔ Měl jste nějaký recept na pe- „Vlašim remizovala se Zbrojovkou
den z diváků odnesl vítané osvěžení naltu?
2:2, což je určitě cenný bod. My ale
Na obou stranách vynikali především pro letní dny či večery v podobě sudu „Míč šel tak akorát do mojí výšky, doma nechceme pouštět body a do
oba gólmani. Brédovi přípravu na sezó- piva, které se nově točí v občerstvení střela byla ale celkem prudká, jsem zápasu půjdeme s cílem vyhrát.“
nu komplikovaly zdravotní potíže a ode- u sektoru hostů.
hrál pouhých sto padesát minut. Přesto
dostal Machalovu důvěru. „O Brédovi
jsem neměl pochybnosti, na druhou
stranu musím poděkovat Filipu Mu4QOCP8GUGNÚVTGPÆT(%5NCXQL8[wGJTCF
1NFąKEJ/CEJCNC -VTGPÆT5-2TQUV÷LQX
chovi, který dokázal, že je gólman pro „Utkání musím hodnotit pozitivně už jen kvůli tomu, že jsme hráli „Pro naše mladé mužstvo to byl hodně těžký zápas, což jsme
druhou ligu. Brédovi hodně pomohl,“ v sestavě, ve které jsme předtím vůbec nehráli. Musím mužstvo před utkáním očekávali. Myslím si, že někteří naši mladíci de
svěřil se po utkání trenér eskáčka. Své ne- pochválit, hrálo velmi dobře, na první kolo jsme podali velmi dobrý facto vůbec nevěděli, do čeho jdou, a tento zápas jim ukázal, že
sporné kvality prokázal na druhé straně výkon. Tolik šancí jsme snad ještě ve druhé lize neměli, abychom do druhá liga je opravdu náročná. Hodně dlouho jsme se hledali,
i Martin Otáhal, který zabránil mnohem poločasu mohli vést aspoň 3:0. Vedení pouze o gól se může vymstít mohli jsme dostat v první půli dva tři góly. Ale ve druhém poa zvrtnout zápas na druhou stranu. Soupeř si vždycky nějakou šanci ločase kluci začali hrát, byli jsme pohyblivější, vytvořili jsme si
vyšší porážce svého týmu.
šance, neproměnili jsme penaltu. Myslím si, že vyrovnání by

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč

<CLÊOCXQUVFWGNW
První zajímavostí byl přetlak hráčů na
dvě místa stoperů. V sestavě se totiž

vytvoří, v tomto případě přímo penaltu. Musím říci, že jsem Brédovi věřil a on ji chytil. Lutonský určitě nehrál takové utkání, kdy by si
vytvořil tolik šancí a neproměnil. Ale jedna mu tam přece spadla.
Dohrávali jsme to na krev, měli jsme tam zraněné hráče Suse, Kroupu, ani Schuster se Zapletalem nedohrávali v pohodě. Takové utkání
jsme potřebovali, tři body na úvod jsou příjemné.“

1 :0
1. kolo FNL

1.SK Prostějov

FC Slavoj Vyšehrad

Mareš

Freit

Biolek

Oldřich
MACHALA

domácí hodně znervóznělo. Museli by více otevřít hru, což se
po celé utkání nestalo, hráli zkušeně směrem dozadu a my měli
potíže se přes obranný val prosadit. Pak jsme příliš nepouštěli
domácí do hry, takže zápas byl na vážkách až do konce. Do závěru jsme dali všechno, chtěli jsme bod.“
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Branka: 18. Lutonský
Střely na branku:
Rohové kopy:

PROSTĚJOV

8
6

Střely mimo branku:

1 :0

VYŠEHRAD

Branky: -

( 1 :0)

3

Rozhodčí: Orel – Hock, Lakomý

Střely na branku:
Diváků: 864

Střely mimo branku:

3

Rohové kopy:

Žluté karty: 38. Koudelka, 71. Sus

Žluté karty: 39. Brejcha, 61. Drobílek

Střídání: 54. Šteigl za Kroupu, 74. Pernackij za Janíčka, 90.+2 Kiška za Lutonského

Střídání: 46. Vejvar za Freita, 65. Čvančara za Veselého, 75. Laňka za Brejchu

4
4
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Eskáčko po něm sáhlo v zimě, stejně jako v průběhu času po
dalších hráčích, o něž Zbrojovka nejevila zájem. Úplně
popravdě, na jaře se od něj očekávalo víc. Nebyl vždy
v základní sestavě, ale v úvodním utkání nové sezóny
si vše bohatě vynahradil. Nejen on, ale kdokoli jiný
už dlouho neměl tolik šancí v jednom utkání. Kdyby využil jen o jednu víc, byl by jeho dobrý výkon
vpravdě korunován.

DAVID
PAŠEK

8

Tomáš
KALÁB
Nikdo totiž neočekával, že registrace dvou klíčových hráčů se tolik
protáhne. Marek Střeštík s Jakubem
Rolincem už běžně v přípravě nastupovali, jenže první se vracel domů
z Maďarska a druhý z Polska. A to
samozřejmě znamená komplikace.
Nebudeme si nalhávat, že se od časů

3

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
-CDKPCJNGFCNC
PQXÆJQ\R÷X¾MC
Prostějov (tok) – Vítězný chorál po
mnoho předešlých sezón předzpívával Zdeněk Fládr. Po dlouhých
sedmi letech vypadl z kádru Prostějova a najednou byla otázka, kdo se
po utkání s Vyšehradem ujme jeho
role. Volba padla na Jana Koudelku,
kterého ve štychu nenechal vedoucí
týmu Martin Musil.

chala, Poláka či Machynka obejít také
bez kýžené dvojice.
Nutno bez vytáček ocenit, že Machala
opět dokázal, že je ten pravý trenér na
svém místě, a že jej na jaře vedení klubu velmi správně podrželo ve funkci.
Přestože neměl příliš na výběr, určil ta-

Po krátké dobì

Do utkání jsme vstoupili aktivně, tak jak jsme chtěli, brzy se dostali do vedení, a je
jen velká škoda, že jsme náš výkon nepřetavili do dalších branek. Milan Lutonský
to měl nastartováno na hattrick. Pak samozřejmě musíme vděčit brankáři Brédovi,
který nám zachránil tři body. Bohužel tak to v podobných zápasech za jednobrankového vedení bývá, že se místo usilování o další branku začne s postupem času výsledek
spíše bránit a celý tým se tak dostane do defenzivy. To se nám stalo ke konci zápasu.
Nastoupili jsme sice v netradiční sestavě, ale musím říci, že to trenéři trefili perfektně. Oba středoví záložníci Martin Sus s Honzou Kotoučem dohrávali souboje, silově
jsme soupeřovu středovou řadu přetlačili, uznání zaslouží výkon obou krajních záložníků. Já jsem musel střídat kvůli podezření na zlomeninu prstu na noze, rentgen
po zápase naštěstí toto neprokázal. Do sezóny jsme vstoupili výborně a jde teď o to,
Karel KROUPA
abychom se s Vlašimí pokusili urvat další tři body.
útočník 1.SK Prostějov

<G
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(4#06+i-#,74;
Byť je letní pauza krátká, musím říci, že
jsem se na fotbal už těšil. Byl jsem plný
očekávání, přece jen se kádr významně
obměnil. Škoda, že nemohly ještě nastoupit dvě významné posily, Střeštík
s Rolincem, protože se nám opozdily
transfery ze zahraničí a přestupy jsme
nestihli zaregistrovat. Utkání splnilo
moje očekávání, protože jsem věřil,
že právě my budeme tím týmem,
který bude diktovat tempo hry
a bude aktivní. Bohužel jsme za první
půlhodinu dali jenom jeden gól,
o poločase jsme mohli vést aspoň 3:0.
Jak to ve fotbale bývá, ve druhé půli
jsme se trochu báli o výsledek. Vstup do druhé půle byl spíše pasivní,
pak jsme se zvedli, jenže přišel
penaltový zákrok, a kdyby Bréda
nechytil penaltu, byli bychom teď
možná velice smutní. Kdybychom
tento zápas nezvládli, byla by to při
vší úctě k výkonu soupeře obrovská
ztráta. Hráči, kteří nastoupili, podali dobrý výkon, Koudelka, Bréda
a Lutonský pak nadstandardní.
Pokud se na post brankáře podívám
očima bývalého trenéra, pak musím
říci, že v Senici mě Bréda přesvědčil
natolik, že bych mu dal důvěru také.
Musíme také poděkovat divákům,
že si v době dovolených našli v hojném počtu cestu na stadion, že
je také bylo slyšet a vytvořili
dobrou fotbalovou atmosféru.

*/26$9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
Bréda nebo Mucha? Leckdo už čekal, že to slovenská posila po delším zranění zkusí v brance už v závěru jarní sezóny, ale to by evidentně bylo předčasné. Naopak své
kvality dostal příležitost prokázat Mucha, což se mu nepochybně podařilo. Navíc
odchytal větší část přípravy a fanoušci si právem pokládali otázku, jestli je Bréda
na mistrovské zápasy dobře připraven. Je, věřte tomu. Většina těch, kteří sledovali
generálku v Senici, se shodla na tom, že právě v tomto jediném zápase si Bréda jasně řekl o nominaci z postu jedničky. A proti Vyšehradu to jasně potvrdil.

www.vecernikpv.cz

2CwGMUGVCMVQRTQUC\QXCNRąGUQDTCPWUQWRGąGXRTXPÊRčNKéCUVQ
Foto: Ivo Heger

ZNÁMKA

pohledem karla kroupy

nepochybně zlomový moment utkání, v této minutě Bréda chytil penaltu a pomohl tak zachránit tři body

klikni na

VOJTĚCH
MAREŠ

aneb

73

císařpána v české kotlině mnoho změnilo. Úřední šiml řehtá nadále, možná
nikoli tak nahlas. A nevyhne se mu ani
fotbalová asociace, zkrátka každý trochu větší „moloch“. Ani zde nelze příliš
očekávat, že se věci hnou za pár dnů,
nebo dokonce obratem.
Jenže právě na to tak trochu vsázelo
klubové vedení. Jejich důvěra, že vše
bude do pátku zdárně vyřízeno, stála
evidentně na vratkých nohách. Holt
co si na úřadě „nevysedíš“, to nemáš.
A tak v pátek večer trenérský triumvirát Machala, Onofrej, Hunal konečně
pochopil, že se bude muset kromě Pí-

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2019/2020
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Eskáčko vstoupilo do ligy vítězně

PROSTĚJOV Precizování sestavy během přípravy, které vrcholí v generálce na sezónu, se tentokrát ukázalo spíše jako
výhledové. Trenér Oldřich Machala měl sice před generálkou
ještě nějaké otazníky stran základní sestavy, jenže před úvodním kolem jich měl ještě víc. Z jakého důvodu?

pro Večerník

ZNÁMKA

Souboje sotva dvacetiletého
levého beka se zkušeným o deset
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TĚŽKÁ TRENÉRSKÁ ŠICHTA NA ÚVOD
PŮVODNÍ
zpravodajství

MINIŠPÍL

23

fotbal

opìt s Vlašimí
PROSTĚJOV Stejně jako v minulém soutěžním ročníku se v jejím
počátku utkávají fotbalisté 1.SK
Prostějov se středočeskou Vlašimí. Perličkou vzájemných utkání
byl fakt, že jeden brankář nastoupil
za oba kluby. Patrik Le Giang odchytal podzim ve Vlašimi a na jaře
zaskočil v Prostějově za zraněného
Miloslava Brédu.
Také význam obou utkání byl poněkud odlišný. Zatímco v úvodním kole šlo o dobrý vstup do
sezóny, který málem vyšel, nebýt
vyrovnávací branky na 2:2 v posledních sekundách nastavení, na
jaře v posledním kole ve Vlašimi
šlo spíše o dobrý pocit na konci
soutěže. Zatímco doma se trefil
Kroupa z penalty a Hapal, vítěznou branku na jaře dal Vošahlík.
Lepší vzájemná bilance z minulého

ročníku by se mohla příznivě projevit také ve druhém domácím utkání
eskáčka na začátku sezóny. Jak už
bývá ve Vlašimi obvyklé, kádr prošel během letní přípravy značnými
změnami. „Na přestup jsme přivedli
Jakubova, Svobodu, Jelínka, Diase,
Pilíka, Diamého a Broukala. Z Baníku Ostrava navíc přichází na roční
hostování Breda. Tým je teď věkově
vyzrálejší a věříme, že bude i stabilnější, co se týče výkonů a dobrých
výsledků,“ uvedl pro klubový web
sportovní ředitel Vlašimi Jan Jícha.
Snad také proto si Vlašim nestanovila konkrétní cíle pro nadcházející sezónu. „Fanoušky bych
požádal o trpělivost. Věříme, že
jsme tým posílili kvalitně a brzy se
dostaví i výsledky. Hrát bychom
chtěli co nejvýše a rozhodně se
chceme vyhnout bojům o záchranu.

Dlouhodobým cílem je stabilní působení našeho áčka ve
FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE,
ideálně pak v horní polovině tabulky,“ uvedl Jícha.
V prvním kole si Vlašim málem
vyšlápla na favorizovanou Zbrojovku, když otočila nepříznivý stav,
jenže srovnání na 2:2 v samém závěru utkání ji připravilo o dva body.
O cennou remízu se zasloužila sestava Řehák – P. Breda, J. Štochl, Broukal, Blecha – Janda, P. Pilík, Skopec,
Svoboda – Dias (67. Jelínek), Jakubov (90. Šabanov).
Eskáčko už bude mít k dispozici
Střeštíka s Rolincem, otazník se naopak vznáší nad zdravotním stavem
Kroupy nebo Suse. Každopádně
cílem bude stoprocentní využití domácího prostředí v úvodu soutěže.
(tok)

PROSTĚJOV Asi nejzvučnější posilou do nového ligového ročníku je
Marek Střeštík. Dvaatřicetiletý fotbalista se svému českému otci a maďarské matce narodil na Slovensku.
V těchto zemích také strávil všechny
roky své dosavadní fotbalové kariéry.
Do 1.SK Prostějov přichází z maďarského klubu Mezőkövesdi SE.

domů, abych mohl být s rodinou.“
yy Jaké máte povědomí o prostějovském fotbale?
„Prostějov mě oslovil už loni, jednání byla vždy velmi korektní. Vím, že
je tady výborná parta, to je pro mě
důležité. A samozřejmě chci pomoci
týmu, který jsem už dříve sledoval.
Už loni jsem si s některými hráči po
zápasech psal, Karlovi Kroupovi jsem
gratuloval, když se týmu dařilo.“
yy V ofenzivě jste univerzální hráč,
na jakém postu zakotvíte v Prostějově?
„Měl bych se objevit ve středu zálohy.“
yy Nejste zdaleka prvním hráčem
týmu, který má kořeny v Brně.
Hrálo to při vašem rozhodování
nějakou roli?

„Určitě minimálně v dopravě do
Prostějova. Budu s klukama dojíždět, snad se vejdu aspoň do kufru.“
(úsměv)
yy V Senici jste odehrál první
přípravné utkání, jak jste ho
viděl svým pohledem?
„Myslím si, že jsme zvládli
zápas docela dobře, škoda, že
jsme ze dvou našich chyb dostali góly. Bránili jsme vcelku slušně,
chtělo to vypracovat si více šancí, ale
to přijde, to chce čas.“
yy Jak jste se cítil vy osobně?
„Ještě to nebylo úplně ono, ale určitě
se to bude zlepšovat, přece jen jsem
nehrál tři měsíce zápas, do toho ještě
přišlo zranění, kvůli němuž jsem nemohl hrát ani minulý týden s Dubnicí,

kovou sestavu, která hrála v první půli
jak z partesu, i když proti slabšímu soupeři. Sus s Kotoučem se jako středoví
záložníci, byť defenzivního charakteru,
dobře osvědčili a ofenzivu táhli Lutonský, Pašek, Koudelka, a do svého zranění také Kroupa. Toho musel brzy po
přestávce pro podezření ze zlomeniny
prstu na noze střídat Šteigl.
Okamžiky slávy si mohl mnohem
víc vychutnat Lutonský, kdyby přidal
z mnoha šancí aspoň jeden gól navíc,
nebo střídající Šteigl, který měl rovněž
na kopačce gólovou pojistku. Nezbývá
než doufat, že do zápasu s Vlašimí už
nastoupí eskáčko v plné síle a optimální sestavě, která přinese do pomyslné
„kasy“ další tři domácí body.

FOTBAL
)25781$1É52'1Ì/,*$.2/2

3URVWĨMRY9\ñHKUDG1:0 (1:0)
YtFHYUR]KOHGQĨQDVWUDQĨ

9tWNRYLFH&KUXGLP0:1 (0:1)
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/CTGM5VąGwVÊM&čNGåKV¾
LGRTQO÷XÚDQTP¾RCTVC
Tomáš KALÁB
yy V Maďarsku jste strávil spoustu
sezón, jak toto období bilancujete?
„Strávil jsem tam osm let, je to důležitá
část mé kariéry. S rodinou jsme se tam
cítili dobře, ale loni už syn začal chodit
do školky. Manželka se s ním proto
vrátila domů a já jsem byl poslední rok
v zahraničí sám. Cítil jsem, že chci také

.$03ĜÌã7Č
NRORQHGčOHÿHUYHQFHKRGLQ
%UQR  3DUGXELFH   &KUXGLP  /tãHĖ
   3URVWčMRY  9ODäLP  ,
-LKODYD9tWNRYLFH  äLåNRY6RNRORY
 9DUQVGRUI7ĜLQHF9\ãHKUDGÒVWtQ/
+UDGHF.UiORYp'XNOD3UDKD  

Foto: Josef Popelka

což mě mrzí. Týden určitě pomůže
k tomu, abych byl na první mistrovský
zápas připraven.“
yy V kabině jste konzultoval se
spoluhráči, jak se sžíváte s týmem?
„Trénuji s týmem dva týdny a nevím
úplně přesně, jak se kdo pohybuje,
každý hráč je jiný. Někdo chce míč do
běhu, někdo do nohy, tohle je potřeba doladit a věřím, že příští týden to
už bude podstatně lepší.“

JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝ CH TRÁVNÍCÍCH
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FC Ptení
TJ Otinoves
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Jiskra Brodek u Konice B
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Michal Rochla:
c9ÙERUQ½VH]ÏQDp
Dobromilice slaví druhou příčku, kterou si zajistily skvělou jarní částí a další
sezónu budou mít co obhajovat.
1. „Naprostá spokojenost se sezónou,
podzim byl o něco slabší, ale na jaře
jsme ztratili snad jen ve dvou zápasech, to je skvělé. Po zranění Kuby
Špačka jsem se trochu bál, ale jaro jsme
odehráli týmově na výbornou.“
2. „Nic zásadního nechystáme, sestava by měla zůstat kompletní, možná
přijde jedna posila, ale to stále není jisté,
každopádně hlavní je, že všichni zůstávají.“
3. „Ve zdraví ji odehrát. Hlavně aby nás
to všechny bavilo. Myslím si, že bychom
měli hrát zase do toho čtvrtého místa. Letos jsme se dostali na druhou příčku, ale
musím říci, že spíše po shodě všech okolností. A co se týče postupu? Pokud by se
ta možnost naskytla, tak bychom do toho
šli, ale není to v žádném případě cíl.“
-LQGÔLFK6N½FHO
c6H]ÏQDGYRXWY½ÔÉp
Nováček, jak má být. Na podzim
překvapoval všechny. Konečné čtvrté místo znamená pro Držovice určitě úspěch.
1. „Jednoznačně na dvě části. První je perfektní podzim, kde nám pomohla jak euforie z postupu, tak Španěl Borja ještě se
dvěma hráči z Ukrajiny. Jaro bylo špatné.
Ztratili jsme oba dva Ukrajince, Borja
byl zraněný. Navíc se zranili i Šťastný
a Zahradníček. Pak už hráli všichni, co
přišli. Ale stačilo to na konečné čtvrté
místo, takže spokojenost.“
2. „Co se týče změn, tak hlavně návraty
zraněného Šťastného a Zahradníčka.
Přišel k nám ještě Kučera z Vrahovic,
který by měl zkvalitnit zálohu. Borja bude
ve Španělsku, ale teď chceme vyzkoušet
některé Brazilce, kteří přijeli pracovně.“
3. „Hrát pěkný fotbal, a to tak, aby to
všechny bavilo, i ty diváky, kteří se na nás
chodí dívat. Rád bych byl znovu do toho
pátého místa.“
=GHQÈN2XOHKOD
c7HËMVPHQDPOVDQÉp
Kdo by před sezónou tipoval, že Tištín obsadí krásnou pátou příčku? Asi málokdo,

ale celková tabulka ukázala, že zcela po
právu.
1. „Rozhodně pozitivně. Chtěl bych i za
celý klub klukům poděkovat za jejich
výkony po celou sezónu. Konečné páté
místo je pro nás velkým úspěchem a jsme
za něj nesmírně rádi.“
2. „Odchody nemáme žádné, pouze jsme
nejspíš ztratili útočníka Kyseláka, který
s největší pravděpodobností vynechá celý
podzim kvůli zranění. Jsme domluveni
na příchodu Arnošta Matouška z Nezamyslic. Ještě jednáme o dalších hráčích.
Potřebujeme navíc přivést někoho
mladšího do našeho kádru.“
3. „Jsme namlsaní po letošní sezóně, ale
musíme zůstat nohama na zemi. Cílem je
se udržet zase v první polovině tabulky, na
kterou by tento kádr měl mít.“
3DWULN0ØOOHU
c3RNUDÄRYDWY]DSRMRY½QÉ
GRURVWÕp
Konečné šesté místo je jistě úspěchem
i v Brodku u Konice, který dokázal
pravidelně bodovat.
1. „Hodnotím ji rozhodně kladně. Udělali
jsme více bodů než v předešlé sezóně.
Mladí hráči se dobře zapojili. I naše rezerva
si připsala nějaké body, kam chodí hlavně
dorosti. U nás panuje spokojenost.“
2.„Změny by žádné přijít neměly. Chceme
dál stavět na svých hráčích a postupně
zapojovat dorost. Jediným, kdo nám zatím
přibyl, je Zemánek, který je už dorostenec,
chceme jej hned zakomponovat.“
3. „Hrát fotbal pro diváky, kterých chodí
v Brodku spousta. Určitě se chceme pohybovat zase v klidných vodách tabulky.
Hlavním cílem bude znovu záchrana.“
'DYLG.UDWRFKYÉO
SÔHGVHGDNOXEX 
c3O½QXMHPH]PÈQ\p
Ve Vrahovicích nemohou poslední
rok hodnotit kladně. Po dvou druhých
místech přišel letos propad. Příští ročník
ale může být vše zase jinak.
1. „Podzim byl ještě dobrý, fotbalově
i týmově. Jaro už bylo horší. Naprosto nám
upadla tréninková morálka, nescházeli
jsme se ani na zápasy, což vyústilo i kontumací. Nový ročník snad začneme lépe.“

-$.%<67(+2'127,/0,18/286(=¯18"
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2. „Plánujeme určité změny. Jednáme asi
se čtyřmi hráči, ale ještě není nic potvrzené,
takže je jmenovat nebudu. S panem
Krčem jsme byli domluveni pouze na jarní
výpomoc, nyní hledáme nového trenéra.
Jsme zatím domluveni na začátek přípravy,
ale ještě nevím, zda u mužstva zůstane.“
3. „Chceme hrát nahoře. Na postup se
tlačit nebudeme. Hlavně aby se zlepšila
morálka hráčů a zase je ten fotbal začal
bavit.“
0LURVODY.UXWRYVNÙ
c&KWÈOLMVPHVNRQÄLWYÙvHp
Vícov otevírá druhou polovinu tabulky.
S ohledem na to, že hrál relativně všechny
zápasy venku, to není zase tak špatné
umístění.
1. „S umístěním nejsme spokojeni. Podzim byl ještě dobrý, hodně nás ovlivnil
zimní odchod Moška. Dalším faktorem
byla velká marodka. Chtěl jsem sezónu
ukončit o něco výše.“
3. „Máme na odchodu dva hráče. Tomáš
Světlík míří do Kostelce a Rozsíval je na
testech v Protivanově. Zase jsme ale získali
jednoho obránce a útočníka. Ještě bychom
chtěli sehnat jednoho útočníka, protože na
této pozici nás nejvíce tlačí bota.“
3. „Po odchodech těchto hráčů uvidíme.
Úspěchem by bylo udržet místa z posledních dvou sezón, kdy jsme skončili v klidném středu tabulky.“
0LFKDO-HOÉQHN
c-DURE\ORQDKRXSDÄFHp
Jednou výhra nad lídrem, poté překvapivá
ztráta, takhle nějak probíhal celý ročník
Brodku u Prostějova.
1. „Podzim nebyl vůbec špatný, drželi
jsme se celkem nahoře. Jaro bylo jako na
houpačce. A především kvůli jaru ta spokojenost nakonec úplná není.“
2. „Zatím nemáme nikoho, o kom bych
věděl, že by měl přijít nebo odejít. Sestava
by měla zůstat víceméně stejná.“
3. „Chtěli bychom hrát v horních patrech
tabulky, ideálně do toho sedmého místa.
Snad se nám podaří i více potrénovat
a bude nás chodit co nejvíce.“
6WDQLVODY3UHÄDQ
c9HON½QH]Q½P½
GRGDOvÉVH]ÏQ\p
Skalce se sezóna příliš nevydařila, nemít
dostatek bodů po podzimu zřejmě by
nastaly na jaře větší problémy.
1. „Absence hráčů a slabá účast na tréninku se dost projevily na výsledcích,
protože nemáme takové individuality,
které by zvládly zápasy bez tréninku. Všem
hráčům, kteří poctivě chodili, bych chtěl

poděkovat a přeji jim štěstí po zbytek kariéry. Poděkovat bych chtěl i asistentovi
Lukáši Mračkovi.“ Hodnotil bývalý trenér
Roman Pinkava.
2. „Změna na trenérském postu. Pět
kluků skončilo, a sice ať už ze zdravotních,
nebo pracovních důvodů. Kádr nyní
doplňujeme mladými kluky, kteří vyšli
z dorostu z nedalekých vesnic.“
3. „Nedokážu odhadnout. Kluci, kteří
přišli, většinou právě skončili v dorostu,
takže teprve uvidíme, jak si zvyknou na
dospělý fotbal, zatím jsem je ani pořádně
neviděl.“
.DUHO9ODFK
c9U½WLWVH]DVHGRSRSÔHGÉp
Rezerva Určic se letos opravdu moc
nepředvedla. Stačila se ale včas zvednout
a vyhnula se tak drsnému boji o záchranu.
1. „Ambice byly úplně jinde, než jak
celá sezóna skončila. Dobře jsme se
připravovali, absolvovali jsme i soustředění.
Jarobylooněcolepšínežpodzim,alepořád
jsme se zbytečně strachovali o záchranu.
Další rok to musí být lepší.“
2. „V našem B týmu žádné změny nebudou, budeme hrát dále s tím, co tu máme.“
3. „Minimálně umístění do šestého místa.
Náš kádr by měl hrát nahoře tabulky, ne se
strachovat o záchranu.“
0LFKDO'XGÉN
c=½FKUDQDVHVHEH]DSÔHQÉPp
Do konce soutěže strach o záchranu.
Tahle sezóna se vskutku Výšovicím nepovedla. Záchrana navíc přišla až za pět minut
dvanáct.
1. „Těžká, hrozně těžká. Naštěstí jsme se
zachránili až na poslední chvíli. Myslím si,
že i s velkým sebezapřením a štěstím. Musíme se do dalšího ročníku zlepšit.“
2. „Změn moc nebude. Doufám, že
konečně kádr stabilizujeme a vrátí se
všichni zranění hráči. Kvapil by u nás měl
zůstat, což je super. Koukal bude snad také
v pořádku.“
3. „Rád bych byl, kdybychom skončili
v první polovině tabulky. Určitě se nechci
trápit, jako to bylo teď. Kolem 7. místa by
to pro nás bylo super.“
0LURVODY7DN½Ä
c9N½GUXMHNRQNXUHQFHp
Staronový člen okresu bude jistě sázet na
zkušenost, kterou bude doplňovat dravým
mládím. Uvidíme, na co to bude kralické
rezervě stačit.
1. „Před dvěma lety jsme zakládali naši
rezervu znovu, měli jsme za cíl zkusit se
dostat do okresu, což se letos podařilo. Byla
tam podle mého i velká kvalita z naší strany.

Favoritem „A“ skupiny by měl být Brodek u Prostějova. Ten skončil s nemalým
náskokem před třetím týmem a pouze
dvoubodovým odstupem za první rezervou Kralic na Hané. „Sezóna se nám
velmi podařila. Dobře jsme se na zápasy
scházeli. Hráli zkušení i mladí a utvořili
jsme výbornou partu. Až do posledního
kola jsme hráli o první místo a letošní
ročník jsme si vážně užívali,“ uvedl trenér
Přemysl Slouka. Velké cíle však v Brodku
nemají. „Chceme se dál fotbalem hlavně
bavit a mít dobrý kolektiv,“ vyjádřil se.
Třetí místo obsadily Biskupice. Stejně
jako první dva týmy tabulky, i je zdobila
perfektní ofenzíva a v průměru tři vstřelené branky na zápas. „Dlouho jsme se
drželi na čele tabulky. Konec sezóny nás

6.83,1$$

PROSTĚJOV Zatímco krajské soutěže
ve fotbalu už pomalu klepou na dveře,
III. třída se rozjede o poznání později, až koncem srpna. I zde už ale často
probíhá příprava naplno. Týmy shánějí
posily, trénují, vychytávají pomalu chybičky, jiné naopak teprve shání trenéra.
Jisté však je, že drtivá většina z mužstev,
které nejnižší okresní soutěž bude hrát,
má už jasno ohledně sportovních cílů.

ale trápila zranění, nakonec jsme skončili
na třetím místě. I tak jsme ale spokojeni.
Chceme pokračovat v dobrých výkonech a navázat na podařený ročník, ale
hlavně si dobře zahrát, aby nás to všechny
bavilo,“ řekl k sezóně trenér Jiří Dočkal.
Vcelku se dařilo také Němčicím nad Hanou, které skončily na čtvrtém místě. Nicméně Němčické Áčko spadlo z I. B třídy
a rezerva Němčic nad Hanou tak v dalším
ročníku figurovat nebude. Naproti tomu
se opět ukážou Olšany u Prostějova.
„Chtěli jsme hrát v horní polovině tabulky. Kdyby byla i možnost postupu, tak
bychom do toho šli. Jenže se nám dařilo
proti týmům nahoře v tabulce, ale ztráceli
jsme body s papírově slabšími soupeři,“
uvedl za Olšany Michal Uhřík. Tým je
jedním z těch, které by se rády popraly
o postup.
Vyrovnanou bilanci devíti porážek a výher mají Pavlovice u Kojetína. Ale také
výrazně záporné skóre. „Průměrná sezóna, největší problémy jsme měli s docházkou, vždycky jsem se modlil, aby
nás přišlo dost,“ poznamenal za Pavlovice
u Kojetína Bohumil Kejnar. Jeho cíl? Jednoduchý. „Zase si zahrát a udržet aspoň
nějaké vzrušení v Pavlovicích.“ V Želči naopak slaví, dokonce i sedmé místo. V mi-

nulosti totiž místní fotbalisté eufemisticky
nepatřili k favoritům. „Byla to nejlepší
sezóna za posledních pár let. Snažíme se
ještě někoho přivést a chtěli bychom být
letos do pátého místa,“ věří týmu trenér
Jiří Pavlík.
Ve vyrovnaném středu tabulky skončila
ještě rezerva Otaslavic. „Letošní sezónu
nemohu hodnotit kladně. Nejde ani o výsledky, ale nejvíce mě mrzí naše docházka
na zápasy. Jen pár hráčů chodilo tak, že se
na ně dalo spolehnout, zbytek přišel, jen
když se mu chtělo,“ hořekoval Pavel Skalický nad přístupem některých hráčů.
Katastrofálně pak dopadla sezóna hned
pro dva týmy. Nezamyslice totiž spadly ze
II. třídy, do které se nyní budou chtít určitě vrátit. Ještě horší byli třeba v obranné
fázi v Bedihošti. Ta dostala 88 branek, suverénně nejvíce v soutěži. „Nepovedená
sezóna. Měli jsme malý počet hráčů, musíme doplnit kádr nějakým způsobem.
I když nás třeba bylo i dost, tak to fotbalově bylo špatné. Hráčů je dost, ale fotbalistů málo. Odešli nám zkušení hráči a hrají
mladí, kteří potřebují čas,“ řekl k uplynulé
sezóně kouč Ludovít Šuranský. Zpět
o ligu výše by se pak rády dostaly Čechovice. Jak ale říká předseda klubu Josef
Sklenář, prioritou číslo jedna návrat není.
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Soutěž opustila rezerva Plumlova, která
si vybojovala postup. Těsně za jeho branami pak skončilo další „Béčko“, to kostelecké. „Sezóna skvělá. Škoda že jsme
nezvládli poslední zápas, mohli jsme
slavit i titul. Ale gratuluji Plumlovu, že se
toho nebojí a šel do okresu, my bychom
stejně nechtěli postoupit. Naším cílem je
stále zapracovávat dorosty do mužského
fotbalu,“ vysvětlil za Kostelec na Hané
Vlastimil Staněk.
Bronz tentokrát braly Kladky, které se
mohly pochlubit také nejlepší obranou.
„Postupovat bychom nechtěli, ale mrzí
nás, že jsme soutěž nedokázali vyhrát.
Nemáme dostatečnou základnu hráčů,
abychom mohli jít nahoru. Pro nás je
ideální hrát nahoře v této soutěži. Příští
ročník bychom také chtěli být nahoře.
Přál bych si zase skončit do třetího místa,
i když budeme mít nějaké odchody,“ doufá za kladecký fotbal Milan Křeček.
Pomyslnou bramboru ukořistil Plumlov.
Jeho trenér Karel Nejedlý přitom nebyl
s výsledkem vůbec spokojený. „Za mě
nepovedená sezóna. Obzvláště podzim
byl z naší strany slabý. Jaro již bylo o něco
lepší. Příští rok chceme slavit titul,“ netajil se

postupovými ambicemi, jako jeden z mála
trenérů. To ve Zdětíně naopak byli rádi, že
se fotbal vůbec podařilo udržet. „Je to přeci
jen pokrok. Trochu jsme se dokázali zvetit.
Lidé jsou spokojení, chodí na nás i diváci.
V týmu je nyní dobrá parta kluků, kteří si
rozumí. Žádné velké cíle nemáme, dál se
bavit fotbalem,“ zhodnotil situaci klubu
jeho předseda Pavel Lenďák.
Do středu tabulky kromě Zdětína patřilo
také Ptení, Otinoves a Čechy pod Kosířem. „Převzal jsem mužstvo před jarní
částí sezóny. Od začátku přípravy chodilo
okolo patnácti hráčů, což vydrželo až do
konce ročníku, za což jsem moc rád. Stali
jsme se mužstvem jara, takže máme na
čem stavět do příští sezóny. Velmi bych
chtěl pochválit našeho brankáře Grulicha,
který byl klíčovým hráčem pro úspěch.
Dále bych chtěl pochválit i Nevrlu a Hrabala. Pracovali opravdu výborně,“ vyzdvihl některé svěřence František Vlach,
trenér týmu Ptení. Kouč Otinovse Luboš
Sekanina byl méně výřečný. „Podzim byl
dobrý, jaro už bylo slabší. V první části
sezóny jsme hráli i hezčí fotbal, pomohli
nám zkušení hráči. Druhou část ovlivnila
také řada zraněných. Jsme hlavně rádi za
znovuobnovení činnosti klubu,“ řekl pro
Večerník.

Čechy pod Kosířem jsou naopak trvalým
účastníkem nižších okresních soutěží.
I proto může být osmé místo zklamáním.
„Postavení v tabulce odpovídá našemu kádru, který tu máme. My nehrajeme už ani
pro nějaké výsledky, hlavně aby to kluky
bavilo a pobavili se i diváci, co se přijdou
podívat. Cíl máme zůstat zase nejhůře na
tom osmém místě. Tým zůstal pohromadě, tak věřím, že nám to vyjde,“ řekl Zdeněk
Hrabal z vedení fotbalu.
Suterén tabulky pak patřil třem týmům.
„Těžko se to hodnotí, kádr je špatný. Morálka hráčů, tedy jak zápasová, tak tréninková,
je hrozná. Máme obrovský nedostatek
hráčů. Podzim nám ještě docela vyšel. Na
jaře jsme vyhráli jediný zápas. Chceme to
udržet, jinak už bychom to nedali nikdy
dohromady,“ řekl přemyslovický Josef Kučera, jehož tým srážela i mizerná koncovka.
Hvozd dopadl ještě hůře, částečně i proto, že disponuje velmi mladým týmem.
Hvozd nicméně má za sebou dva pády,
kdy se z kraje „dostal“ až do III. třídy. Vcelku spokojení pak byli v posledním Brodku
u Konice. „V ‚B‘ mužstvu chceme, aby si zahráli především dorostenci, to se nám daří.
I když jsme skončili na chvostu tabulky,
jsme spokojeni s tím, že kluci dokázali získat i nějaké body,“ řekl trenér Patrik Müller.
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Ondřej BENEŠOVSKÝ 2
Martin HLADKÝ
11
Dominik HOLOMEK 13
Marek HOLOMEK 13
Leonardo JANURA
3
Zdeněk KAPRÁL
5
Miloš KRUPIČKA
23
Karel MAKOWSKI 17
Miroslav MARTINÁK 15
Jiří NOVÁK
8
Pavel OCIEPKA
2
Michal ONDRÁČEK 1
David STROUHAL 17
Jakub VYBÍRAL
2
Petr HANÁK
1
Dominik BARTOŇ
1
Ladislav BURIANSKÝ 2
Tomáš CIBULEC
6
Patrik GÁBOR
12
Daniel KOLÁŘ
8
Martin KOLKOP
5
Milan MACOUREK 12
Marek ZATLOUKAL 21
Ivo ZLÁMAL
4
Trenér: Daniel Kolář
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Michal ČERMÁK
Ivan JANČIAR
Martin KOLÁŘ
Jakub NOVÁK
Petr OHLÍDAL
Radovan SVĚTLÍK
Michal TRNAVSKÝ
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Pouhé dvě porážky, takže velká spokojenost.“
2. „V kádru je podle mého názoru
dostatečná konkurence. Máme zkušené
mužstvo, které budeme doplňovat dorostem, jenž si zde bude zvykat na dospělý
fotbal. Kdyby se ovšem nějaká posila
naskytla a chtěla za nás hrát, určitě jí uvítáme.“
3. „Hrát zase lépe než loni. Více trénovat,
scházet se aspoň dvakrát týdně. Letos si
zvyknout na lepší soutěž, odehrát ji v klidném středu tabulky, abychom se nestresovali se záchranou.“
)UDQWLvHN.RFRXUHN
c2NUHVVLEXGHPHXzÉYDWp
Druhým nováčkem, který postoupil, je
rezerva Plumlova. Zde budeme zvědaví
stejně jako u druhého postupujícího.
1. „Ambice o postupu do okresu jsme
měli. Poslední zápas jsme si situaci ještě
zkomplikovali, ale vyšlo to. Dobře se zapojili kluci z dorostu. Za mě spokojenost.“
2. „První musíme vyřešit ‚A’ mužstvo,
potom až řešit něco pro rezervu. Chtěl
bych udržet kádr, co nyní máme, a dále ho
doplňovat úspěšným dorostem. Nikde nikoho hledat nejspíš nebudeme.“
3. „Užívat si to, že budeme hrát více fotbal
a na lepších hřištích. V klidu se zachránit,
abychom hráli v klidných vodách tabulky.“
,YR.RSÔLYD
VHNUHW½ÔNOXEX 
c.OXN\WRPXVÉEDYLWp
Němčice za sebou mají další sešup dolů,
nyní by se chtěly dát zase dohromady
a vrátit se zpátky do kraje.
1. „Špatná morálka hráčů, nejen zápasová,
ale i tréninková. Dospělo to až k sestupu,
kterému jsme se vyhnout nemohli. Dorost
musel dohrát soutěž. Dobře to zhodnotil
bývalý trenér Novotný.“
2. „Skončil trenér Novotný. Jinak z hráčů
by na odchodu neměl být nikdo. Tým
chceme dále doplňovat naším dorostem
a postupně je zařazovat do základní sestavy.“
3. „Určitě nebudeme mít za cíl postoupit,
ale kdyby nám to vyšlo, nebránili bychom
se tomu. Hlavním cílem bude, aby kluky
zase začal fotbal bavit. A klukům z dorostu
musíme dát čas na adaptaci.“
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MOSTKOVICE Těžkou sezónu mají
za sebou fotbalistky Držovic. Od začátku až do konce zůstaly přikované
ke dnu tabulky, nedávaly branky,
zato jich spousty dostávaly. Podzim
trávily Mostkovice v roli otloukánka,
jaro bylo alespoň místy o něco lepší
a z debaklů se stávaly pouze porážky.
Celkový výčet ale příliš trenéry ani
hráčky potěšit nemohl.
Čísla hovoří jasně. Průměrně Mostkovičanky dostávaly více než pět branek
za zápas, naopak vsítily jen čtyři góly
za celou sezónu. Nicméně je třeba říct,
že odehrály poctivě utkání až do konce
sezóny a rozhodně se nedá říct, že by na
hráčkách Mostkovic nebyla vidět snaha.
Naopak. Jenže na soupeře to prostě vesměs nestačilo.

PROSTĚJOV Se záchranou měli
starosti, nakonec ale krizovou situaci ustáli. Haná Prostějov si I.B
třídu pojistila vynikajícím závěrem
sezóny, v němž byla velmi produktivní a dokázala jak na běžícím pásu
sbírat body. I proto při pohledu
zpět převládá dobrá nálada. Alespoň pokud se jedná o trenéra týmu
Daniela Koláře. K tomu, jak sezónu
i některé její aktéry vnímá a jaké
plány nyní fotbalový klub TJ Haná
Prostějov má, se vyjádřil v rozhovoru pro Večerník.
•• Jak hodnotíte uplynulou sezónu?
V čem byla pozitivní, co naopak negativní?
„Nyní, po pro nás úspěšném konci sezóny, samozřejmě převládají pozitiva.
A ta vidím především v tom, že jsme se
v průběhu podzimní části, tedy v době,
kdy jsme prohrávali jedno utkání za
druhým, nepoložili a nevzdali to. Hráči vytrvali ve snaze a nasazení a uvěřili,
že je možné sezónu ještě zachránit.
A to se nám společně nakonec opravdu podařilo. Jako negativum vidím
určitě tréninkovou docházku. Vždy se
nám dařilo pořádně trénovat pár týdnů a poté z různých důvodů účast na
trénincích upadala a upadala. Ale to je
bohužel na této úrovni nejspíš běžné
a musíme se s tím naučit žít.“
••Podařilo se splnit předsezónní cíle?
„Po odehraných dvanácti zápasech
jsme měli pouze tuším dva body a krčili se s obrovským odstupem na posledním místě tabulky. Poslední pod-

zimní a předehrávané první jarní kolo
jsme ale zvládli a přezimovali sice stále na posledním místě, ale alespoň už
s osmi body. A dali si jako cíl záchranu
v soutěži. Jaro bylo z naší strany jedním slovem fantastické a cíl se nám
podařilo splnit.“
•• Kdo vás herně nejvíc mile překvapil?
„Podařilo se nám tým doplnit
několika mladými hráči,
kteří nám velice
pomohli. Z hostování se k nám
vrátil Patrik Gábor a ukázal, že je
beze sporu nejlepším ofenzivním hráčem této
soutěže. Ale nic
z výše uvedeného
není možné považovat za překvapení,
protože jsme s tím takto počítali. Zmínit můžu snad to, že fotbalovou kariéru obnovil Tomáš Cibulec, a i když
mi bylo jasné, že nám pomůže a bude
přínosem, tak překvapením pro mě
bylo, jak rychle a dobře se mu podařilo navázat na výkony z období před
mnoha lety a jak velkou posilou pro
nás nakonec byl.“
•• V týmu je poměrně dost starších
hráčů. Jak to vypadá s pokračováním jejich hráčské kariéry?
„Všichni hráči přislíbili pokračovat v činnosti. Někdo bude vytěžovaný víc, někdo méně a někdo bude připraven na
telefonu, pokud by bylo potřeba pomo-
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Dvoustranu připravil: Michal Sobecký
Foto: archiv Večerníku

Pondělí 22. července 2019
www.vecernikpv.cz
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Trenér: Jaroslav Svozil st.
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Jaroslav SVOZIL
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Jaroslav FRÝBORT
Tomáš NOVÁK
Martin SEDLÁK
Martin SVOZIL
David ŠIŠMA
Viktor ŠVÉDA
Radek ŠVÉDA
Martin TYDLAČKA
Pavel VALTR
Pavel VERBICKÝ
Stanislav VRBA
Lukáš ZAPLETAL
Jaroslav NOVÁK
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Martin BARTONÍK
Milan HOLUB
Josef MAKOŠ
Tomáš PÁTEK
Martin POSPÍŠIL
Kamil ŠVÉDA
Aleš VRBA
Tomáš VRBA
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pokutu tři tisíce korun, i když zdaleka
nejen my, ale také rozhodčí v tom měli
guláš.“
•• Na závěr se podíváme trochu do
budoucnosti. Jaký je cíl Pivína v blížící se sezóně?
„Chceme vyhrát soutěž. A uděláme pro
to maximum.“
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Symbolický bod si Mostkovice připsaly 30. září, kdy v pátém kole po bezbrankové plichtě mohly slavit. Poprvé
a naposled. I když pár dalších solidně
odehraných zápasů by se přeci jen našlo.
Například první derby s Držovicemi,
které Mostkovice prohrály pouze 0:1.
Dále utkání s Brumovem (0:3), Mutěnicemi (1:3) a v závěru sezóny také druhý
zápas s Mutěnicemi (0:2).
Zejména na jaře se začalo spekulovat o tom,
že by vzhledem k výsledkům i jednomu
kontumovanému utkání mohl ženský fotbal v Mostkovicích skončit. Nic takového se
ale nestalo. A navíc budou dále ženy z Mostkovic hrát proti rivalkám z Držovic. O fotbalové derby tak region nepřijde. Úvodní
zápas nové sezóny začnou Mostkovičanky PIVÍN S naprostou spokojeností se může za sebou dívat vedení,
v Březnici 7. září v 10 hodin.
trenér i hráči fotbalového Pivína.
Jeho muži zanechali v I.B třídě
více než pozitivní dojem: sezónu
zakončili na druhém místě, když
tabulkově nestačili pouze na rivaci. Mít široký la z Klenovic na Hané. Do určité
kádr je jedním míry však přišlo překvapení. Ač
ze základních nakonec Pivínu byl nabídnut popředpokladů stup, stejně jako další celky ve skubýt úspěšný. pině ho odmítl. Důvod? Nejistota
A já jsem rád, ohledně šířky a dostatečné kvality
že se nám to týmu na to, aby s ním Pivín mohl
díky výborné důstojně hrát i o úroveň výše. Právě za rozhodnutím nepostoupit
partě daří.“
jsme se také ohlédli s předsedou
klubu Karlem Švédou. Ale zdaleka
ne pouze za ním.
•• Když se podíváte zpět, nelitujete
rozhodnutí nevyužít právo postupu?
„Víte, kdybychom vyhráli, tak bychom
se na to nejspíš dívali v klubu jinak. Báli
jsme se, aby se nám to v další sezóně nerozpadlo. Měli jsme navíc ohlasy, že někteří hráči končí. Je pravda, že každý nor(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
mální sportovec by měl chtít postoupit.“
••Jak potom hodnotíte průběh sezóny?
•• Jak to aktuálně vypadá s dalším „V zimě nám odešel jeden hráč z útoku
působením Patrika Gábora v Hané? a jeden stoper. Trochu se to pak odrazilo
„I přes množství nabídek Patrik na výkonech týmu, který mírně zeslábl.
minimálně podzimní část odehraje Přestalo se také trochu trénovat, ale s tím
se asi v dnešní době v takové soutěži
u nás.“
••Na závěr bych se chtěl zeptat, jaké musí počítat. Kluci mají v práci směny,
chodí na dvanáctky, střídá se jim pracovjsou cíle pro další sezónu?
„Poprvé budeme nastupovat v tzv. ní a volný víkend, bohužel.“
olomoucké skupině I.B třídy (sku- •• Sezónu provázelo hodně emocí běpina B), takže příliš neznám kvalitu hem derby s Klenovicemi na Hané…
našich příštích soupeřů. Ale vzhle- „Pokud jde o emoce, vyhrocený byl
dem k úspěšnému účinkování v právě hlavně první zápas. Ve druhém o ně ani
skončené jarní části soutěže a udržení tolik nešlo. Nebudu se ale radši bavit
kádru by ode mě bylo alibistické od- o výkonu rozhodčích. Kromě něj bylo
povědět, že cíl je záchrana. Rádi by- také zajímavé, že týden po zápase Klenochom se po podzimní části soutěže vic tentýž tým pískají ti stejní. Divně ten
fotbal funguje. Pak dostaneme za něco
pohybovali do pátého místa.“

vyhlíží další sezónu

Bude lépe? Ženy Mostkovic

báčková a Čislinská, tedy holky, které mají
minimálně na 2. ligu. Také se to hodně projevilo na naší hře.“
•• Ovlivnilo ještě něco dalšího výkonnostní i výsledkový vzestup?
„Začaly se projevovat zkušenosti, také byla
lepší docházka na tréninky. Spousta věcí se
spojila dohromady. Myslím, že začneme
sklízet ovoce za naši píli a vytrvalost.“
•• Jaké budou pro příští ročník změny
v kádru?
„Budeme mít tři nové hráčky z Kotvrdovic.
Jedna z nich bude mít teprve v září patnáct
let, umí ale hrát velmi dobře. Dříve jsem
k nám do týmu marně sháněl hráčky, nyní
už se nám hlásí samy. I díky posilám pak
věřím, že se s námi v lize bude muset začít
počítat. Natálie Gnipová nám ale možná
odejde do Olomouce. Ještě se ohledně
toho vedou jednání.
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Šárka ALBERTOVÁ
2
Barbora BENKOVÁ
6
Marie ČISLINSKÁ
9
Tereza DOROTOVIČOVÁ 8
Nikola DUFKOVÁ
1
Klára FROMMLOVÁ 16
Natálie GNIPOVÁ
17
Aneta GOTTWALDOVÁ 2
Kristýna HRABALOVÁ 1
Zuzana HUBÁČKOVÁ 9
Adéla JETELOVÁ
11
Tereza KLIMEŠOVÁ
5
Eva KOMÁRKOVÁ
1
Klára KOSTÍKOVÁ
14
Hana KRAUSOVÁ
2
Vendula LANGEROVÁ 10
Soňa MALINKOVÁ
11
Nikol MAŤOVÁ
3
Dominika NEHEROVÁ 13
Michaela NIKLOVÁ
11
Veronika ONDROVÁ 1
Solange PEREIRA SOARES 12
Petra ŠIŠMOVÁ
1
Jana VALOUCHOVÁ 14
Nicol ZBOŘILOVÁ
6
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Trenér Kolář: Kluci to nevzdali
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Šárka ALBERTOVÁ
2
Aneta BAREŠOVÁ
1
Kateřina CETKOVSKÁ 5
Eliška DREISEITLOVÁ 0
Nela HASOVÁ
0
Klára HEJSMANOVÁ 11
Petra HOLUBOVÁ
13
Kateřina JANČÍKOVÁ 14
Diana KAŇÁKOVÁ
11
Barbora KARAFIÁTOVÁ 7
Lenka KARAFIÁTOVÁ 0
Tereza KARAFIÁTOVÁ 0
Terezie KOZLOVSKÁ 1
Nela KRAVÁKOVÁ
16
Markéta LISICKÁ
16
Zdeňka LOŠŤÁKOVÁ 0
Jolana MORAVCOVÁ 4
Veronika NOVÁČKOVÁ 13
Nikola OŠŤÁDALOVÁ 1
Hana PTÁČNÍKOVÁ
8
Kateřina ŠIMKOVÁ
3
Tereza ŠTEFKOVÁ
11
Denise ŠVECOVÁ
3
Natálie VAVERKOVÁ 15
Monika VLKOVÁ
12
Petra VŠETIČKOVÁ
12
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DRŽOVICE Den a noc. Tak by se dala
hodnotit sezóna držovických fotbalistek. Zatímco na podzim se jim nedařilo
a na první body čekaly až do šestého
kola, jaro, to už byla jiná. Tým trenéra
Tomáše Jetela začal pravidelně sbírat
body a zakončil tak ročník famózně:
čtyřmi výhrami z pěti zápasů! Spokojenost tak hráčkám ani jejich trenérovi
nechyběla. A stejně tak nechybí i větší
sportovní cíle pro následující ročník,
který bude pro držovický ženský fotbal
již třetím.
•• Na úvod bych se chtěl zeptat, jak
hodnotíte sezónu?
„Na podzim jsme ještě neměli úplně hotový kádr, tápali jsme. I když úvod byl lepší
než to, co jsme hráli v sezóně předchozí.
Přestože nám jedna hráčka odešla do
Olomouce. Na jaře nám naopak přišly Hu-

#PMGVCVTGPÆTč×éCUVPÊMč1MTGUPÊJQ RąGDQTW Trenér Jetel: „Začneme
sklízet ovoce za naši píli“
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TJ Tištín

Jiskra Brodek u Konice
Sokol Vrahovice
Sokol Vícov
Sokol Brodek u Pv
FK Skalka 2011
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milujeme vecerník
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fotbal extra - 5. 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. Ten odstartoval již před měsícem svým prvním dílem a dnes na
něj navazuje už páté pokračování. Letošní ročník ovládl bez velkých problémů tým z Vrchoslavic těšící se na návrat do kraje. Ale nejvíce zazářily celky Dobromilic a Držovic. „Dobrátka“ si došla až pro celkové stříbro
a Držovice jako nováček soutěže skončily na krásném čtvrtém místě. Kdo
rozhodně zklamal? Nejvíce jistě oba sestupující. Jak Nezamyslice, tak rezerva Čechovic měly jistě na víc než na pád do třetí třídy. Velký propad zažily Vrahovice, které po dvou letech s ambicemi na postup uzavřely první
polovinu tabulky.
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Pondělí 22. července2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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rozhovor Večerníku
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Prostějovský hokejista Marek Račuk o operovaném rameni,
prvoligových změnách, svém ocenění i dalších tématech
PROSTĚJOV Stylově na střídačce
hokejových Jestřábů vznikl tento
rozhovor. Muži LHK právě procházeli obdobím suché přípravy,
do které se po zdravotních problémech s bolavou rukou zapojil také
Marek Račuk (na snímku). Výborný útočník, druhý nejproduktivnější hráč týmu v uplynulé sezóně
a jeho ústřední ofenzivní tahoun.
Po dřině v klubové posilovně
u zadního vchodu Víceúčelové haly-zimního stadiónu k nám přisedl,
aby ještě před startem druhé ráze
přípravy, která zanedlouho vypukne zhodnotil tu letní fázi a poskytl
výhled do té ledové...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy Jak se v tomto tréninkovém období cítíte?
„Mám po operaci ramene a jsem
v částečné rekonvalescenci, můžu
trénovat jen opatrně a něco, ještě
nějakou dobu. Takže se zatím spíš
rozjíždím.“
yy Všiml jsem si u vás bolestivých
grimas při některých cvičeních.
Je návrat do zatížení hodně nepříjemný?
„Já jsem tomu rameni ve druhé polovině minulé sezóny a hlavně ke konci
dost zavařil. Teď po té operaci ruka samozřejmě při spoustě cviků bolí, ale
to prostě musím vydržet.“
yy Operace byla nevyhnutelná?
„Poprvé jsem do toho ramene dostal
ránu někdy v lednu, vynechal dva zápasy a znovu začal hrát. Tehdy byla
ruka ještě docela dobrá, moc nebolela, nepotřeboval jsem skoro žádné
prášky ani injekce. Ve čtvrtfinále se
Vsetínem během prvního utkání
doma však přišla další rána, potom
už jsem mohl hrát jen pod injekcemi
proti bolesti. Doktoři mi pak řekli, že
na operaci musím.“
yy Po zákroku by rameno mělo být
úplně v pořádku?
„Ano, prý ho budu mít jako nové.“
(smích)
yy A odkdy přibližně budete moci
trénovat naplno?
„Ke konci suché přípravy jsme si už
měl zkoušet v posilovně dávat postupně vyšší váhy, ale s rozumem.
A pak uvidím, co po dovolené na
ledě. Jestli půjde všechno hned normálně, nebo budu potřebovat nějaké

úlevy. Sám jsem na to zvědavý, snad vše proběhne v pohodě
a bez dalších komplikací.“
yy Jak nyní s odstupem času vzpomínáte na uplynulý
soutěžní ročník?
„Po stránce mých osobních výkonů myslím, že sezóna to byla i přes to zraněné rameno docela dobrá.
Slušně se mi dařilo a hlavně se mi v Prostějově strašně líbí, jsem tady moc spokojený. Z týmového hlediska to však bylo takové všelijaké. Měli jsme série
vcelku povedených zápasů a pak zase období, kdy
jsme hráli spíš hůř. Čemuž odpovídalo až sedmé
místo po základní části. Následné play-off jsme ale
odehráli důstojně, vyrovnaná čtvrtfinálová série se
Vsetínem na plných sedm utkání měla velký náboj.
A soupeři jsme, myslím, vzali tolik sil, že ho pak Budějovice ve čtvrtfinále hladce přejely.“
yy Říká se, že těsné vyřazení tím víc bolí, vy jste navíc
zápasově vyrovnali z 1:3 na 3:3 a vzápětí padli v rozhodujícím duelu. Šlo o značné zklamání?
„Určitě, bolest to byla velká a zklamání obrovské. Šest utkání se maximálně snažíte, jdete do toho absolutně naplno,
navíc vyrovnáte ztrátu dvou zápasů.
Potom v sedmé bitvě ještě venku
dotáhnete z 0:3 na 2:3 a cítíte, jak
všechno otáčíte, ale místo toho
okamžitě dostanete čtvrtý gól.
Devět sekund po snížení na rozdíl
jedné branky. Tohle definitivně rozhodlo, byl to takový zlom. A zbytek
střetnutí už jsme nezvládli zdramatizovat. Když zůstanete tak malý kousek od postupu, je to po psychické
i fyzické stránce fakt těžké. Všichni
jsme věděli, že stačilo málo, abychom
Vsetín zlomili a do semifinále prošli
my. Což bohužel nevyšlo.“
yy Nedávno vás v nové anketě
vybrali do All-Star týmu Chance ligy 2018/19. Bylo to překvapení?
„To teda bylo, pochopitelně
příjemné. Původně jsem vůbec
nevěděl, že nějaká anketa vůbec existuje. Pak jsem si o ní
přečetl na hokej.cz, že hlasují
manažeři všech prvoligových
klubů. Ale nenapadlo by
mě, že se do ideální sestavy
dostanu zrovna já. Každopádně jakékoliv ocenění
potěší a udělá radost.“

byla zvolená varianta podle mě nejvhodnější z těch tří nabízených. A co
se mi líbí určitě nejvíc, to je přímý postup vítěze Chance ligy do extraligy.
Baráž mi totiž nepřipadala spravedlivá
v tom, že extraligové kluby se na ni většinou připravovaly dlouho dopředu
při své jistotě pádu do ní. A prvoligisté
ji naopak absolvovali úplně vyflusaní
po náročném play-off. Třeba Budějovice se takhle nemůžou do extraligy
dostat už nějakých pět let. Přímý postup i sestup mi tedy připadnou rozhodně spravedlivější.“
yy Obměnou prochází rovněž mužstvo Jestřábů. Jak ji hodnotíte?
„Na můj vkus je to hodně obměněné.
Nějakých jedenáct hráčů pryč a místo
nich podobný počet sem, to je v podstatě půlka týmu. Určitě je dobře, že
zůstala kostra mančaftu z minulé sezóny kromě kapitána, který se rozhodl
jít jinou cestou. Někteří zkušení borci
ale zůstali a k tomu přišlo dost mladých kluků, kteří by měli dodat větší
rychlost, kterou jsme ve hře tolik neměli. (směje se) Takhle na papíře mi
kádr připadá sestavený dobře a klidně
můžeme být lepší než v uplynulém
ročníku. Záleží, jak se po těch změnách dáme týmově dohromady, aby
nám to fungovalo na ledě i v kabině.“
yy Dlouhodobý cíl oddílového šéfa
Jaroslava Luňáka v podobě postupu
do semifinále zůstává v platnosti?
„Určitě jo. V minulé sezóně jsme sice
měli silné mužstvo, ale po pravdě si
myslím, že všichni čtyři semifinalisté byli přece jenom o trochu lepší
než my. Zatímco teď jsem
přesvědčený, jak průběžně sleduju veškeré změny v prvoligových klubech, že
bychom měli právě
i my papírově patřit
do top čtyřky v novém ročníku Chance
ligy.“
yy To znamená České Budějovice,
Jihlava, Vsetín a Prostějov?
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Foto: Marek Sonnevend

Foto: Josef Popelka
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Musím říct, že jsem v minulosti zažil i jiná
vypjatá derby, například Chomutova
s Litvínovem. Ale tak velkou nenávist mezi
oběma tábory rivalů jsem poznal až tady
v případě Prostějova a Přerova.
Navíc jsme s nima v minulé sezóně prohráli
tři ze čtyř vzájemných zápasů,
tudíž jim máme co vracet.

yy Jak se vůbec zrodilo vaše pokračování v jestřábích službách?
„Loni jsem tady podepsal na jeden rok
bez opce. Už někdy od prosince jsme
však s klubovým vedením jednali o další spolupráci, a byť mi přišlo několik
nabídek z české i slovenské extraligy,
rozhodl jsem se v Prostějově zůstat.
A uzavřeli jsme další roční smlouvu. Jak
už jsem řekl, opravdu moc se mi tu líbí,
jsem zde velice spokojený.“
yy Bydlíte přímo v Prostějově?
„Celou minulou sezónu jsem ještě měl
byt v Praze a tady bydlel na hotelu.
S tím, že pokud bylo delší volno, jezdil
jsem domů. Teď už jsem se ale přestěhoval do Olomouce a sem do Prostějova dojíždím. Je to kousek.“
yy Co říkáte na změny v hracím systému Chance ligy?
„Mně připadá, že se pořád něco mění,
možná až zbytečně často... Teď těžko
říct, jestli to bude lepší nebo horší, teprve se uvidí. Možná se druhá půlka
soutěže stane zajímavější. Rozhodně

„Za mě budou mít nejvíc kvalitní kádr
Budějovice, kde udrželi největší opory a ještě přivedli dobré posily. Vsetín
by měl být podobně silný jako loni,
protože dost kluků jim odešlo včetně
nejlepšího prvoligového hráče Luboše
Roba, jiná kvalita tam zase přišla. A hůř
zatím vypadá Jihlava, která oslabila,
nijak špičkové hokejisty nesbírá a co
si píšeme s klukama, tak asi sbírat ani
nebude. My bychom tak klidně mohli být někde v závěsu za Budějkama
a Vsetínem, samozřejmě můžou vyskočit nahoru i jiné celky.“
yy Vzhledem k dělení soutěže na
horní a spodní nadstavbu po základní části každopádně bude start ještě
důležitější než dosud, ne?
„Začátek je vždycky důležitý, protože
když z prvních pěti kol uhrajete třeba
jen tři nebo čtyři body, musíte to pak
dohánět, což nikdy není příjemné. Ale
je pravda, že když se teď bude soutěž
dělit na horní a spodní půlku už po
třiceti kolech, získává vstup ještě větší
důležitost. Každý bude chtít do té lepší
osmičky, to znamená hned od úvodu
sbírat co nejvíc bodů. Po téhle stránce
si myslím, že máme o něco lepší los
než před rokem. Ani tentokrát nás sice
nečeká v prvních zápasech nic jednoduchého, neboť zahajujeme v Přerově, pak máme doma Chomutov a ve
čtvrtém kole Vsetín. Jinak tam však
jsou i papírově schůdnější soupeři, tím
pádem snad budeme hned potvrzovat,
že patříme v tabulce nahoru.“
yyDerby na ledě Zubrů jako ostrý vstup do soutěže berete?
„Nějak se začít musí a takhle to bude
hlavně pro fanoušky nejvíc zajímavé.
Musím říct, že jsem v minulosti zažil
i jiná vypjatá derby, například Chomutova s Litvínovem. Ale tak velkou nenávist mezi oběma tábory rivalů jsem
poznal až tady v případě Prostějova
a Přerova. Navíc jsme s nima v minulé
sezóně prohráli tři ze čtyř vzájemných
zápasů, tudíž jim máme co vracet. Pojedeme tam určitě bodovat, v ideálním
případě zvítězit.“

vizitka

MAREK RAČUK
✓ narodil se 2. června 1992 v Teplicích
✓ profesionální hokejista, momentálně
střední útočník LHK Jestřábi Prostějov
✓ měří 193 centimetrů, váží 99 kilogramů a hůl drží vlevo
✓ s ledním hokejem začínal od žákovských let v Litvínově,
kde vydržel až do roku 2011
✓ následně přestoupil do Chomutova, za který od sezóny 2012/13
nepravidelně nastupoval v extralize mužů a souběžně hrál
za Kadaň i druhou nejvyšší soutěž dospělých
✓ kromě těchto dvou klubů krátce oblékal i dres Kladna
a ročník 2017/18 strávil v prvoligové Slavii Praha
✓ před rokem v létě zamířil do Prostějova, za uplynulou sezónu
2018/19 se stal druhým nejproduktivnějším hráčem místních
Jestřábů s celkovou bilancí 54 utkání – 65 kanadských bodů
(18 gólů + 47 asistencí) při hodnocení účasti na ledě +11
✓ dohromady má za dosavadní kariéru na kontě 124 zápasů
v extralize (5 + 13), 19 střetnutí v baráži o nejvyšší soutěž (3 + 1),
251 duelů v první lize (71 + 118) a 19 startů za reprezentační
výběry ČR U16 až U20 (3 + 6)
✓ jeho největším úspěchem je podíl na postupu chomutovských Pirátů
do semifinále extraligy 2016/17
✓ je svobodný, má přezdívku Ráča
zajímavost: bydlel v Praze, letos se přestěhoval do Olomouce,
odkud do Prostějova dojíždí

Pondělí 22. července 2019
www.vecernikpv.cz
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Týmy zbrojí, Lipová hlásí velký návrat Brankáøská rošáda
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PROSTĚJOV Začátek fotbalových soutěží se blíží, řada týmů
tak hlásí změny, novinky, odchody i přestupy. Nejinak tomu
je na Prostějovsku. Například v I.A třídě změní dres celá řada
hráčů, v Protivanově pak hlásí nové soutěže pro mládež. Pivín
vyhlásil útok na postup, Čechovice zase na ambiciózního soka
v přípravném zápase. O téměř všech týmech pak ale platí jeden společný cíl: shodují se v tom, že nechtějí hrát v lize druhé
housle. A i ty, kterým se úplně sezóna nepovedla, mají ambice
výše než kolem desátého místa.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Jedním z takových týmů je Protivanov.
Ten zejména díky bídnému jaru skončil
v dolní polovině tabulky. Jenže posily
alespoň zatím příliš nepřicházejí. „Měl
by za nás hrát dorostenec z 1.SK Prostějov Jakub Ondroušek, dále s námi
trénuje Marian Fiedler a také Jakub

Rozsíval z Vícova,“ prozradil trenér Protivanova Milan Piták. Sám ale nepředpokládá, že by klub přes léto zásadně
posílil. Bude se tak hlavně snažit o zapracování mladých hráčů. Právě mládež
nyní může protivanovský fotbal těšit asi
nejvíc. „Snažíme se naši mládež posilovat. Aktuálně máme už sedm týmů,“
netajil se spokojeností Milan Piták.
Celou řadu novinek pak hlásí Lipová. Po
postupu do krajského přeboru rozhodně
nemá tým Pavla Růžičky v plánu být
jen do počtu. A tak posiluje a posiluje.
„Zpět do Kralic se od nás vrací Petržela, Šimon Abrahám pak z pracovních

ROZLOSOVÁNÍ:
1. kolo:
SO-NE 27.- 28. 7. 2019, 17:00
hodin:
=iSDVþ FC Hvozd – TJ Jiskra
Brodek u Konice.
=iSDVþ TJ Sokol Klenovice na
Hané – TJ Sokol Plumlov.
Volný los: Sokol Konice, TJ Sokol
ýHFKRYLFH

Semifinále:
ST 11.9. 2019, 16:00 hodin:

=iSDVþYtWČ]]iSDVXþY
kole (Hvozd, Brodek u Konice) –
Sokol Konice.
=iSDVþYtWČ]]iSDVXþY
kole (Klenovice n. H., Plumlov) – TJ
6RNROýHFKRYLFH

Finále:
ST 25.9. 2019, 17:00 hodin:

9tWČ]QpWêP\VHPLILQiORYêFK]iSD
VĤ0tVWRNRQiQtDþDVYêNRSXEX
GRXXUþHQ\GRGDWHþQČ
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důvodů přerušuje kariéru. Naopak se
nám z Rakouska vrací Radek Štěpánek,
z Lutína přichází na hostování Lukáš
Hrabálek, jednáme také o hostování Ondřeje Milara z Protivanova a dále Viktora
Holešínského, který se vrací k fotbalu,“
vypočítal všechny novinky trenér mužstva. Zejména příchod Radka Štěpánka
může v začátcích pomoci. Na podzim
byl nejlepším střelcem Lipové, soupeřům nasázel patnáct gólů. Dokonce se
mohl pochlubit málo vídanou věcí, a sice
průměrem více než jeden gól na zápas.
Vysoko se v uplynulé sezóně nacházely
také Čechovice, které skončily v I.A třídě

Pohár je tady. Favorité si
QDSUYQt]iSDV\SRÿNDMt
PROSTĚJOV Zápasy navíc,
zajímaví soupeři, příprava
na sezónu. To jsou jen některé aspekty, co znamenají
účast v okresním poháru pro
fotbalové týmy. Přesto však
ani tyto skutečnosti nestačí
k nalákání účastníků. Těch
je trvale pod deset, letos se
přihlásilo dokonce jen šest
týmů, ze všech tří okresních
soutěží pouze jeden jediný.
A sice Hvozd, kterému hrozí,
že bude v poháru otloukánkem.
Pohár začíná dvěma zápasy
v neděli 28. července. Hvozd
přivítá Brodek u Konice, Klenovice na Hané zase budou
hostit Plumlov. Konice a Čechovice mají, coby nejlépe nasazené týmy, které se umístily
na prvním, respektive druhém
místě I.A třídy, volno. První

zápasy odehrají až s vítězi úvodního kola.
Favoritem na zisk titulu je Konice. Ta má za sebou skvělé fotbalové jaro a trvale pokukuje po
postupu do krajského přeboru.
„Bereme to jako součást letní
přípravy, dvakrát jsme byli
ve finále – jednou zvítězili,
jednou prohráli,“ uvedl trenér
konického týmu Petr Ullmann.
Není však spokojený s počtem
účastníků turnaje. „Je to dost
znehodnocené
nezájmem
týmů. Přitom by pro ně mohlo
jít o prestižní zápasy, zahrály
by si s týmy z vyšších soutěží,“
připomněl.
Situace v dalších okresech Olomouckého kraje je přitom dost
podobná. I když Šumpersko,
které je počtem obyvatel i týmů
menší, se může pochlubit větším zájmem o pohárová utkání.

na druhém místě za Lipovou. Tam však
škatulata v soupisce nejsou tak intenzivní.
„Podařilo se nám z 1.SK Prostějov získat
Lukáše Petrželu. Bohužel naopak přerušuje kariéru Patrik Zapletal,“ sdělil trenér
Čechovic Lukáš Koláček. Jeho tým už
má za sebou i přípravné zápasy. Zejména
první se mu povedl na jedničku. „Porazili
jsme Slatinice 4:1. Bylo to typické první
přípravné utkání s pasážemi, v nichž jsme
hodně chybovali. Ale také s dalšími, na
které budeme chtít navázat,“ řekl kouč
k utkání. Víkend pak patřil zápasu s Olešnicí u Bouzova, ambicióznímu týmu sahajícímu taktéž po postupu.

PROSTĚJOV Hned tři kluby
z prostějovského regionu mezi
sebou vyměnily brankáře. Každý z týmů navíc nastupuje v jiné
soutěži. V krajských Určicích,
Klenovicích a okresních Držovicích budou mít v nové sezóně
nové gólmanské jedničky.
Zatímco loňská jednička Držovic
Jakub Menšík si o dvě třídy polepší
a přichází do Určic, za které bude
nastupovat v I.A třídě, další dva
brankáři si o jednu naopak pohorší. Jednička Určic Tomáš Hýbl se
stěhuje do Klenovic, které budou
obhajovat titul v I.B třídě. Posledním brankářem této výměny
je David Pokorný, který přichází

jako náhrada za výše zmíněného
Menšíka do Držovic. Odchod
Pokorného bude pro Klenovice
velkou změnou: jako jediný brankář v I.B třídě totiž nevynechal
v brance během sezóny ani jednu
minutu.
Zajímavostí těchto přesunů je jistě fakt, že všichni tři brankáři jsou
stále v mladém věku a ve svých klubech dosud dělali jedničky. Zda se
tato situace změní v letošním roce,
kdy každý bude působit s novým
týmem, bude otázkou prvních
zápasů sezóny. První týdny jistě
napoví, který z týmů na tomto
transferu nejvíce vydělal, a naopak
který prodělal.
(jaf)

Kapka hokeje ve fotbale:

Přebor hlásí změny ve střídání
PROSTĚJOV Hrají tak ženy v divizi,
hrají tak ve III. třídě. A letos, letos tak
začnou hrát i v okresním přeboru.
Řeč je o způsobu střídání, který se
pro nejvyšší okresní soutěž radikálně
změní. Nově totiž bude umožněno
střídání hokejové. Hráči tím pádem
budou moci prakticky kdykoli a kolikrát chtějí během utkání vystřídat
a zase se zapojit do hry. Novinku
schválil výkonný výbor Okresního
fotbalového svazu (OFS).

Michal SOBECKÝ
Důvody k tomuto kroku vysvětlil sekretář OFS Prostějov Zdeněk Vysloužil. „Hraje se tak i v okolních okresech.
Rozhodnutí souvisí i s tím, že si hráči
mohou prodloužit svou aktivní kariéru. Současná generace prostě stárne,“

poznamenal Zdeněk Vysloužil. Odkázal pak i na konkrétní reakci představitelů týmů, kteří se 9. července sešli na
losovacím aktivu. „Nebyla zde proti
novince žádná námitka,“ vyjádřil se
Vysloužil.
Přesto změna u některých týmů budí
rozporuplné reakce. „Hokejové střídání se mi nelíbí. S argumentem, že to pomůže s nedostatkem hráčů, nesouhlasím a nechápu ho,“ uvedl třeba trenér
Dobromilic Michal Rochla. Právě jeho
týmu by se novinka měla poprvé týkat.
Jinde už ale mají zkušenosti ze sezóny
2018/2019. A často pozitivní. „Zkušenosti jsou ty nejlepší. Snažil jsem se
hokejové střídání prosadit i v minulosti,“ uvedl sekretář fotbalového Zdětína
Tomáš Kučera. „Věkový průměr našeho týmu je hodně přes čtyřicet let.

A tohle je způsob, jakým se nám podařilo o nějaký ten rok déle u nás fotbal udržet. Je mi třeba líto kluků, kteří
by jinak proseděli osmdesát minut na
lavičce a naskočili až v závěru,“ vysvětlil
svůj postoj.
Podobně hodnotí změnu ve střádání
hráčů například trenér Pavlovic u Kojetína Bohumil Kejnar. Se svými svěřenci hraje III. třídu, mohl tak už srovnat
klasický a nový styl střídání. „Hodně
chválím novinku. Máme v týmu spoustu lidí, kteří by celých devadesát minut
nezvládli, a je dobré, že se hráči mohou
prostřídat,“ vyjádřil se. Podle reakcí klubů, stárnutí a úbytku hráčů to vypadá,
že se novinka může uchytit. „Loni sice
v některých týmech brblali, teď jsou ale
spokojení. Je to o zvyku,“ myslí si Zdeněk Vysloužil.

LADISLAV BÍLÝ: „HLAVNĚ HRÁT )RWEDORYĄUHNRUGPDQ,YDQ-DQġLDU
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STÁLE KVALITNÍ

FOTBAL“

Krajní obránce Konice Ladislav
Bílý (na snímku) má za sebou
s celým týmem úspěšnou sezónu.
I z osobního hlediska se mu letos
dařilo. Dokázal vstřelit sedm branek a pomáhal týmu lví měrou
k celkovému druhému místu.
Příští rok čeká na Konici druhá
skupina I.A třídy. Večerník tedy
Ladislava Bílého vyzpovídal.

Jan FREHAR
yy Jak byste hodnotil letošní sezónu z týmového pohledu?
„Rozhodně úspěšně, myslím si, že
druhé místo potvrzuje kvalitu, kterou tým má. Jeden tým byl zkrátka
lepší, což musíme uznat. Bohuňovice to dokazovaly po celou sezónu,
my jim ten náskok nechali hned na
začátku sezóny. Ač jsme byli nejlepším mužstvem jara, Bohuňovice
vyhrály soutěž zaslouženě. Hlavně
jsem rád, že se nám povedlo začlenit
dorostence, což je správný tah do budoucna. Druhé místo musím hodnotit pozitivně.“
yy A z vašeho osobního?
„Kdo vám dal číslo? (smích) Kluci si
mě letos celkem dobírají. Letos jsem
dal asi sedm gólů, navíc mi jeden
neuznali, že byl vlastní. Na obránce
spokojenost. Teď už vážně, primární
je týmový výkon. Individuální věci
jsou podřadné v kolektivním sportu.

I ty mé góly jsou zúročením
práce celého týmu. Je to
samozřejmě jedno, ty
branky ale potěší. Ale
celkové druhé místo
a náš herní projev mě
těší mnohem více.“
yy Během května jste dal pět branek za tři zápasy, jak jste to z pozice krajního obránce zvládl?
„Padalo to tam. (smích) Spíše mě
těší, že ty branky přišly v době, kdy
se klukům vepředu příliš nedařilo,
dokázal jsem je nahradit. Kdybych
ty góly dal v zápasech, kdy jsme vyhráli třeba 7:2, tak bych z nich neměl
takovou radost. Jsem rád, že jsem
pomohl mužstvu v pravou chvíli.“
yy Nechtěl byste tedy hrát více
vepředu?
Ne, ne. Já bych to určitě chtěl, ale
trenér má v tomhle naprosto jasno.
(smích) Mě radši nechá útočit jen ze
standardek. Tohle jsou hlavně věci,
do kterých by se trenérům nikdy
nemělo mluvit. Ať hraju kdekoliv,
týmový úspěch je základ.“
yy Co říkáte na přesun do druhé
skupiny I.A třídy?
„Popravdě jsem z toho velkou radost neměl, protože jsme ji už hráli.
Troufnu si říct, že ta první skupina
je kvalitnější a fotbalovější. Navíc
nám více seděla, nebyly tam ty vyhrocené zápasy, které tu z důvodů

(QVQCTEJÊX.$ÊNÚ

derby budou. Obávám se, že nyní
to bude o trošku jiných věcech než
jen fotbalových kvalitách. Pro nás to
bude zřejmě paradoxně náročnější
po fyzické stránce, kde do nás ty
týmy půjdou více. Osobně z toho
velkou radost nemám, ale na druhou
stranu změna je život.“
yy Jaké jsou cíle do další sezóny?
„Hlavně hrát kvalitní fotbal. Postupně začleňovat další kluky, ideálně
i z našeho dorostu a snažit se o co
nejlepší umístění. Já osobně nejsem
zastánce dělat nějaké cíle před sezónou. Může to nějak začít, nějak se to
pokazit nebo zlepšit. Vyloženě bych
žádné cíle nedával, snažit se hrát
nahoře, ale podle možností. Jsme
momentálně regionální klub, pro
který je tahle soutěž dostačující. Pokud by byla možnost postoupit nahoru, neznám moc týmů, které by se
tomu bránily. Ale vážně nechci dávat
nějaké cíle, nevíme, co nás čeká za
soupeře, po třech letech se ty týmy
obměnily. Byl bych vážně opatrný,
snažit se hrát nahoře, ale cíle bych
žádné nedával.“

PROSTĚJOV Matador, veterán,
mentor. Taková přízviska si právem zaslouží fotbalista Ivan Jančiar
(na snímku). Nestárnoucí obránce,
případně záložník, letos oslavil
už 56. narozeniny. V celé I.B třídě
nehrál v uplynulé sezóně starší
hráč. Do fotbalového důchodu se
ale nechystá. Dále je navíc velmi
platným hráčem, který pomáhá
zkušenostmi, ale také svým čtením
hry. Že není jen do počtu, prozrazuje navíc i statistka: atakoval totiž +XCP,CPéKCT PCUPÊOMWXNGXQ PCFQO¾EÊOJąKwVKVT¾RKNJT¾éG\-NGPQXKEPC*CPÆ
tisícovku odehraných minut a byl 5ONCFwÊOKUQWRGąKFTåÊMTQMFÊM[RąGJNGFW\MWwGPQUVGOKOQJWVPÆRQUVCX÷
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
tak jedním ze základních pilířů hry 
TJ Haná Prostějov, byl také třetím „Ve svém věku se na to tolik neohlí- yy Jaké cíle máte vy osobně do dalnejvytěžovanějším z devíti hrají- žím. Musí hlavně hrát mladí. U sebe ší sezóny? A jaké by si měla dát TJ
cích padesátníků v I.B třídě.
jsem rád za každou minutu.“
Haná Prostějov?
yy Je nějaký zápas, který byl z vaše- „U sebe budu rád za odehrané miPŮVODNÍ
ho pohledu obzvlášť povedený?
nuty. Co se týká týmu, vrátil se nám
rozhovor
„Nevybavím si teď. Ale platí to o kaž- Patrik Gábor, přišel Martin Hladký,
dém,
ve
kterém
jsme
dokázali
vyhrát.
“
takže asi tak.“
pro Večerník
yy Uvažoval jste s přihlédnutím yy Co tedy od dalšího ročníku ček věku o konci kariéry?
káte?
Michal
„Zatím to nijak neřeším. Sedli jsme si „Přeřadili nás do druhé skupiny. Ty
s trenérem a ptal se mě, jestli chci dál týmy moc neznáme, snad kromě
SOBECKÝ
pokračovat. S tím, že by za to byl rád. Smržic. Nevíme tedy, co nás čeká.
yy Jak byste zhodnotil uplynulou Tak jsem do toho šel. Je to těžké, po V současné sestavě bychom ale nesezónu?
těch letech si člověk bude těžko odvy- měli mít problém něco odehrát.“
„Z pohledu toho, jak začala, tak byla kat od fotbalu. Až s ním jednou skon- yy Kolikátá to vlastně bude vaše
vlastně skvělá. Hlavní je, že jsme za- čím, budu si muset hned najít jinou sezóna?
chránili ligu. I když podzim jsme začali aktivitu.“ (smích)
„Začal jsem s fotbalem v šesti letech,
hodně špatně. Přestože některé zápasy yy Mezi vámi a spoluhráči je rozdíl ještě v Železárnách. Takže padesátá.“
nebyly tak špatné, chyběly nám Patri- i pětatřicet let. Je to poznat, máte si yy Jste sportovní dlouhověkostí
kovy góly (Patrik Gábor vstřelil za Ha- třeba se spoluhráči co říct?
takový místní fotbalový Jaromír
nou v sezóně 20 branek, pozn. red.).“ „V šatně není žádný problém. Doká- Jágr…
yy Jak jste spokojený se svým vytí- žeme si povykládat o všem. Bavím se (smích) „To úplně ne. Ten se pohybuje
žením na hřišti?
stejně s mladými i se starými.“
na poněkud jiné úrovni.“
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Barbora Strýcová Mayer byl opìt nad síly Veselého
má životní titul

a navrch post

UMAG, PROSTĚJOV Na Argentince Leonarda Mayera narazil
v Umagu hned ve 2. kole Jiří Veselý. S neoblíbeným soupeřem
prohrál šesté utkání ze sedmi vzájemných soubojů a do čtvrtfinále
se nedostal. „Pár šancí jsem měl,
nestačilo to,“ posteskl si prostějovský tenista.

Do zápasu s Mayerem přitom vstoupil dobře, ujal se vedení 3:1 a první
set pro sebe získal za 38 minut. Ve
druhé sadě ale za stavu 4:4 ztratil
podání a Mayer vyrovnal. Další brejk
šestadvacetiletý Čech nabídl soupeři hned v úvodu rozhodujícího setu
a 60. hráč světa toho využil. Veselý
pak sice za stavu 4:5 dokázal jeden

mečbol odvrátit, vyřazení už ale nezabránil.
Veselý se krátce před začátkem turnaje v Gstaadu dostal do hlavní soutěže
dvouhry. Český tenista byl původně
vedený jako náhradník, po odhlášení
několika hráčů, včetně posledního
Matteo Berrettiniho, však švýcarský
turnaj nevynechá.
(lv)

SVĚTOVÉ .ULVWÙQD3OÉvNRY½VHGRVWDOD
JEDNIČKY do ètvrtfinále
TENIS

ZHQVQKPVGTPGV

LONDÝN, PROSTĚJOV
V Zřejmě neopakovatelné dva týdny má za sebou Barbora Strýcová.
Ve Wimbledonu se ve dvouhře dostala mezi nejlepší čtyři tenistky a v deblu dosáhla společně s Tchaiwankou Sie Šu-wej na svůj první grandslamový titul. Vítězství navíc českou
tenistku katapultovalo na první místo světového žebříčku WTA ve čtyřhře.

Ladislav VALNÝ
„Je to jako sen. Je to nádhera. Jsem pyšná. Nevím, jestli se
sem ještě za rok vrátím. Možná jsem Wimbledon hrála naposledy, a tak jsem si chtěla užít každou chviličku. Vyšlo to
dokonale,“ jjásala ppo pposledním utkání Strýcová.
ý
Česko-tchajwanský pár vstupoval do soutěže jako třetí
nejvýše nasazená dvojice a do semifinále plnil roli favorita. V semifinále pak přetlačil i turnajové jedničky
Babosovou s Mladenovicovou. Velká jízda se nezastavila ani ve finále, kde v cestě za celkovým trium-

fem stála Kanaďanka Dabrowská a Číňanka Sü I-fan.
„Když už jsme se dostaly do finále, nechtěly jsme přijít
o možnost užít si přebírání vítězné trofeje. Bylo to hodně
náročné. Podařilo se nám udržet psychiku na uzdě a to bylo
klíčové,“ poznamenala Strýcová, kterou Wimbledon stál
také hodně fyzických sil. „Lhala bych, kdybych tvrdila, že
jsem čerstvá,“ smála se velká bojovnice, která byla ve čtyřhře
tenisovou spravedlností odměněna také za přístup k deblu. Přestože postupovala ve dvouhře, nenapadlo ji čtyřhru
vzdát. „V hlavě jsem měla nastavené, že debla nevzdám. Nepřipouštěla jsem si, že mi bere síly,“ uvedla Strýcová.

BUKUREŠŤ Mezi poslední osmičku postoupila na turnaji v Bukurešti Kristýna Plíšková. Potvrdila
tak pozici osmé nasazené tenistky.
V boji o postup do semifinále podlehla na antuce domácí kvalifikantce Patricii Marii Tigové ve třech
setech.
Českou tenistku mohly mrzet
především šance z první sady, ve které

19071810795
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WZK^d :Ks ^ƚŽǀŬǇ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶͲ
Đƽ͕ ƉƎĞĚŶş ŵşƐƚŽ ǀ ĂƵƚŽŵŽďŝͲ
ůŽǀĠŵ ƉƌƽŵǇƐůƵ Ă ŵĞǌŝ ƉŽĚͲ
ŶŝŬǇ ǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘ dŽ ũĞ ĚŶĞƐ
ĨŝƌŵĂ DĂŝĞƌ͘ s ƐŽďŽƚƵ ǀƓĂŬ
ĚĢŶş ǀ DĂŝĞƌƵ ǌĚĂůĞŬĂ ŶĞďǇůŽ
ũĞŶŽƉƌĄĐŝ͘EĂēĂƐƐĞƚŽƚŝǎĨŝƌŵĂ
ͣƉƎĞƐƚĢŚŽǀĂůĂ͞ ĚŽ ŚŽƚĞůƵ dĞŶͲ
ŶŝƐĐůƵď͕ŬĚĞƵƐƉŽƎĄĚĂůĂƉƌŽƐǀĠ
ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐĞĂŬĐŝƉůŶŽƵƐƉŽƌƚƵ͕
ǌĄďĂǀǇŝũşĚůĂ͘EĢŬƚĞƎşƉƌĂĐŽǀŶşͲ
ĐŝƐŝŶĂǀşĐŽĚŶĞƐůŝƚĂŬĠĚĄƌŬǇǌĂ
ůĠƚĂƐƚƌĄǀĞŶĄǀĞĨŝƌŵĢ͘
ŬĐĞ ƉƌŽ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐĞ ũƐŽƵ ǀĞ ĨŝƌͲ
ŵĢƵǎƚƌĂĚŝĐş͘^ƉŽůĞēŶŽƐƚDĂŝĞƌ͕
ŬƚĞƌĄ ǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ ũŝǎ ĞǆŝƐƚƵũĞ ǀşĐĞ
ŶĞǎƚƎŝŶĄĐƚůĞƚ͕ƉƌŽƐǀĠǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐĞ
ƉŽƎĄĚĄ ƐƉŽƌƚŽǀŶş ŽĚƉŽůĞĚŶĞ ƉƌĂͲ
ǀŝĚĞůŶĢͣ͘DǇƐůşŵƐŝ͕ǎĞũĚĞŽǀĞůŵŝ
ĚƽůĞǎŝƚŽƵ ĂŬƚŝǀŝƚƵ͕ ŬĚǇ ƐĞ ŵƽǎĞŵĞ
ŶĞĨŽƌŵĄůŶĢƐĞƚŬĂƚ͕ƵǀŽůŶŝƚƐĞĂǀǌĄͲ
ũĞŵŶĢƐĞƉŽǌŶĂƚƚƌŽĐŚƵǌũŝŶĠƐƚƌĄŶͲ
ŬǇ͕ĂƉƌŽēƐĞŬƚŽŵƵŶĂǀşĐƚƌŽƓŬƵŶĞͲ
ƉŽŚŶŽƵƚ͍͞ƵǀĞĚůŬĂŬĐŝƎĞĚŝƚĞůĨŝƌŵǇ
>ƵŝƐ&ĞƌŶĂŶĚĠǌ'ĄŶĚĂƌĂ͘
WƎĞĚƚşŵ͕ ŶĞǎ ǌĂēĂůĂ ǀŽůŶĄ ǌĄďĂǀĂ͕
ŵĢůǀŬŽŶŐƌĞƐŽǀĠŵƐĄůƵƷǀŽĚŶşƐůŽͲ
ǀŽ͘sŶĢŵǌŚŽĚŶŽƚŝů ǀǉƐůĞĚŬǇĨŝƌŵǇ
ƉŽĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠƐƚƌĄŶĐĞ͕ǀĞůŵŝĚŽďƌĠ
ǀǉƐůĞĚŬǇůŽŸƐŬĠŚŽƌŽŬƵĂƉŽƉƐĂůŽďͲ
ůĂƐƚŝ͕ ƐĞ ŬƚĞƌǉŵŝ ƐĞ ǀ ůĞƚŽƓŶşŵ ƌŽĐĞ
ŵƵƐş ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ ǀǇƉŽƎĄĚĂƚ͕ ĂďǇ

ǌŽƉĂŬŽǀĂůĂ ůŽŸƐŬǉ ǀǉƐůĞĚĞŬ ƐƉŽůĞēͲ
ŶŽƐƚŝ͘ŵşŶŝůŝǀůŝǀĐĞůŽƐǀĢƚŽǀĠĞŬŽŶŽͲ
ŵŝŬǇͣ͘EĞďƵĚĞŵĞƐĞĂŬƚƵĄůŶĢƌŽǌƓŝͲ
ƎŽǀĂƚŶĞďŽƐƚĂǀĢƚǀĞƐƚƎĞĚŶşǀƌŽƉĢ
ŶŽǀǉǌĄǀŽĚ͘:ĞƚŽŝŬǀƽůŝŶĞũŝƐƚŽƚĢŶĂ
ƐǀĢƚŽǀǉĐŚƚƌǌşĐŚ͕͞ƎĞŬůƐǀĠŵƵƚǉŵƵ͘
sĞůŬŽƵēĄƐƚŽĚƉŽůĞĚŶĞĂůĞƌŽǌĚĄǀĂů
ƷƐŵĢǀǇ͘  ƚĂŬĠ ǀƚŝƉǇ͘ <ĚǇǎ ǌĂēĂůŽ
ǀǇǀŽůĄǀĄŶş ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽʹũƵďŝůĂŶƚƽ͕
ƚĞĚǇƚĢĐŚ͕ĐŽƉƌĂĐƵũşǀDĂŝĞƌŽǀŝƉĢƚ
ŶĞďŽ ĚĞƐĞƚ ůĞƚ͕ ǌũŝƐƚŝůŽ ƐĞ͕ ǎĞ ƎĂĚĂ
ĐŚǇďşͣ͘dŽƐŝĂƐŝƎĞŬůŝ͕ǎĞƵǎũƐŽƵƵŶĄƐ
ĚůŽƵŚŽ͘ƚĂŬƌĂĚƓŝŽĚĞƓůŝƷƉůŶĢ͕͞ǌĂͲ
ǀƚŝƉŬŽǀĂů'ĄŶĚĂƌĂ͕ĂůĞĚŽĚĂů͗ͣŽƵͲ
ĨĄŵ͕ǎĞƚŽŵƵƚĂŬĂůĞŶĞŶş͘͞
ŽƐƚĂůŽƐĞǀƓĂŬŝŶĂŽĐĞŶĢŶşƚƎşƉƌĂͲ
ĐŽǀŶşŬƽ͕ŬƚĞƎşƐĞĐŚǇƐƚĂũşĚŽĚƽĐŚŽĚƵ͘
:ĞĚŶşŵǌŶŝĐŚũĞŝŽŚƵŵŝů<ŽŶĞēŶǉ͕
ŬƚĞƌǉǀǌďƵĚŝůǀůŶƵƉŽƚůĞƐŬƵĂŶĞďĄůƐĞ

ŶĂǀşĐĂŶŝŵŝŬƌŽĨŽŶƵͣ͘KƚŽŵ͕ǎĞƐŝŽĚͲ
ĚĄůşŵĚƽĐŚŽĚ͕ũƐĞŵŶĞƵǀĂǎŽǀĂů͘ŚĐŝ
ďǉƚŵůĂĚǉĚƽĐŚŽĚĐĞ͕ĚŽŬŽŶĐĞƚŽĂŶŝ
ŶĞďĞƌƵũĂŬŽĚƽĐŚŽĚ͕͞ƉŽǌĚĢũŝƵǀĞĚů
ƉŽƚĞƚŽǀĂŶǉ ŵƵǎ ǀ ŵĞƚĂůŽǀĠŵ ƚƌŝēͲ
ŬƵĂŬƓŝůƚŽǀĐĞ͕ŬƚĞƌǉǌĨŝƌŵǇŽĚĐŚĄǌş
ǀĚŽďƌĠŵͣ͘ĂǀŝůŝũƐŵĞƐĞƐǀĞĚĞŶşŵ͕
ƌĄĚĚŽďƵĚŽƵĐŶĂǀǇƉŽŵƽǎƵ͕͞ƐĚĢůŝů͘
ͣsǇƵǎşǀĄŵĞ ƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚ ƐƉŽƌƚŽǀŶşŚŽ
ĚŶĞƚĂŬĠŬƚŽŵƵ͕ĂďǇĐŚŽŵƉŽĚĢŬŽͲ
ǀĂůŝ ŶĂƓŝŵ ũƵďŝůĂŶƚƽŵ͕ ͢ǀǇƚƌǀĂůĐƽŵ͚͕
ŬƚĞƎş Ɛ ŶĂƓş ĨŝƌŵŽƵ ďĢǎş ƉĄƚǉ ŶĞďŽ
ĚĞƐĄƚǉƌŽŬ͘DŽĐƐŝũŝĐŚǌĂƚŽǀĄǎşŵĞ͕͞
ǀǌŬĄǌĂů>ƵŝƐ&ĞƌŶĂŶĚĠǌ'ĄŶĚĂƌĂ͘
WŽ ŽĐĞŶĢŶş ƉĂŬ ǌĂēĂů ŚůĂǀŶş ƉƌŽͲ
ŐƌĂŵĚŶĞ͘<ƌŽŵĢƌĂƵƚƽŵŽŚůŝǀǇͲ
ǌŬŽƵƓĞƚ ƷēĂƐƚŶşĐŝ ƚĂŬĠ ĐĞůŽƵ ƎĂĚƵ
ƐƉŽƌƚŽǀŶşĐŚĂŬƚŝǀŝƚ͗ēĞŬĂůũĞƐƋƵĂƐŚ͕
ďŽǁůŝŶŐ͕ ƚĞŶŝƐ Ă ĚĂůƓş͘ < ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ
ŶĂǀşĐ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽŵ ďǇů ŝ ƎĞĚŝƚĞů
ĨŝƌŵǇ͕ďĢŚĞŵĂŬĐĞƐĞƷƉůŶĢƐŵĂǌĂͲ
ůǇƌŽǌĚşůǇŵĞǌŝƉŽƐƚǇǀĞĨŝƌŵĢ͘
ŬĐŝ ƉĂŬ ǀǇǌĚǀŝŚůĂ ,Z ŵĂŶĂǎĞƌŬĂ
ůĂŶŬĂZŝŶĂƐŽǀĄũĞƓƚĢǌũŝŶĠŚŽĚƽͲ
ǀŽĚƵͣ͘ƽůĞǎŝƚĠũĞ͕ǎĞƐĞƚƵůŝĚĠŵĢůŝ
ŵŽǎŶŽƐƚ ƐĞƚŬĂƚ͕ ƉŽƉŽǀşĚĂƚ Ɛŝ͕ ƉŽͲ
ďĂǀŝƚƐĞ͕͞ƵǀĞĚůĂŵĂŶĂǎĞƌŬĂŬƵĚĄͲ
ůŽƐƚŝ͕ Ɛ ũĞũşŵǎ ƉƌƽďĢŚĞŵ ǀǇũĄĚƎŝůĂ
ǀĞůŬŽƵ ƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚ͘ ͣEĂ ƚŽ͕ ǎĞ ũĞ
ƐŽďŽƚĂ͕ƚĂŬƐĞƚƵƐĞƓůŽĂƐŝϮϬϬůŝĚş͘
ƚŽũĞƌŽǌŚŽĚŶĢƷƐƉĢĐŚ͕͞ǀǇǌĚǀŝŚůĂ
ǌĄũĞŵǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ͘
;ƉƌͿ
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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å(1<
%XNXUHäģ
Dvouhra – 1. kolo: .ULVWêQD 3OtãNRYi   ±
&DGDQWXRYi 5XP 2. kolo: .ULVWêQD
3OtãNRYi ± %RQDYHQWXUHRYi %HOJ   
ÿWYUWÀQiOH.ULVWêQD3OtãNRYi±7LJRYi 5XP 


Berdych vynechá tøi turnaje na betonu
LONDÝN, PROSTĚJOV Hned ze
tří turnajů na amerických betonech
se odhlásil Tomáš Berdych. Český tenista měl ve Washingtonu, Montrealu a Cincinnati startovat na základě
chráněného žebříčku, začátek další
části sezóny však vynechá.
Zda využije přijatou divokou kartu

>ŝĚĠǌDĂŝĞƌƵĚŽĂŬĐĞ͊
Zaměstnanci měli den plný sportu i zábavy.

nevyužila ani jeden ze sedmi brejkbolů. Ve druhém setu Plíšková předváděla skvělý tenis, na začátku třetího dějství ale rychle ztratila servis a po chvíli
byl stav z její strany 0:5. Ačkoliv ještě
stáhla na 3:5, na obrat to již nestačilo.
„Klíčové okamžiky jsem nezvládla.
Bojovala jsem až do konce, soupeřka
ale byla rozjetá a nabídnutou šanci využila,“ uvedla Plíšková.
(lv)

08å,
Umag
Dvouhra – 1. kolo: 9HVHOê ± 6WHHEH 1ČP 
7:6, 3:6, 7:6, 2. kolo: 9HVHOê±0D\HU $UJ 

Amersfoort
Dvouhra – 1. kolo: 3DYOiVHN ± :DQJ )U 
6:3, 6:2, 2. kolo:.ROiĜ  ±'H-RQJ 1L] 
3DYOiVHN±5ROD 6ORYLQ 
1:6, 3. kolo:.ROiĜ±*DNKRY 5XV 
ÿWYUWÀQiOH.ROiĜ±5ROD

na turnaj ve Winston-Salemu, který
se hraje týden před US Open, zatím
není jasné.
Bývalý čtvrtý hráč světového žebříčku ukončil loňskou sezónu kvůli
zdravotním problémům už před
Wimbledonem, do letošního roku ale
vstoupil nadějně. V Dauhá postoupil

do finále, v Montpellier do semifinále, na Australian Open uhrál čtyři
kola. Od březnového startu v Indian
Wells ale opět pauzíroval, léčil bolavá
záda a kyčel a v žebříčku vypadl z první stovky. Comeback v All England
Clubu skončil hned v prvním kole po
prohře s Taylorem Fritzem.
(lv)
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„Hokej rozhoduje

'@NOüµ=DQTMµÜÁI<G@?
PROSTĚJOV Hokejová příprava na další sezónu tento týden postupuje do další fáze. Ode dneška čekají hráče
testy, ve středu pak poprvé vstoupí na led prostějovského hokejového stadionu. Pro řadu hráčů to bude skutečně
premiéra, v týmu je řada nováčků.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

hlava“

PROSTĚJOV Novou posilu hlásí ještě před vstupem
na led prostějovští Jestřábi. Nejedná se však o hráče, ale
o člena širšího realizačního týmu. Přidala se do něj
rodačka Nela Jančiarová, která by se „A“-týmu měla
starat nejen o fyzické bolístky a kondici. K hokeji
má odjakživa vztah, nyní už mu bude pomáhat
i v jeho zázemí. „Na zimním stadionu jsem strávila
dětství,“ říká nejčerstvější posila prostějovských
Jestřábů. A už nyní se těší na nové zkušenosti.

Michal SOBECKÝ

„Nejprve ale hráče čekají funkční testy, aby se ukázalo, zda jsou schopni
hokej hrát. Od středy jsme pak na
ledě a začne dril. První tři týdny to
pro kluky bude hodně náročné,“ uvedl trenér a sportovní manažer prostějovských
Jestřábů JiříVykoukal. První
trénink na ledě by měl začít v 9 hodin. Do prvních
přípravných zápasů pak
chybí už jen dva týdny.
Na úvod míří Jestřábi
do Polska, kde se střetnou s týmem Tychy.
S těmi se Jestřábi střetli naposledy před sezónou 2016/2017, a to
s bilancí těsné porážky a vysoké výhry.

Silného soka v přípravě ale hledá Jiří Vykoukal jinde.
„Skutečně prověřit by nás měly zejména extraligové
Vítkovice,“ podotkl. Loňskou přípravu například žádný
tým z nejvyšší české soutěže neokořenil.
(QVQ.*-,GUVą¾DK2TQUV÷LQX

yy Co bylo určující v rozhodování o angažmá
v týmu Jestřábů?
„Mám ráda odmalička hokej, hlavně ten prostějovský.
Strávila jsem kolem něj dětství díky krasobruslení a skoro
všichni mí kamarádi a spolužáci byli hokejisté, takže mám
velký vztah k našemu hokeji. Proto jsem ráda, že můžu začít
pracovat právě u našeho hokeje.“
yy Uvažovala jste dlouho, než jsi na nabídku kývla?
„Neuvažovala jsem ani minutu. Když mi pan Luňák volal, ptal
se, jestli mám zájem, a říkal mi, jak by si to představoval, bylo
to přesně to, co jsem chtěla. A za to mu děkuji, za příležitost.“
yy Jaká bude vaše role v realizačním týmu?
„Mou rolí v týmu by měla být starost o zdravotní stránky hráčů. A to jak o fyzickou, tak o psychickou. Hokej už není jen
o fyzické připravenosti, hlavně rozhoduje hlava. Na to bych
se chtěla zaměřit. S kondičním trenérem bychom měli kluky
připravit tak, abychom je zdravé a připravené po všech stránkách
předali hlavnímu trenérovi a on mohl pracovat dál.“
yy Jaké máte předchozí zkušenosti, případně studium?
„Jsem už osobní fitness trenérkou, tomu se věnuji už několik let. K tomu
už se roky snažím jít alternativní cestou. To znamená čínská medicína, ajurvéda a další, kde je právě propojení mysli a těla. Na mnoha místech jsem
byla, kde se tohle reálně praktikuje, jinak čerpám z knih. A hlavně jsem měla
štěstí na úžasné lidi, co mě vedli nebo ještě vedou. U svých osobních tréninků to praktikuji a doufám, že i v hokeji to bude znát. Takže bych chtěla
všechno, co roky na sobě zkouším, předat dál našim hráčům.“
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yy Jakube, jak se událo vaše hostování do konce sezóny v prostějovském
klubu?
„Po ukončení loňské sezóny jsem
měl pohovor s panem Jiřím Šlégrem,
generálním manažerem HC VERVA
Litvínov, který kladně vyhodnotil
mé dosavadní působení v klubu. Řekl
mi, že chce, abych se v dospělém hokeji ještě více otrkal a že mi zajistí pů-

sobení v kvalitním týmu CHANCE
ligy. V té době jsem se také od svého
agenta dozvěděl o nabídce od Jestřábů. Ani na chvilku jsem neváhal a nabídku s radostí přijal.“
yy Co vás přesvědčilo přijmout nabídku od Jestřábů?
„Jednou z hlavních věcí byl samozřejmě
zájem ze strany Jestřábů. Jsem si vědom
kvalit tohoto klubu a hned jsem si uvědomil, že jsem dostal skvělou nabídku,
která by měla být pro můj hokejový růst

CENY VSTUPNÉHO APERMANETEK

NA NOVOU SEZÓNU ODTAJNĚNY!

PROSTĚJOV – Prostějovský hokejový klub představil ceny vstupného a permanentních vstupenek
pro nadcházející ligovou sezónu
2019/2020. Fanoušky Jestřábů čeká
několik změn týkajících se například ceny lístků nebo variant permanentních vstupenek.
Zájemci o permanentky mají nově na
výběr pouze ze dvou variant: základní
JSME PROSTĚJOV (2 600 Kč) a VIP
(12 500 Kč). Změnou je také množství
zápasů zahrnutých v ceně základní
permanentky. V letošním roce bude
tato „permice“ platit pouze na přípravu a základní část (celkem 33 zápasů,
pozn. red.). Každý „permanentkář“ ještě obdrží slevovou akci na podepsaný
zápasový fan dres a podepsané profesionální kartičky Jestřábů. „Permanentkáři“ budou mít výhodu i po skončení
základní části, kdy pro ně bude vyhrazený první den předprodeje vstupenek
na zápasy play-off. Přesné datum zahájení prodeje permanentních vstupenek
bude upřesněno během tohoto týdne.
Změna čeká i na ty, kteří si kupují vstu-

tou správnou cestou a přínosem. Navíc
zde bude působit pár dlouholetých kamarádů a spousta kvalitních hráčů, což
je pro mě určitě velká výzva.“
yy Můžete se hokejově představit?
Co od vás mohou hráči a fanoušci
očekávat?
„Určitě mám rád tvrdý a rychlý hokej.
Typově sám sebe řadím mezi hodně
ofenzivní obránce. Do starších žáků
jsem hrál v útoku a útočné choutky
ve mně zůstaly. Velice rád se zastanu
každého svého spoluhráče, myslím, že
tomu každý bude rozumět.“
yy Jaké jsou vaše cíle do nadcházející
sezóny?
„Určitě dojít s týmem co nejdál a posunout sám sebe o kus dál.“
yy Jak vypadá vaše letní příprava?
„Letní přípravu absolvuji s týmem

HC VERVA Litvínov pod vedením
pana Andrleho. Osobně jsem nikdy takovou letní přípravu nezažil a je to úplně něco nového, a sice jak na týmový,
tak individuální přístup. Mimo klubovou přípravu jsem polykal individuální
dávky.“
yy Je něco, co byste chtěl na závěr vzkázat fanouškům?
„Doufám, že naplním
každé očekávání a pomohu Jestřábům
dojít co nejdále
a uspět.“
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penky. Výše jednotlivého vstupného
na zápasy základní části bude 100 Kč.
„Abychom se mohli udržet mezi finančně silnějšími aspiranty na semifinále, dojde ke kosmetickému zdražení
základního vstupného na utkání I.
ligy o 10 Kč,“ informuje o ceně klub
LHK Jestřábi Prostějov.
Vstupné na jednotlivé přípravné zápasy zůstává nadále stejné, a to 50
Kč. Nic se nemění ani na ceně vstup-

ného pro děti do 130 cm, ty budou
chodit na duely LHK v základní části
stále zadarmo. Na dobíjecí plastové
permanentky se bude vybírat vratná
záloha 50 Kč. Pro majitele permanentek z minulé sezóny tato informace neplatí, těm bude „permice“
vyměněna za novou bez poplatku.
V případě pořízení místenky v rámci permanentky se její cena navýší
o 100 Kč.
(rei)
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PROSTĚJOV Jednou z již zmiňovaných posil do obranných řad
Jestřábů pro nadcházející sezónu
je Jakub Březák. Mladý zadák
přichází z Litvínova na hostování do konce sezóny. V rozhovoru prozradil, jak vznikal jeho
přesun do Prostějova i jaké jsou
jeho cíle do nadcházející sezóny.
„Doufám, že naplním každé očekávání a pomohu Jestřábům dojít
co nejdále…“

Pondělí 22. července 2019
www.vecernikpv.cz
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Poslední duo hráčských posil vyzkouší VK Prostějov od začátku společné přípravy
PROSTĚJOV Jak známo, vedení volejbalového oddílu VK Prostějov
už má vyřešeno složení hráčského kádru svého „A“-týmu žen pro
novou sezónu 2019/20 – s výjimkou blokařského postu. Na středu
sítě totiž chybí ještě dvě plejerky. Kdo jimi bude?
přetrvávající mezeru ve složení družstva řešit. Prozradil nám to sportovní
ředitel hanáckého klubu.
„Vsadíme na takzvaný try-out, tedy
česky řečeno zkoušku. Touhle formou k nám nastoupí dvě blokařky,
Marek
které se hned od začátku zapojí do
SONNEVEND
společné přípravy mančaftu startujíVečerník v tuto chvíli zatím nezná cí ve středu 31. července,“ řekl Miro-FQRąKDWFGFQVÚOW",GwV÷PGXÊOGCNGWåUGDT\[FQ\XÊOG konkrétní jména posledních posil, ale slav Čada.
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
už ví, jakým způsobem hodlá vékáčko O koho přesně půjde, nechtěl ještě

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

odtajnit. „Něco máme rozjednaného, ale zatím ne definitivně jistého.
Každopádně počítáme s vyzkoušením dvojice blokařek, které naskočí
do tréninkového procesu, a uvidíme,
jak budou po všech stránkách působit,“ odtušil Čada.
Trvání try-outu bude záležet na okolnostech, skončit logicky může jen
dvěma způsoby. „V obou případech
platí, že pokud se nám daná blokařka bude zamlouvat, tak si ji necháme
a podepíšeme s ní klasickou smlouvu.
Nebo na zkoušce neuspěje, spolupráci ukončíme a budeme hledat dál,“
připojil Čada.
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Jde o suverénně nejlepší belgický klub ženského volejbalu za poslední dekádu. Od roku 2008 získal
dohromady deset mistrovských titulů, k tomu od roku 2006 stejný počet národních pohárů. A v uplynulých šesti letech pokaždé vyhrál obě soutěže, čímž opakovaně dobyl ceněný double. Na evropské
scéně se však mezi elitní týmy starého kontinentu neprosazuje, jeho největší úspěchy pocházejí z nižších pohárů: triumf v Top Teams Cupu 2001 a stříbro z Challenge Cupu 2010.

Největší úspěchy: 1x vítěz evropského Top Teams Cupu (2001), 1x stříbro v evropském Challenge Cupu
(2010), 13x vítěz belgické ligy (1998, 2000, 2001, 2008, 2010 až 2012, 2014 až 2019), 15x vítěz belgického
poháru (1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2006 až 2008, 2010, 2011, 2014 až 2018).
Výsledky v evropských pohárech za poslední tři roky: osmifinále CEV Cupu (2019), osmifinále CEV Cupu
(2018), čtvrtfinále Challenge Cupu (2017).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2019), 1. místo (2018), 1. místo (2017).
Předseda správní rady: Jan Bens.
Týmový manažer: Mark Buysrogge.
Hlavní trenér: Kris Vansnick.
Asistent trenéra: Raf Vekemans.
Hráčský kádr v ročníku 2018/19: nahrávačky Yana De Leeuw (narozena 1990) a Joke Hoeyberghs (1991),
blokařky Marlies Janssens (1997), Silke Van Avermaet (1999) a Anke Waelkens (2000), smečařky Martina Noseková (Slovensko, 1985), Stéphanie Van Bree (1986), Celine Van Gestel (1997), Justine D´Hondt (1999), Janne
Devos (1999) a Nicolien Van Bellen (2001), univerzálka Paula Boonstra (Nizozemsko, 1998), libera Margo Voets (1995) a Britt Rampelberg (2000).
Vzájemné zápasy s Prostějovem: dosud se neutkali.
Zajímavosti: do roku 2016 klub nesl název Asterix Kieldrecht, za posledních více než deset let měl ve své zemi
podobně výsostné postavení jako VK Prostějov v České republice a během minulé sezóny v Beverenu působila
slovenská smečařka Martina Noseková, bývalá přítelkyně současného trenéra vékáčka Lubomíra Petráše.

Země: Belgie.
Rok založení: 1969.
Klubové barvy: černá a červená.
Domácí hala: Topsporthal Beveren
(kapacita 1500 diváků).
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„Beveren je v současnosti jasně nejlepším ženským klubem v Belgii, což dokládá jeho šest
ligových titulů získaných v řadě za posledních
šest let. Také je pravidelným účastníkem evropských pohárů, například loni vypadl s Olomoucí v osmifinále CEV Cupu po výsledcích
dvakrát 1:3. V současném kádru má kromě
belgických hráček jen dvě cizinky, ale přesto
bude proti našemu omlazenému družstvu
favoritem. Věřím však, že my zabojujeme a co
nejvíc papírově silnějšího soupeře potrápíme.“

Nová a Slavíková pomohly Beach: Baláková

vysokoškolskému výběru ČR a Bartošíková hrály

k sedmému místu

na univerziádě

v Kutné Hoře,
Uherském Hradišti i Brně

NEAPOL, PROSTĚJOV Jubilejní 30. Světová letní univerziáda
2019 proběhla v italské Neapoli, kde měl hned dvojnásobné zastoupení prostějovský volejbal. Na vrcholné klání vysokoškoláků z celé planety totiž vyrazily coby součást univerzitního týmu
žen České republiky dvě hráčky místního VK Prostějov: smečařka Lucie Nová a libero Tereza Slavíková.
Obě naše volejbalistky pravidelně nastupovaly v základní sestavě a staly
se tudíž pevným stavebním kamenem národního výběru ČR. Ten i s jejich pomocí postoupil ze druhého místa základní skupiny C do čtvrtfinále, kde podlehl silným Ruskám, pozdějším vítězkám celého turnaje.
A následně obsadil konečnou sedmou příčku, což byl v šestnáctičlenném startovním poli velmi solidní počin.
Výsledky volejbalistek Česka na 30. Světové letní univerziádě
2019 – skupina C: Maďarsko 2:3 (14, -19, -28, 24, -7), Tchajwan 3:2
(-17, -21, 23, 14, 9), Argentina 3:1 (23, -22, 21, 12). Čtvrtfinále: Rusko 0:3 (-25, -17, -16). O 5. až 8. místo: Německo 2:3 (23, 20, -18, -13,
-21). O 7. místo: Kanada 3:0 (16, 16, 16).
Konečné pořadí volejbalového turnaje žen na 30. Světové letní univerziádě 2019: 1. Rusko, 2. Itálie, 3. Japonsko, 4. Maďarsko, 5. Němec2TQUV÷LQXUMÆXQNGLDCNKUVM[.WEKG0QX¾ XNGXQ C6GTG
\C5NCXÊMQX¾TGRTG\GPVQXCN[è4PC5X÷VQXÆNGVPÊWPK
ko, 6. Brazílie, 7. Česko, 8. Kanada, 9. USA, 10. Švýcarsko, 11. Argentina,
(QVQ(CEGDQQM
12. Tchajwan, 13. Čína, 14. Ukrajina, 15. Thajsko, 16. Mexiko.
(son) XGT\K¾F÷X+V¾NKK

PROSTĚJOV Tereza Baláková z VK Prostějov absolvovala během uplynulých týdnů
další tři beachvolejbalové
turnaje, a to pokaždé se svou
novou stabilní parťačkou
Barborou Bartošíkovou. Ta
se mezitím stala členkou oddílu TJ OP Prostějov, čímž
tento pár společně reprezentuje naše okresní město.
Holkám se aktuálně dařilo
spíš střídavě oblačno. Na Letním poháru v Kutné Hoře
skončily třinácté, z elitního
Super Cupu v Uherském
Hradišti přivezly jednadvacáté místo a při dalším Letním
poháru v Brně obsadily znovu
třináctou pozici, když dohromady na těchto akcích vyhrály
jediný zápas.
(son)

Prostějov (son) - Na letošní mistrovství Evropy volejbalistek se sice Česká
republika neprobojovala, přesto může
mít VK Prostějov při tomto šampionátu (23. srpna až 8. září v Turecku,
Polsku, Maďarsku a Slovensku) své
hráčské zastoupení. Do širšího kádru
reprezentace Slovenské republiky, jež
se na kontinentální vrchol chystá, totiž
patří nová posila vékáčka na smeč Karolína Fričová!
Ta aktuálně okomentovala i svůj přestup do hanáckého klubu. „Po skončení střední školy jsem se chtěla volejbalově posunout o krok dál a současně
pokračovat ve studiu na některé univerzitě. Proto jsem si podala přihlášku
do Čech na fyzioterapii a vypadá to, že
se dostanu na vysokou školu v Brně.
Těší mě i fakt, že přítel a rodiče to nebudou mít z Bratislavy daleko na zápasy v Prostějově,“ řekla Fričová.
„Čeká mě rok velkých změn, ale těším
se, co přinese. Nový kolektiv i trenéři,
možná v něčem jiný přístup a nové
prostředí, ve kterém se budu muset víc
spolehnout sama na sebe. Myslím, že
v mém případě ještě nenastal čas na
skok do opravdu velkého volejbalu někam daleko do zahraničí. Rozhodně
chci studovat a Česko může být dobrý
další krok,“ uvažovala Fričová.
V Prostějově přitom potká krajanku –
blokařku Nikolu Stümpelovou. „Mám
radost, že ve VK bude i Nika. Vždy je
příjemné mít v novém působišti někoho, s kým se už trochu znáte.“ A co Karolína dodala k probíhající přípravě na
domácí ME žen 2019? „Koučové nám
dávají pořádně zabrat, po kondičních
trénincích se už dostáváme víc k volejbalu. Pro mě to jsou nové zkušenosti
a metody, takže se snažím nasbírat co
nejvíc. Uvidíme, jak to dopadne,“ odtušila Fričová i ohledně své případné
nominace přímo na mistrovství.
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Prostějov (son) -Jak už jsme informovali dříve, ve službách volejbalového
oddílu VK Prostějov skončili po minulé
sezóně dva stabilní členové realizačního
týmu Peter Goga a Lukáš Miček. Kam
budou směřovat jejich další kroky?
Goga byl od vzniku vékáčka před dvanácti lety celou dobu klubovým manažerem, ovšem po aktuálních letních
změnách v chodu organizace se sám
rozhodl odejít. Podle našich informací úplně mimo sportovní sféru, neboť
jeho novým pracovním působištěm se
stala prostějovská firma MUBEA, kde
bude zastávat jeden z manažerských
postů.
Miček dělal pro VK od roku 2013, a to
jako statistik, trenér mládeže a během
uplynulého ročníku i asistent kouče
ženského „A“-týmu. Vzhledem k úsporným opatřením však zamířil jinam,
konkrétně do TJ Sokol Šternberk. Stal
se tam asistentem hlavního trenéra
u extraligového družstva žen a lodivodem juniorek.

/(71©32+5l(1s.871+25$
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VRBÁTKY Třináctý ročník turnaje v malé kopané COPA
Vrbátky 2019 byl účastnicky skromný, hrálo jej pouze pět
mužstev. A stejně jako v předchozích dvou letech se stal kořistí týmu Mumuland, který tohle už tradiční klání v útulném
areálku na hřišti s umělým povrchem ovládl celkově počtvrté. Naprosto suverénně.
hráči velkého fotbalu působících
v nižších soutěžích FAČR. V závěrečném duelu se na konečné druhé
místo mohl vyšvihnout kolektiv
pro Večerník
s názvem Moravanka, kdyby porazil výběr FC Kájuš bojující o posun
Marek
na třetí pozici v případě své výhry.
Jenže mač dopadl nerozhodně 1:1
SONNEVEND
a remíza udržela na stříbrné příčV systému deseti střetnutí každý ce domácí FK Vrbátky. „Za druhé
s každým rozhodoval o celkovém
vítězi devátý zápas. Zatímco výše
zmíněnému Mumulandu stačila remíza, pořádající FK Vrbátky musely
vyhrát. Celý mač ale tahaly za kratší
konec herního provazu, nad vodou
je držely především skvělé zákroky
gólmana. Uprostřed druhého poločasu však obhájci velkého putovního poháru skórovali z rychlého
protiútoku, následně přidali stejným způsobem ještě dvě trefy. Aby
po výsledku 3:0 zaslouženě triumfovali.
„Jsme parta místních kluků z Vrbátek doplněná o brankáře z Prostě8ÊV÷\QXÆ%12#8TD¾VM[tVÚO/WOWNCPF
Foto: Marek Sonnevend
jova, která se schází většinou pouze
jednou za rok právě na tenhle do- místo jsme určitě rádi, první čtyři čera, možná až do noci u dobrého
mácí turnaj. Jinde hráváme malou týmy byly herně kvalitní a dost vy- jídla a pití,“ zhodnotil s úsměvem za
kopanou minimálně, tady na Copě rovnané. Hlavně nás těší, že třináctý organizátory z FK Petr Slamenec.
si to ale pokaždé užíváme. Momen- COPA Vrbátky proběhl bez problé- Jako obvykle turnaj zpestřil vtipný
tálně je to spíš menší akce na po- mů, v dobré kamarádské atmosféře. doprovodný program, například
hodu, bez nějakých větších emocí. V minulosti jsme mívali až patnáct poobědová soutěž v pití piva na
Za další vítězství jsme každopádně účastníků, zatímco letos jsme to po- rychlost brčkem či odpolední sourádi,“ pověděl Večerníku Jan Pospí- jali spíš komorněji a bez stresů. Teď těž v co nejrychlejším pojídání tatšil za Mumuland tvořený z poloviny všichni společně posedíme do ve- ranek.

Centrum závodù je v Olomouci,
DOHYÖWHUÙvDPSLRQ½WQDYvWÉYÉ
3URVWÈMRYDYS½WHN9HONÙ.RVÉÔ

PŮVODNÍ
zpravodajství

*<GµFJK<Iµ (GP=T

KJNÁG@EO@KüDCGµnFT
?JIJQ½CJMJàIÁFP
JFM@NIÁ>CNJPOîÜÁ

PROSTĚJOV Nový formát přihlášky včetně hráčské soupisky
už byl vytvořen, tím pádem se
všichni zájemci o účast v okresních ligách malé kopané ČUS
Prostějovska 2019/20 mohou
oficiálně hlásit.
Inovovaný formát přihlášky je volně
k dispozici i ke stažení na internetových stránkách www.malakopana.
cuspv.cz, stačí jen vyplnit a doručit.
Přihlašovat se samozřejmě mohou
jak stávající mužstva, tak i nové týmy
toužící hrát dlouhodobé okresní soutěže malé kopané v našem regionu.
Vyplněné přihlášky je nutné ode-

vzdat osobně na sekretariátu OS
ČUS Prostějov v České ulici 15
tajemníkovi sdružení Radku Koňaříkovi nejpozději do 31. července.
Současně je potřeba do stejného
data uhradit startovné (3000 korun
za družstvo pro členy České unie
sportu, 3200 korun za kolektiv pro
nečleny České unie sportu) převodem na účet OS ČUS PV číslo
212900916/0300 u Poštovní spořitelny ČSOB, variabilní symbol 104
(do zprávy pro příjemce napsat startovné + název klubu). Startovné lze
uhradit i v hotovosti na sekretariátu
OS ČUS Prostějov. (kopa, son)

MAREK SONNEVEND
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
/QOGPVMC \ TQ\JQFWLÊEÊJQ WVM¾PÊ VWT
PCLG/WOWNCPFXGTUWU(-8TD¾VM[
Foto: Marek Sonnevend

COPA VRBÁTKY 2019
9ÙVOHGN\
FC Kájuš – Biskupice 4:1, Moravanka
– Mumuland 2:3, Biskupice – FK Vrbátky 2:6, FC Kájuš – Mumuland 0:2,
Moravanka – FK Vrbátky 3:3, Biskupice – Mumuland 1:10, FC Kájuš – FK
Vrbátky 1:2, Biskupice – Moravanka
0:11, FK Vrbátky – Mumuland 0:3,
FC Kájuš – Moravanka 1:1.

Koneèná tabulka
1. Mumuland 4 0 0 18:3 12
2. FK Vrbátky 2 1 1 11:9 7
3. Moravanka 1 2 1 17:7 5
4. FC Kájuš 1 1 2 6:6 4
5. Biskupice 0 0 4 4:31 0
Sestava vítězného Mumulandu:
Roman Konečný, Brandon Nguyen,
Tomáš Olej, Josef Petružela, Jan Pospíšil, Pavel Kucharčuk, Šimon Abrahám,
Petr Dostál. Nejlepší střelec: Jan Kováč
(Moravanka) 11 gólů. Nejlepší brankář: Roman Konečný (Mumuland).

PROSTĚJOV Premiéru jedné
velké sportovní akce mezinárodního významu zažije v tomto týdnu Olomoucký kraj. Od 23. do 27.
července půjde o historicky první
ročník Mistrovství Evropy univerzit v orientačním běhu hostící
hanácká metropole, ale dva závody z pětidenního programu proběhnou na Prostějovsku.
Hned v úterý 23. července odstartuje kontinentální šampionát vysokoškolských „orienťáků“ přímo v Prostějově, neboť Sportcentrum DDM
na Vápenici se od 17.00 do 18.45
hodin stane centrem prologu. Muži
absolvují 2,6 kilometru a ženy 2,2
kilometru na připravených tratích
v okolí nedaleko městského centra.
„Budovu na Vápenici jsme kompletně zrekonstruovali, a že bude hned

využita pro akci
takového významu, to velmi vítám. Do budoucna
bychom chtěli v areálu pořádat víc
podobných akcí,” řekl nám ředitel
Sportcentra DDM Jan Zatloukal.
Faktu, že start univerzitního ME
přivítá právě Prostějov, si cení
i náměstek primátora statutárního
města PV Jan Krchňavý. „Soutěže
se velice rád zúčastním a bude mi
ctí jménem města na závěr odměnit nejlepší závodníky. Orientační
běžce z prostějovského oddílu
podporujeme dlouhodobě a jsem
tedy rád, že se jim podařilo dostat natolik důležitý mezinárodní
podnik právě do našeho města.
Rovněž mě těší, že na startu budou
i zástupci domácího klubu,” prohlásil Krchňavý.
Dokončení článku na
www.vecernikpv.cz

PROGRAM ME UNIVERZIT
V ORIENTAÈNÍM BÌHU 2019
Úterý 23. července: 17.00 až 18.45 hodin prolog (Prostějov).
Středa 24. července: 20.19 až 21.29 hodin slavnostní zahájení (Olomouc).
Čtvrtek 25. července: 9.00 až 12.00 hodin kvalifikace sprintu (Bouzov),
15.00 až 18.00 hodin finále sprintu (Mohelnice).
Pátek 26. července: 9.00 až 14.00 hodin krátká trať (Velký Kosíř), 20.30
až 21.00 hodin medailový ceremoniál (Olomouc).
Sobota 27. července: 9.00 až 14.00 hodin smíšené štafety dvojic (Olomouc),
14.00 až 15.00 hodin medailový ceremoniál a slavnostní zakončení (Olomouc).

3URVWĚMRYDQpSRPRKOLNHNRUIEDORYpIDQWD]LL
➢ ZE STRANY 21

Korfbalový výběr ČR do patnácti let
vedla na obou šampionátech v Dunakeszi prostějovská trenérská dvojice Martin Šnévajs – Aneta Lešanská.
A součástí hráčského kádru veleúspěšného družstva byla sedmička
talentovaných plejerů či plejerek
ergéčka: David Jankovič, Roman Lisický, Jan Nedbal, David Novák, Lukáš Stach, František Valenta, Adam
Vlk, Lenka Buriánková, Eliška Křížková, Adéla Vaková.
Nejprve se hrálo halové ME v klasickém korfbalu, kde mladí Češi
museli během dvou dnů zvládnout
vydatnou porci sedmi duelů. Šest
z nich patřilo do zápasového maratonu základní skupiny, ve které
porazili Slovensko 17:3, Anglii 9:5,
Německo 7:4 i Maďarsko 8:4, naopak podlehli Portugalsku 7:9 a favorizovanému Nizozemsku 2:11. Díky
obsazení třetího místa se na závěr
střetli o bronzové medaile s němec-

ní. Oba kolektivy to zvládly bezvadně, především na písku to byly
fakt výborné výkony. A hrozně rádi
jsme přivezli takové krásné úspěchy
domů,“ neskrýval maximální euforii hlavní kouč Martin Šnévajs. „Na
cenných kovech má podíl i statutární město Prostějov, které nám umožnilo trénovat na beach kurtu před
muzeem na Masarykově náměstí,“
doplnila s poděkováním druhá trenérka Aneta Lešanská.

*CNQXÆ/'7UMQPéKNQRTQONCFÆéGUMÆMQTHDCNKUV[DTQP\QXÚO×UR÷EJGO
Foto: Facebook

kým celkem, jemuž nedali šanci poměrem 8:3.
Následující mistrovství v plážovém
korfbalu na písku vyšlo českému
kolektivu s početným zastoupením
Prostějova ještě lépe. Při absenci
holandských hegemonů ovládli svěřenci Šnévajse a Lešanské suverénně
svou základní grupu zásluhou zdolání Německa 6:0, Slovenska 7:1,
Anglie 6:5 i Maďarska 6:1. Ve finále
pak dramaticky přemohli Portugal-

sko 5:4, což znamenalo obří zlatou
radost!
Tu ještě umocnily výsledky souběžně hraných turnajů ME mladších
mančaftů, takzvaných Rising stars.
Vycházející hvězdičky z ČR totiž po
čtvrté pozici v rámci halového šampionátu dokázaly taktéž opanovat
beachové klání na evropské scéně!
„Za děcka i za nás z realizačního
týmu cítím ohromnou spokojenost
i satisfakci, všichni jsme moc šťast-

KONEÈNÉ POØADÍ ME U15
Hala: 1. Nizozemsko, 2. Portugalsko, 3. Česko, 4. Německo, 5. Maďarsko, 6. Anglie, 7. Slovensko.
Beach: 1. Česko, 2. Portugalsko,
3. Maďarsko, 4. Anglie, 5. Německo,
6. Slovensko.

KONEÈNÉ POØADÍ
ME RISING STARS
Hala: 1. Nizozemsko, 2. Anglie,
3. Maďarsko, 4. Česko, 5. Německo.
Beach: 1. Česko, 2. Německo, 3. Maďarsko, 4. Anglie.

PROSTĚJOV Již osmý ročník
má za sebou tenisový Haná Cup,
v němž bojovalo o vítězství deset
párů. V každé dvojici byl vždy jeden fotbalista a jeden tenista. Na
starých dvorcích se nakonec z vítězství radoval pár Čermák, Cibulec, který v průběhu turnaje neprohrál ani jedno utkání.
„Hlavně finále ale bylo náročné. Šlo
o pátý zápas v průběhu dne, navíc
dvojice Světlík, Lošťák kladla tuhý
odpor a podala velice kvalitní výkon,“
ocenil soupeře po výhře 6:4 jeden 5RQTVQXPÊXÚMQP["0G\¾MNCFGOQUOÆJQ*CP¾EWRWMVGTÆJQUG\×éCUVPKNQ
VÚOčHQVDCNKUVčCVGPKUVčD[NCFQDT¾P¾NCFC
(QVQCTEJKX*CP¾2TQUV÷LQX
z držitelů vítězného poháru Cibulec.
Páry byly rozlosovány do dvou sku- dí, ve střetnutí o 3. místo Novák s On- svědčil také Jiří Novák, bývalý pátý
pin po pěti, vítězové postoupili do dráčkem porazil Rašku a Hanáka 6:3. hráč světa, který se svým partnerem
finále. Hrálo se také o konečné pořa- O kvalitně startovního pole se pře- skončil na osmém místě.
(lv)

19071910801

Fotbalisté poosmé bojovali
o tenisový Hanácký pohár
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milujeme vecerník
á

drobnohled Večerníku

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
$8675$/6.§0,67529679«69÷7$32795',/2

PROSTĚJOVŠTÍ RAFTAŘI STÁLE PATŘÍ DO ŠPIČKY!

NORTH QUEENSLAND, PROSTĚJOV Tradičně s medailo- PŮVODNÍ
vými ambicemi, ale také s dílčí nejistotou kvůli exotické- zpravodajství
mu dějišti i brzkému termínu odlétali členové Raft teamu
Tomi-Remont Prostějov reprezentující Českou republi- pro Večerník
ku na mistrovství světa 2019 v R6 (šestimístné čluny) do Marek SONNEVEND
Austrálie. Jak Večerník již informoval, šampionát se konal
ve státě North Queensland na řece Tully a jakékoliv obavy Hanáků z možných slabších
výsledků se ukázaly být bezpředmětné. Výprava na opačnou stranu zeměkoule dopadla
ziskem patnácti cenných kovů včetně pěti zlatých!

8'6'40+
-175'-1&64Č07

Sám patřil do oddílové posádky veteránů, kteří z australské divoké vody
vylovili zrcadlově obrácenou sbírku
než mladíci. Tedy jedno prvenství
a čtyři druhé pozice. Dominovali
přitom královské disciplíně sjezdu, ve

ä'0;
8&1$ö$410<18¦

Ani vyslankyně Prostějova něžného
pohlaví nevyšly u protinožců medailově naprázdno. A aby se to nepletlo,
skončily ve všech disciplínách od
úvodního sprintu přes head to head
a slalom až po závěrečný sjezd shodně
třetí. Což logicky vedlo ke stejnému
umístění i v konečném pořadí.
„Pět bronzů je dost unikátní sbírka,
ale dá se říct, že zasloužená. Holky
také jezdily výborně a předvedly kvalitní výkonnost v rámci toho, na co
měly. Novozélanďanky i Japonky byly
přece jen o něco lepší a těžily z mno-

2TQUV÷LQXUMÆTCHVCąM[X[LGN[D÷JGOUX÷VQXÆJQwCORKQP¾VWX#WUVT¾NKKR÷VDTQP\č
Foto: internet

hem většího najetí řeky v přípravě,
když na rozdíl od nás strávily tréninkem v dějišti MS řadu týdnů. Na to se
rozhodně nechceme vymlouvat, ale
jde o fakt,“ upozornil Netopil.

,WPKQąK6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX\ÊUMCNKPC/5éV[ąK\NCVÆCLGFPWUVąÊDTPQWOGFCKNK

Foto: internet
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0 0 0 0 0 0
a musím přiznat, že tak bohatý výlov
jsem upřímně nečekal. Tím pádem
jsme hodně spokojení, při menší porci
smůly by radost byla maximální. Kaž-

LWPKQąK
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Jedině mužská loď TR tak v severním
Queenslandu ani jednou nevystoupila na bednu. Moravákům příliš nevyšel vstup do šampionátu, neboť dojeli
až devátí ve sprintu a vzápětí desátí
v head to head. Ve slalomu i sjezdu
sice přišel výrazný posun na dvakrát
čtvrtou příčku, leč celkově už tohle
zlepšení stačilo „pouze“ na finální
pátý post.
„Mezi chlapy vždy panuje nejpočetnější i nejtvrdší konkurence ze všech
kategorií. Což se projevilo v prvních
dvou disciplínách, kde kluci nejeli
špatně, ale hodně soupeřů prostě bylo
silnějších. A kvůli horšímu výsledku ze
sprintu potkali hned na začátku head
to head elitní Brazilce. Parádně naopak
probíhal slalom, kde naši borci měli na
vítězství, bohužel však na trati zlomili
pádlo. A tohle smolné čtvrté místo zopakovali po velice slušném výkonu též
ve sjezdu. Věřím, že nebýt té nešťastné
zlomeniny, jednu nebo dvě placky by
chlapi urvali,“ věřil kapitán.

åGP[

Naprosto fantasticky zvládli oceánskou misi prostějovští junioři do 23 let.
Hned na úvod přesvědčivě opanovali
sprint a tím odstartovali svou téměř
neomezenou vládu nad celými závody.
Následně totiž nenašli přemožitele ani
v head to head, poté sice dojeli těsně
druzí ve slalomu za skoro domácím
Novým Zélandem, ale v závěru se díky
sjezdu vrátili na vítěznou vlnu. A jejich
triumf v celkovém hodnocení byl suverénní.
„Kluci jedině potvrdili, že náš způsob
výchovy mladých vodáků v ČR je
správný. Nemá smysl na nic příliš spěchat, je lepší nechat prostor přirozenému vývoji nadějných kanoistů. A ti,
kteří následně přejdou někdy po dvacítce k raftingu, se v něm mohou dál
rozvíjet i zlepšovat. Chlapci šli právě
touhle cestou a soupeře z celého světa
jednoznačně předčili čtyřmi tituly plus
jedním stříbrem,“ chválil raftový kapitán Tomi-Remont Zbyněk Netopil.

všech ostatních disciplínách včetně
absolutního hodnocení zůstali těsně
pod vrcholem.
„Na zlaté Japonce jsme však rozhodně měli. Bohužel v head to head nás
nesportovně poškodili Kostaričané,
kteří nás v semifinále sice už nemohli
předjet, ale schválně blokovali. Pak
je diskvalifikovali, ovšem to nám již
nepomohlo. Předtím ve sprintu se mi
na jednom místě trati protočilo pádlo
v ruce, což znamenalo klíčovou ztrátu
několika sekund. A vše vyvrcholilo ve
slalomu, kde jsme na japonské soupeře ztratili nicotné tři desetiny vteřiny.
Kdyby to bylo naopak, tak celkově
vyhrajeme. Prostě smůla,“ zalitoval trochu Netopil.
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dopádně jsme se dokázali vypořádat
jak s brzkým termínem, tak s výhodou
domácích posádek a geograficky blízkých zemí, jež si náročnou řeku v rámci

0
přípravy pořádně najezdily. Na rozdíl
od nás. Z tohoto pohledu bereme výsledky MS všemi deseti,“ zhodnotil
Zbyněk Netopil pozitivně.
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Češi reprezentovaní takřka výhradně
Raft teamem Tomi-Remont Prostějov cestovali do Austrálie v nelehké
roli obhájců absolutních titulů všech
kategorií z loňského mistrovství
světa. Tento historicky výjimečný
a vskutku famózní majstrštyk letos
v květnu nezopakovali, nicméně jejich výprava do Oceánie dopadla dalším nesporným úspěchem.
„Už dopředu jsem říkal, že plnohodnotně navázat na podzimní super
bilanci z Argentiny rozhodně nepůjde. A že budeme rádi za každý cenný
kov, který přivezeme. Nakonec jich
máme patnáct včetně pěti zlatých
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