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EXKLUZIVNĚ

Cikánská „férovka“ při rvačce v Němčicích

Michal KADLEC
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NĚMČICE NAD HANOU Nebýt včasného policejního zásahu, mohlo zřejmě
dojít k masakru v romském podání jako před nedávnem v Kojetíně.
V Přerovské pivnici v ulici Horní Brána v Němčicích nad Hanou se do sebe
ve čtvrtek 18. července večer pustili dva muži. Řeknete si, obyčejná chlapská hospodská rvačka. Jenže jeden z podnapilých bijců byl snědé pleti...
„O jejich sporu se to brzy rozkřiklo po okolí a během několika minut se
k hospodě seběhlo asi třicet jiných Romů z Havlíčkovy ulice, kde žije početná romská komunita. Ženské měly v rukách dokonce i košťata, chlapi zase
klacky nebo hole. Musely přijet čtyři policejní autohlídky a policisté měli plné ruce práce, aby zabránili mnohem většímu incidentu,“ popsal Večerníku
očitý svědek. „Ve věci nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání,“ odpověděl pak na dotaz Večerníku mluvčí prostějovské policie František Kořínek...
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Smrt na kolejích
Nezamyslice (mik) – O půl osmé
večer v neděli 21. července došlo
k neštěstí na kolejích na železniční
trati z Nezamyslic do Prostějova.
Už kousek za Nezamyslicemi srazil
osobní vlak člověka. „Jednalo se
o starší ženu. Na místo byla vyslána
letecká záchranná služba, bohužel
zásah byl zbytečný. Žena utrpěla
zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehla,“ informovala Lucie Urbanová, tisková mluvčí
Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje. Provoz na železniční trati byl až do 21.30 hodin
vyloučen, náhradní doprava byla
zajištěna autobusy. Policie tragédii
nijak nekomentovala.

Zaèíná stìhování?
Prostějov (mik) – Večerník během minulého týdne spatřil skupinku bezdomovců před místním
nádražím v Prostějově. Tři muži
a jedna žena měli na zádech batohy
a v podpaží spacáky. „Jdeme odsud
pryč, když se náš barák má brzy
bourat. Nevím, kam půjdeme, ale
najdeme si něco jiného,“ prohodil
jeden z bezdomovců. Magistrát
před časem zakoupil od Českých
drah pozemky za místním nádražím a zřetelně dal najevo, že polorozbořené staré budovy za kolejemi, ve kterých přespávají desítky
lidí bez domova, nechá co nejdříve
zbourat.

+RXEDÔLRzÉYDMÉ
Prostějov (mik) – Poměrně vydatné deště z předchozích dní
vlily naději houbařům. „V okolí
Ptenského Dvorku jsem našel už
praváky a hodně začínají růst i růžovky,“ pochlubil se Večerníku pan
Jaroslav z Prostějova. Otázkou je,
co s podhoubím v lesích udělají
současné tropické teploty.
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V tropech chladí i led. Teploty
vzduchu minulý týden přesahovaly
v Prostějově třicítku, takže logicky
se opět po delší odmlce začala plnit všechna koupaliště. A komu se
nechtělo k vodě, ten se zašel ochladit na zimní stadion, neboť tam je
ledová plocha připravena už pro
nadcházející sezónu. Hokejisté si ji
už zkusili.
CO NÁS UDIVILO…

Proč nic nevysvětlí? Dnes už
bývalý šéf hokejového mládežnického klubu LHK Jestřábi Michal
Tomiga stanul minulou středu před
senátem Krajského soudu v Brně.
Zpovídá se tam z dotačních podvodů a jiných finančních machinací.
Soudce četl obžalobu tři čtvrtě hodiny, ovšem Tomiga na svoji obranu neřekl ani slovo.
ZACHYTILI JSME

Agentura 9SURVWRUiFKUDGQLFHRSĚWSRYROLOLNRXŐHQt 30
Od prvního
h září tohoto
h
roku se
bude z prostějovské radnice opět
hulit jako z komína. Nestojí za tím
ovšem přemíra práce magistrátních úředníků, až by se jim kouřilo
z hlav, vysvětlení je mnohem prozaičtější. Na nátlak drtivé většiny
pracovníků úřadu byl primátor
Prostějova donucen opět povolit
kouření v prostorách radnice!
„Před dvěma lety v souvislosti
s protikuřáckým zákonem došlo
i na zákaz kouření v budově radnice, a to bez jakýchkoliv výjimek.
Kuřáci dostali k dispozici jeden po-

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

•• Pondělí ••
Bombastický pyrotechnik. Chuck Norris údajně dokáže zneškodnit
bombu i po výbuchu… Při zásahu na poli mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem legendární silák a všeuměl naštěstí potřeba nebyl. S nalezeným
dělostřeleckým granátem ráže 37 milimetrů a dvěma kusy pěchotní munice ze druhé světové války si bez problémů poradil přivolaný pyrotechnik.
•• Úterý ••
Postýlka hvězd. „Studánka, ta nikdy nelže, protože každá lidská lež v studánce malé utopí se, i když je velká jako věž,“ zpívala svého času Iva Bittová
text Jana Skácela. Objevit lesní studánky v malebném prostředí mezi Jesencem, Skřípovem a Konicí mohli všichni, kteří vydali na výlet s prostějovským Ekocentrem Iris.
•• Středa ••
Lži a hokej. Stejně jako rez postupně požírá železo, ničí lži lidskou duši…
Své o tom nepochybně ví i někdejší šéf prostějovského hokejového klubu
Michal Tomiga. Kvůli nepravdám ohledně dluhů hokejových Jestřábů se
ocitl až před brněnským soudem.
•• Čtvrtek ••
Člověk s křídly. „Člověk se narodil jen s jedním andělským křídlem.
Přesto se neustále pokouší létat. Ačkoliv si při tom polámal nohy i ruce,
stále zůstává ideálu létání věrný,“ vystihl obrazně německý malíř Paul Klee.
Co se týče létání jako takového, v tom přesně před 110 lety udělal obrovský
pokrok Louis Blériot, který jako první přeletěl kanál La Manche v letadle
těžším než vzduch. Za tu dobu se toho strašně moc změnilo, lidská touha
však zůstává stále stejná.
•• Pátek ••
Samý favorit. Víte, proč má favorit číselné označení 136? V době jeho
vzniku na jedno auto tři lidé museli šetřit šest let… Připomenout si doby,
kdy ve favoritu jezdila celá republika, mohli všichni, kteří zavítali do autokempu Žralok. Až do neděle se tam konal Škoda Favorit sraz.
•• Sobota ••
Kat na zámku. „Heydrich nesnáší přezdívku, kterou mu ti dobří lidé v Praze dali. Nevím, co na jménu Kat nesnáší. Snažil se, aby si ho zasloužil,“ zazní
v jednom z řady monologů filmu Hanebný parchanti režiséra Quentina
Tarantina. Filmová lahůdka se stala v pořadí druhým snímkem letního
kina na prostějovském zámku.
•• Neděle ••
Běžíme u Hloučely. Někdo běhá, aby zvládl maraton, jiný, aby zvládl průjem… Obdobně různorodá byla i motivace účastníků akce Běžím s Večerníkem, kteří se sešli u jízdárny Cavalo v lesoparku Hloučela.

pelník na dvoře a fertig! V poslední
době se ale množí výpovědi pracovníků úřadu, kterým se nelíbí tato
diskriminace. Jsou jich už desítky
a další přibývají. A já si nenechám
rozprchnout všechny lidi z radnice!
Proto jsem využil svých kompetencí
a od prvního září povoluji kouření
všude na půdě radnice. Úředníci
si tak znovu mohou zapálit cigaretu v kancelářích, na záchodě či
chodbách. Kdekoliv. I já jsem samozřejmě kuřák, takže z vlastního
rozhodnutí mám také osobní prospěch“ svěřil se Agentuře Hóser primátor Francimór Kopačka. Ovšem
nyní zase hrozí, že výpovědi z pracovního poměru podají nekuřáci.
„Těch je naštěstí jen pár, my se bez

KRIMI

nich klidně obejdeme. Ať si jdou,“
zareagoval drsně Kopačka.
Nové nařízení s platností od září
má na magistrátu mnoho zastánců
a kladných reakcí. „Jsem samozřejmě rád za všechny kuřáky. Do této
doby jsme museli potupně chodit na
dvůr, práce stála a my jsme v zimě
mrzli a v létě se potili na slunci. Nekuřáci se nám smáli, což jsme samozřejmě těžce nesli. Je dobré, že nyní
zvítězil zdravý rozum a my si své
zdraví můžeme nikotinem a dehtem utužovat vevnitř,“ chválí si Jiří
Nikamnepospíchal, první náměstek
primátora. Jak sám Agentuře Hóser
prozradil, častokrát jej ale na cigaretu pozval primátor do své kanceláře a tam společně kouřili tajně.

Nařízení má však i své odpůrce.
„Zas budu doma smrdět kouřem,
manželovi pak nevysvětlím, že jdu
z práce, nikoliv z hospody. Já výpověď dát nemůžu, ale otevřeně
prohlašuji, že kuřákům budu dělat
samé naschvály,“ vyhrožuje náměstkyně primátora Milada Bitva
u Sokolova. .
Za Agenturu Hóser Majkl

V Němčicích nad Hanou před
jednou z hospůdek došlo ke
rvačce mezi dvěma muži, z nichž
jeden byl romského etnika. Žádná „férovka“ to ale rozhodně
nebyla, snědému rváči přiběhlo
na pomoc třicet jeho sousedů.
Incident řešilo hned několik policejních hlídek.

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

JAN HRBATÝ

PÁTRÁNÍ

Ü½NGJ po dvojici hledaných

Pěkně vykutálený řemeslník!
Až pod čepec hospodářské
kriminálky se dostal šestačtyřicetiletý řemeslník z Prostějovska, který muži z Kralic
na Hané slíbil pořídit plynový kotel a ohřívač vody. A jak
to v některých případech
bývá zvykem, od důvěřivého
zákazníka vymámil zálohu
šedesát tisíc korun.

60 000
Problém je v tom, že získané
peníze řemeslník nepoužil na
nákup slíbeného zařízení, ale
naopak je prostopášně sám
utratil. Policisté jej nyní stíhají za zpronevěru a muži hrozí
až pět let kriminálu. Podvedený zákazník se ale vrácení
peněz těžko dočká...

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.

ZAUJAL NÁS...

Foto: internet

Minulé úterý odešla na věčnost hokejová legenda, rodák ze Stražiska Jan Hrbatý. Předtím, než narukoval do Dukly Jihlava, strávil tři
sezóny v dresu Prostějova.
ZASLECHLI JSME…

„MÁM TAKOVOU
ŽÍZEŇ, ŽE BYCH PIL
SNAD I VODU!
Prostějovští bezdomovci vůbec
netrpí nedostatkem smyslu pro
humor, tuto hlášku vypustil
jeden z nich před radnicí

PETR NEPOŽITEK
se narodil 29. ledna 1965 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. července
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
60 do 65 let, měří mezi 175 až 180 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlasy. Nosí knír.

POÈASÍ v regionu

DAVID SVAČINA

Ètvrtek 27/16 °C

Pondìlí 28/17 °C

Marta
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31/21 °C
Bořivoj

Støeda 26/18 °C
Ignác
Oskar

se narodil 31. března 1982 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 22. ledna
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
37 do 40 let, měří okolo 180 centimetrů, má střední postavu, modrohnědé
oči a hnědé až hnědočerné vlasy.

Pátek

20/17 °C
Gustav

Sobota 20/16 °C

Miluše

Nedìle 22/16 °C
Dominik
Zdroj: meteocentrum.cz
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Tomiga
u
soudu:
Padla obvinění za ubití
3ROLFHMQËUD]LHYSURVWøMRYVNÛFKNDV¿UQ¿FK

ANI SLOVO!

Afghánce!
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PRAHA, PROSTĚJOV Minulé úterý zasahovala Vojenská policie kromě sídla Generálního štábu Armády České republiky
v Praze také v prostějovských kasárnách! Podle některých
informací tam také zadržela blíže nespecifikovaný počet
vojáků ze speciální jednotky. Důvod? Policie stále prověřuje
okolnosti úmrtí afghánského vojáka, který se podílel na atentátu a následné smrti českého psovoda Tomáše Procházky.
Afghánce totiž při výslechu měli čeští vojáci ubít k smrti... Ve
čtvrtek pak státní zastupitelstvo oznámilo, že čtyři vojáci jsou
již obviněni! Nikoliv ovšem z podílu na ubití muže...

Michal KADLEC

které úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním úmrtí pří„V úterý 23. července provedla slušníka afghánských ozbrojených
Vojenská policie na Generálním sil v Afghánistánu v říjnu loňského
štábu AČR a také v Prostějově ně- roku,“ sdělilo druhý den na svých

webových stránkách Ministerstvo
obrany ČR. Deník N uvedl, že při
zásahu na generálním štábu a v Prostějově Vojenská policie zadržela
několik českých vojáků. „Vojenská
policie prošetřuje informace kolem
událostí v Afghánistánu a provádí
výslechy,“ komentoval jen velice
stručně dotazy novinářů ministr
obrany Lubomír Metnar s tím, že
mu náčelník Vojenské policie neupřesnil, kolik vojáků je zadržených.
Americký list New York Times už
v listopadu loňského roku napsal
o vyšetřování českých a amerických vojáků, kteří se údajně
podíleli na zabití afghánského

vojáka Vahidulláha Chána podezřelého ze smrti českého psovoda Tomáše Procházky. Afghánce
zatkly místní jednotky a daly jej
do vazby západních sil. V době,
kdy byl vrácen afghánským jednotkám, byl údajně zbitý a v bezvědomí. Krátce poté muž zemřel.
„Bylo zahájeno trestní stíhání
čtyř osob pro přečin neoznámení trestného činu,“ uvedlo Městské státní zastupitelství v Praze
dva dny po policejní razii v prostějovských kasárnách. Další
informace poskytovat nechce.
Za tento přečin hrozí až tříleté
vězení.

BRNO Před senátem Krajského soudu v Brně
stanul minulou středu Michal Tomiga. Bývalý
šéf prostějovského mládežnického hokeje je obviněn z dotačního podvodu a krácení daní.
V součtu necelé dva miliony korun po
něm chce zpátky i prostějovský
magistrát a Olomoucký
kraj. Tomiga napoprvé
nevyužil právo se hájit a po celou dobu
přelíčení zarytě
mlčel. A Večerník byl u toho!
(mls)
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Dìsivý pád horolezce z Obrovy nohy v Otaslavicích
Mladý muž na skálu nevyzrál, skončil v nemocnici
OTASLAVICE Štěstí v neštěstí
měl minulou sobotu muž v Otaslavicích. Na jih Prostějovska přijel
společně se skupinou dalších horolezců s úmyslem vyzkoušet si
lezecké dovednosti. A zdolat místní skálu zvanou Obrova noha.
Nicméně výlet skončil předčasně
a navíc zraněním. Muž se totiž kolem páté hodiny v podvečer zřítil
z asi osmimetrové výšky, při pádu
následně utrpěl zranění.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Michal
SOBECKÝ,
Jan
FREHAR
U Otaslavic poté zasahovala jednotka hasičů i záchranářů, na místo
přiletěl i vrtulník. Zásah potvrdila
mluvčí Zdravotní záchranné služby
Olomouckého kraje Lucie Urbano-

vá. „V sobotních odpoledních hodinách zasahovala letecká záchranná
služba v Otaslavicích. Mladý muž
zde spadl ze skály. Muž byl poté převezen do nemocnice, kde se podrobil důkladnějšímu vyšetření,“ uvedla.
Horolezec dopadl ještě dobře. „Kromě zlomené klíční kosti a povrchových poranění si nepřivodil žádné
těžší zranění,“ dodala Urbanová.
Přímo u zásahu byl také Marek Hýbl,
starosta Otaslavic a dobrovolný hasič
v jednom. „Ten kluk byl v šoku, spadl
asi z osmi deseti metrů. Údajně mu
povolila skoba,“ uvedl Marek Hýbl.
Přestože zranění horolezce nebyla
vážná, zásah nebyl z těch jednodušších. „Asi tři sta metrů jsme zraněného přemisťovali, potom naštěstí na
místě přistál vrtulník,“ řekl k zásahu
Marek Hýbl. Obrova noha je podle
jeho slov stále cílem řady zájemců
o pokoření skalnatých vrcholků.
Mladý horolezec, který nakonec
vyvázl spíše s lehčími až středně těžkými zraněními, skončil ve Fakultní byl z oddělení urgentního příjmu 23. července propuštěn domů,“ innemocnic Olomouc. Jak se brzy FN Olomouc přeložen na traumato- formoval mluvčí nemocnice Adam
ukázalo, jeho stav nebyl vážný. „Muž logickou kliniku, odkud byl v úterý Fritscher.

EXKLUZIVNĚ
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POHØEŠUJE SE UZAVØENA
OLOMOUC, PROSTĚJOV Krajská policie požádala
média v celém Olomouckém kraji o pomoc. Minulé úterý zmizela čtyřiatřicetiletá Mirka Stoklásková z Přerova,
která přechodně bydlí v Olomouci. Manžel ji naposledy
viděl odjet v pyžamu škodovkou od domu, poté se po ní
slehla zem. Pohřešovaná žena se může pohybovat i na
Prostějovsku.
„Pohřešovaná byla naposledy viděna v úterý 23. července v 7.30 hodin manželem, kdy odjela z rodinného
domu v místě současného bydliště osobním vozidlem
neznámo kam, navíc pouze v pyžamu. Do současné
doby se domů nevrátila, ale ani o sobě nepodala žádnou
zprávu. Pohybuje se vozidlem Škoda Fabia červené barvy s registrační značkou 4M3 1618,“ uvádí Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Pohřešovaná žena je vysoká kolem 171 centimetrů,
zdánlivě vypadá na 34 až 35 let. Má hubenou postavu,
hnědé oči a středně dlouhé vlasy hnědé barvy. „Prosíme
občany, kteří by ženu někde viděli nebo by věděli, kde se
zdržuje, nebo by zaznamenali pohyb uvedeného vozidla, aby ihned kontaktovali nejbližší policejní služebnu,
případně volali na bezplatnou telefonní linku 158,“ apeluje na veřejnost Irena Urbánková.
(mik)
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PROSTĚJOV Bezpochyby v živé
paměti všech zůstává hrůzný čin,
ke kterému se 23. března tohoto
roku odhodlaly dvě mladé dívky.
Čtrnáctiletá Věra P. z Prostějova
a osmnáctiletá Hana D. z Alojzova
společně ulehly do kolejiště nedaleko Pivína a nechaly se přejet vlakem.
Obě byly na místě mrtvé. Nyní po
čtyřech měsících tragický případ
uzavřela i prostějovská policie. „Po
provedeném prověřování jsme vyloučili cizí zavinění a věc byla v souladu se zákonem odložena. Další
informace kriminalisté vzhledem
k citlivosti případu a s ohledem na
rodinné příslušníky zveřejňovat nebudou,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
(mik)
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PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU
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PROSTĚJOV, MOSTKOVICE
Singletraily jsou úzké jednosměrné stezky vybudované v přírodě.
Určeny jsou výhradně cyklistům.
Mezi nejznámější na Moravě patří
tzv. Rychlebské stezky, z Prostějova to lidé mají nejblíže do Jedovnice. Už řadu let se hovoří o tom,
že podobné stezky možná vzniknou také na Záhoří. Večerník
zajímalo, kam se tento projekt za
uplynulý rok posunul.
Na Záhoří by v budoucnu mohl
vzniknout okruh dlouhý necelé tři
kilometry. Určený by měl být úplně všem cyklistům včetně rodin
s dětmi. Kromě něj iniciátoři počítají s dalšími třemi jednosměrnými trasami o různé obtížnosti od té

0C <¾JQąÊ W /QUVMQXKE LKå P[PÊ N\G
QDLGXKV PGQHKEK¾NPÊ UVG\M[ MVGTÆ XwCM
RQUVT¾FCLÊRQVąGDPÆ\¾\GOÊ
Foto: Facebook
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nejjednodušší až po náročnou, která
by obsahovala i skoky a klopené zatáčky. Každá z nich by měřila zhruba
osm set metrů.
Dle iniciátorů celého projektu ze
Spolku „Bikers Minds“ se vše posouvá dobrý směrem. „V současnosti
žádáme o povolení na životním prostředí. Naším přáním je, aby se to již
letos začalo budovat,“ reagoval na náš
dotaz Roman Hájek ze spolku „Bikers
Minds“, který o vznik singletrailu na
Záhoří usiluje už několik let. V průběhu času se mu podařilo na svou stranu
získat i vedení města Prostějov, obce
Mostkovice i Lesů ČR, na jejichž pozemcích by stezky mohly vzniknout.
Sám Roman však jedním dechem
zdůraznil, že nic dosud není rozhodnuto. Dokonce se obával toho, aby
zveřejnění aktuálních informací celý
projekt nezhatilo. „Lidi si to pak přeberou tak, že už je to definitivní, což
není pravda. Navíc se mohou objevit
negativní komentáře. Kvůli tomu již
řada projektů nejrůznějších nadšenců uvázla na mrtvém bodě,“ vysvětloval své obavy.
Stezky na Záhoří pro horská kola by
v budoucnu mohly vhodně doplnit
cyklostezku kolem Hloučely, která
by se na katastru Mostkovic měla začít budovat ještě letos. Naváže tak na
cyklostezku, jenž zatím končí u „Tiché“.
(mls)
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URČICE Je to absurdní, ale možná je to přijde draho. Na skládku na okraji Určic ve směru na Alojzov
svého času vyváželo odpad mnoho občanů a firem
z obce i okolí. Umožnil jim to tehdejší starosta Vlastimil Konšel, který za to byl následně pravomocně
odsouzen. Od roku 1995 bylo na osudné místo
vyvezeno minimálně 58 tisíc tun odpadu, po rozhodnutí soudu musí obec část z nich na své náklady
vyvézt. Tento pravomocný rozsudek na obci leží
jako skutečný STÍN MINULOSTI. Určice se proti
němu brání kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu. Zároveň tvrdí, že případnou škodu
budou požadovat po bývalém starostovi.
Celá kauza ohledně nelegální skládky za Určicemi
začala po podnětu jednoho z občanů Určic, kterému
se nelíbilo, že tam vyváží odpad i stavební společnost
provádějící rekonstrukci místní kanalizace. Tehdejší
vedení Určic se hájilo, že se jedná pouze o provizorní
řešení, neboť kvůli dotacím bylo třeba celou záležitost
řešit co nejrychleji. Odpad z vybagrované kanalizace
měl být následně převezen jinam, což se i stalo. Jenže
skládkou se od té chvíle začala zabývat inspekce Ministerstva životního prostředí, která zjistila, že se na
místo odpady naváží již dvacet let, a to nelegálně.
Věc začala vyšetřovat i Policie ČR. Vlastimil Konšel
následně rezignoval na funkci starosty a vše skončilo
u trestního soudu. Tím byl bývalý starosta pravomocně
odsouzen k desetiměsíční podmínce. V následných komunálních volbách v roce 2018 již nezískal dostatečný
počet hlasů, aby se mohl vrátit do jejího užšího vedení.
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Určice aktuálně řeší jiné problémy. Soud jim pravomocně určil, aby vymístily zhruba 700 tun odpadu,
což by je přišlo na 1 280 000 korun. A to i přesto, že
k zásadnímu poškození životního prostředí naštěstí
nedošlo a dle mnohých již nemá smysl ze skládky
cokoliv vyvážet. „Pouze by se měl vysbírat navezený
asfalt a skládka překrýt 20 centimetry zeminy. Dále
by se měl realizovat původní projekt rekultivace,
tedy osázení skládky stromy a keři,“ vyjádřil se již
před časem soudní znalec Pavel Benkovič s tím, že
řešení záležitosti by nemuselo být nijak drahé.
Stejný názor mají i zástupci obce. „Nebudeme na naše
náklady nic vyvážet jen proto, abychom vyšli vstříc požadavkům úředního šimla. Navíc nesouhlasíme s tím,
žebyobecbylazavedenínelegálnískládkyodpovědná.
Vše povoloval výhradně bývalý pan starosta bez
výslovného souhlasu rady či zastupitelstva. Jsme

Foto: Martin Zaoral

stále připraveni po něm případnou škodu vymáhat,
přestože jsme si vědomi, že by to mohl být problém,
neboť on již veškerý svůj majetek převedl a oficiálně
nic nemá...,“ vyjádřila se určická radní Marie Slezáková, která se uvedenou záležitostí dlouhodobě zabývá.
Obec tak nyní zkouší všechny možné prostředky, aby
nesmyslnému vyvážení zabránila. „Podali jsme kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a zároveň
požádali Ministerstvo životního prostředí o obnovení
řízení. To nám ovšem bylo nedávno zamítnuto,“ dodala Slezáková.
Celá věc se tedy kvůli různým právním výkladům
stále protahuje a její řešení zůstává v nedohlednu.
Co funguje spolehlivě, je příroda, která si již
bezpečně opět bere zpět pod svou vládu to,
o čem právníci stále ještě vedou své papírové
spory...
(mls)
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Stal se hrdinou okamžiku, přesto o něm nikdo
nemluví, nikdo jej nepochválil, kupodivu mu
nikdo ani nepoděkoval. Řeč je o jedenáctiletém
Martinu Palmovi z Držovic. Právě jemu se do
konce života vryje do paměti pár vteřin, které
rozhodly o záchraně pětiletého klučiny.
Ten předminulé úterý zřejmě ztratil v bazénu prostějovského aquaparku vědomí a bezvládně zůstal ležet
u dna pod hladinou. Jako jediný si toho všiml právě
Martin Palma, který neváhal a okamžitě pro mladšího chlapce skočil. Rychle jej vytáhl nad hladinu a na
břehu jej předal do té doby nic netušícím plavčíkům.
Obrazně řečeno, bylo za minutu dvanáct!

„Všechno se odehrálo v bazénu, kde obrovský míč
uměle vytváří velké vlny. Šel jsem okolo s kamarádem a oba jsme se rozhlíželi, jestli v bazénu neuvidíme nějaké známé spolužáky. Najednou jsem
zpozoroval malého kluka, jak leží pod vodou skoro
u dna. Nejdřív jsem si říkal, že se potápí nebo zkouší,
jak dlouho vydrží pod hladinou. Pak jsem ale spatřil,
že má otevřené oči i pusu a nevycházejí z něj žádné
bubliny, tudíž zřejmě ani nedýchá. Vůbec jsem se nerozmýšlel a skočil pro něj,“ popsal Večerníku kritické
chvíle jedenáctiletý Martin Palma. „Chytil jsem ho
za pas a vytáhl nad hladinu. Měl úplně fialové rty
a opravdu nedýchal. Z vody nám pak už oběma

pomohl na břeh nějaký pán, který bezvládné chlapcovo tělo odnesl plavčíkům,“ dokončil Martin ještě
svůj zážitek v roli zachránce. Právě on byl ale pak
několik okamžiků po svém záslužném činu v šoku.
Martinovi ale naopak pomohl jeho kamarád, který jej
celého bledého a rozklepaného odvedl rovněž k plavčíkům na ošetření. „Když mě kluci volali a vykládali
mi o tom, běžela jsem za plavčicí a zeptala se jí, jestli to
byl skutečně můj syn, kdo chlapce vytáhl z vody. Plavčice mi to potvrdila, že prý nebýt Martina, nikdo by
si topícího se chlapce vůbec nevšiml. Jsem na svého
syna pyšná,“ dodala Večerníku maminka zachránce
Petra Palmová.

jak šel čas Prostějovem ...
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I teď po deseti letech musíme před
tímto činem jedenáctiletého chlapce smeknout klobouk. Kolik jeho
vrstevníků by se takto i dnes zachovalo? Pokud si dobře vzpomínáme,
Večerník na tuto událost v červenci
2009 upozornil tehdejšího místostarostu města Miroslava Pišťáka, který vzápětí Martinu Palmovi
osobně poděkoval a odměnil jej za
záchranu lidského života. Během
uplynulé doby jsme v Prostějově
zaznamenali desítky podobných
případů, ale tento z aquaparku měl
zůstat jaksi utajen. Ale nezůstal
díky naší reportáži.
(mik)
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Vecerník
na koupáku
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Rajčata snědla,
nezaplatila
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Zřejmě má ráda zeleninu. V neděli 21.
července v poledne bylo přijato oznámení na linku 156 o drobné krádeži
v jednom z prostějovských supermarketů. Hlídka na místě zjistila od ostrahy, že viděla na prodejně v oddělení
zeleniny neznámou ženu, jak otevřela
a zkonzumovala tři balíčky rajčat. Poté
pokračovala v nakupování. O deset minut později se vrátila zpět do oddělení
zeleniny. Tentokrát si dopřála pouze
jeden balíček rajčat, který opět snědla.
Následně prošla pokladní zónou, ale
za zkonzumovaná rajčata nezaplatila.
Ke svému počínání se dvaapadesátiletá
žena přiznala. Za přestupek jí hrozí pokuta do výše 50 tisíc korun.

Přítelkyně jej naštvala
Těsně před třiadvacátou hodinou v pátek 19. července řešili strážníci fyzické
napadení mezi dvěma muži. K celému incidentu došlo u vstupních dveří
obytného domu. Oznamovatel si šel
k matce od bývalé přítelkyně pro vysvětlení, proč po jejich rozchodu odešla
z bytu a odnesla si s sebou nějaké věci.
Po zazvonění přišel otevřít devětatřicetiletý přítel matky a sdělil mu, že bývalá
přítelkyně jej nechce momentálně vidět, ať odejde domů. V tom se mladší
z dvojice rozčílil a fyzicky napadl staršího muže. Čtyřikrát jej udeřil sevřenou
pěstí pravé ruky do oblasti levého oka.
Svým jednáním je šestadvacetiletý
muž podezřelý z přestupku proti občanskému soužití.

Zase kradl pro obživu
Do prodejny v centru města přivolal
v neděli 21. července v pravé poledne
strážníky pracovník ostrahy. Za pokladní
zónou totiž zadržel neznámého muže
s nezaplaceným zbožím. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o třiatřicetiletého
muže, který se dopouští drobnějších
krádeží opakovaně. V tomto případě
si na prodejně vložil do igelitové tašky
zboží v celkové hodnotě 3 134 korun, za
kterésamozřejměupokladnyzapomněl
zaplatit. Při podávaném vysvětlení se ke
krádežipřiznalauvedl,žečást zboží měla
být k jeho obživě a zůstatek chtěl použít
k prodeji a vydělat si nějaké peníze. Celá
záležitost bude oznámena příslušnému
správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku. Ten za opakované
jednání v takovém případě může uložit
pokutu do výše 70 tisíc korun.

Z oznamovatelky
pachatelkou

Strážníci prověřovali ve čtvrtek 25.
července oznámení od ženy, která se
nemůže dostat domů. Klade za vinu
svému sousedovi, že do zámku od
vchodových dveří jejího bytu vložil
zápalku a ona nemůže odemknout.
To se však nepotvrdilo, protože oznamovatelka si spletla klíče a zámek
nebyl jiným způsobem poškozen. Při
odchodu kontaktoval hlídku soused
a uvedl své problémy se sedmdesátiletou oznamovatelkou. Vždy, když
ji potká na chodbě ve společných
prostorách, jej začne slovně urážet
a napadat. K takovému chování dochází již několik měsíců a poškozený
neví, proč s ním žena jedná takovým
způsobem. Seniorka hlídce uvedla, že
nadává svému sousedovi, jelikož si to
zaslouží. Svým jednáním je dotyčná
podezřelá z přestupku proti občanskému soužití .

milujeme vecerník
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Někdejší šéf prostějovského hokeje byl obžalován u Krajského soudu v Brně

➢ ze strany 3

BRNO, PROSTĚJOV Mlčeti zlato! Tohoto hesla se striktně drží
Michal Tomiga. Ve středu se u Krajského soudu v Brně konalo
první hlavní líčení, v němž bývalý šéf prostějovského mládežnického hokeje čelí obžalobě z dotačního podvodu a krácení
daní. Město Prostějov po něm chce zpět 0,5 milionu korun,
Olomoucký kraj 1, 34 milionu korun. Poté, co státní zástupce
více jak půl hodiny četl obsáhlou obžalobu, měl Tomiga šanci
se hájit. On však stejně jako na Policii ČR výpověď odmítl. Hlavní
líčení posléze bylo odročeno na listopad.

Martin ZAORAL
Michal Tomiga čelí obžalobě kvůli
tomu, že v žádostech o dotace od města
Prostějov a Olomouckého kraje opakovaně lhal o tom, že hokejoví Jestřábi
nečelí exekucím. Ty vznikly kvůli nezaplaceným nákupům sportovního vybavení a dluhům za ubytování. Za to mu
hrozí trest od pěti do deseti let vězení.
Zatajil statisícové dary

Podle obžaloby Jestřábi v roce 2016
dostali od Prostějova 2,8 milionu korun, přičemž přímo na účet klubu šlo
0,5 milionu korun, zbytek byl využit na
pronájem ledové plochy a zaplacení autodopravy. Od kraje pak v tomtéž roce
získal celkem 1, 34 milionu korun. Na

rok 2017 klub žádal od města 3,8 milionu a od kraje 1,4 milionu. Klub už žádné peníze nedostal. Zhruba 1,3 milionu
korun padlo na led a cestovné, zbytek
město neproplatilo. Olomoucký kraj
Jestřábům sice nejprve schválil dotaci ve
výši 1,4 milionu korun, své rozhodnutí
ovšem nakonec v dubnu 2017 revokoval a peníze neproplatil. K řízení se s žádostí o náhradu škody přihlásilo město
Prostějov, které žádá 0,5 milionu korun.
Olomoucký kraj, který požaduje zpět 1,
34 milionu korun.
To ale nebylo vše. Michal Tomiga
a jeho klub ve svém účetnictví zatajili
četné dary od celé řady prostějovských
firem, mezi něž patřila například Sida,
.A.S.A Prostějov, Interfrost či Laser
Technology v celkové výši pohybující

BYLI JSME
U TOHO

/KEJCN6QOKICPCFXQąG-TCLUMÆJQUQWFWX$TP÷XTQ\JQXQTWUGUXÚOCFXQM¾
VGOCRT¾XPÊO\¾UVWREGOQDåCNQXCPÆJQ.*-,GUVą¾DKURQNGM
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se kolem dvou milionů korun. Stát tak
na daních připravil o bezmála 0,4 milionu korun. Ze stejných skutků jako
Michal Tomiga byli obžalováni i LHK
Jestřábi spolek, jemuž Tomiga řadu let
předsedal, než jej na jaře 2017 převedl
na zkrachovalého veterináře Vladislava Odstrčila.
Soud vyslechne
i exprimátorku Raškovou

Michal Tomiga u soudu pozorně poslouchal obsáhlou obžalobu a dělal si
písemné poznámky. Když byl ovšem
předsedou senátu vyzván, aby se k celé
záležitost vyjádřil, mlčel jako hrob.
„Využívám svého práva a odmítám
výpověď,“ vyjádřil se Michal Tomiga.

To samé následně učinil právní zmocněnec za LHK Jestřábi spolek.
Tím středeční soud prakticky skončil.
Předseda senátu pouze potvrdil, že jako
důležitá svědkyně bude vyslechnuta bývalá prostějovská primátorka Alena Rašková. V celé věci byl zpracován odborný
posudek z oboru ekonomiky, obhajoba
přitom trvala na osobním slyšení znalce stejně jako celé řady dalších svědků.
V úplném závěru pak Michal Tomiga na
přímý dotaz soudce naznačil, že se v budoucnu vyjádří alespoň k výpovědím
jednotlivých svědků. Hlavní líčení bylo
následně odročeno. Senát Krajského
soudu v Brně by se jím měl zabývat od 5.
do 7. listopadu.

Sousedy řeší policie 2WHFVHSRUYDOVHV\QHP
Hádají se kvůli cihlám a kamení...

PROSTĚJOVSKO Na první pohled
banální případ sousedských sporů
řeší nyní prostějovští policisté. Cihly
a kameny pod plotem jsou totiž pro
sousedy z malé obce prostějovského
regionu takovým jablkem sváru, že
na jeho rozřešení si oznamovatelka
pozvala strážce zákona!
„Údajné schválnosti se měl dopustit muž
z obce na Prostějovsku tím, že manipuloval cihlami a kameny umístěnými
pod plotem mezi dvěma pozemky.
Věc policistům oznámila majitelka
sousední zahrady, která se domnívá,
že kameny a cihly umístěné sousedem
pod plotem stále více přesahují do jejího pozemku. To má způsobovat právě
soused s úmyslem ženě uškodit. Dle

jejího tvrzení si v minulosti dokonce
měla o kameny nerovnoměrně umístěné pod plotem a zasahující na její
pozemek zničit travní sekačku. Žena
se také domnívá, že soused neoprávněně vstupuje na její pozemek, přičemž mělo dojít také k poškození porostu květin,“ popsal jádro sváru mezi
sousedy František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, územního odboru
Prostějov.
Složitý případ sousedských sporů se
pokusí rozplést policisté obvodního oddělení Prostějov 2. „V případě prokázání
schválnosti muži za přestupek proti občanskému soužití hrozí pokuta až 20 tisíc
korun,“ vyjádřil se k možnému potrestání mluvčí prostějovské policie. (mik)

PROSTĚJOV Po půlnoci během
neděle 21. července zjistil strážník
městské policie na operačním středisku pomocí městské kamery fyzické napadení mezi dvěma muži. Na
místo ihned vyslal hlídku. Ta po příjezdu spatřila dva muže, přičemž jeden ležel v poloze na zádech na chodníku a druhý se nad ním skláněl.
„Oba byli vyzváni, aby zanechali ihned
svého jednání, což také učinili. Šetřením na místě bylo zjištěno, že se jedná
o otce a syna. Syn přišel pozdě domů,
a ještě ve značně podnapilém stavu. To
mělo za následek agresivní chování vůči
jeho matce. Uchopil ji pod krkem, tahal
za vlasy a naznačil ránu pěstí. Jakmile
to spatřil manžel napadené, ihned se jí
zastal. Udeřil rukou svého syna do oblasti obličeje na ústa a do nosu. Důsled-

1RKNÚONCFÊMVQVKå
PCRCFNOCVMW
kem toho bylo krvavé zranění. Hlídka
poskytla zraněnému základní první
pomoc a převezla jej na ošetření do nemocnice,“ uvedl Petr Zapletal z Městské
policie Prostějov.
U opilého útočníka byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem
2,74 promile alkoholu. „Rodiče agresora nebyli viditelně zraněni a nepožadovali lékařské ošetření. Jelikož se jedná
o osoby blízké, byly poučeny o podání
oznámení osobou přímo postiženou
spácháním přestupku. Celá věc bude
postoupena příslušnému správnímu
orgánu,“ dodal Petr Zapletal. (mik)

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ

FEŤÁKJaroslavu
ZMLÁTILZdráhalovi
KAMARÁDA
A
OBRAL
JEJ
O
MOBIL
(20) může vězení jen pomoci
PROSTĚJOV Floutek. Tak
byste asi jedním slovem popsali Jaroslava Zdráhala (20).
Přestože hubený mladík
u prostějovského soudu není
žádným nováčkem, působil
u něj dojmem vyplašeného
zajíce. V úterý byl obžalován
z loupeže, za kterou mu hrozí
až deset let vězení. V dubnu
totiž na náměstí E. Husserla
napadl a okradl stejně starého
kamaráda.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
No future – bez budoucnosti. Punkové
heslo by si na čelo mohl vytetovat Jaroslav Zdráhal. Mladíka po pár měsících
na Švehlovce ze střední školy vyhodili.
Posléze jej živili hlavně rodiče. Ať už to
byla maminka žijící v Přemyslovicích, či
otec z Hradčan. Jediné, k čemu on sám
měl silnější vztah, byl pervitin, který
bere od svých patnácti let.

za tisícovku prodal Jaroslavu Heralo- vybavit, kolik přesně měl svému spovi, kterému jsem řekl, že patří mně,“ lužákovi vlastně půjčit. Částky přitom
kolísaly od tisíce korun až po více jak
vypověděl Jaroslav Zdráhal.
dvojnásobek.
2QwMQ\GPÚPGRąKwGN
Bohužel sám poškozený do celé věci
Ačkoliv by to na celé věci prakticky jasno nevnesl, protože k soudu vůbec
nic neměnilo, zůstává otázkou, zda je nepřišel. Hlavní líčení tak muselo být
historka o údajném dluhu vůbec prav- odročeno. Soudkyně zároveň zvažuje, že
2TÚX[O¾JCNFNWJ
divá. Zdráhal si totiž mimo jiné ani po poškozeného, kterému již byl ukradený
U prostějovského soudu Jaroslav opakovaných otázkách nebyl schopen mobil vrácen, nechá předvést Policií ČR.
Zdráhal čelil obžalobě z toho, že svého
bývalého spolužáka ze
Švehlovky měl na náměstí E. Husserla před zastavárnou u Avionu nejprve
zezadu chytit pod krkem, svalit na zem
a dvakrát udeřit pěstí do obličeje. Následně mu z ruky vzal mobil, který prodal známému drogovému dealerovi.
Udělal to přitom letos v dubnu, necelé
dva týdny poté, co byl prostějovským
soudem odsouzen za krádeže.
Jaroslav Zdráhal se k činu přiznal.
„Potkali jsme se u prostějovské nemocnice a šli spolu až na náměstí.
On mi asi už dva roky dlužil nějaké
peníze. Tak mi slíbil, že prodá v zastavárně mobil a vrátí mi je. Jenže se
mu nelíbilo, kolik by za něj dostal,
'UMQTVCRąKX¾FÊ,CTQUNCXC<FT¾JCNC  MRTQUV÷LQXUMÆOWUQWFW
a tak si to rozmyslel. To mě naštvalo,

(QVQ/CTVKP<CQTCN
a tak jsem jej o něj obral. Pak jsem ho
Svůj první soud Jaroslav Zdráhal stihl
ještě dříve, než mu bylo 18 let. Žádné
poučení si z něj však nevzal. Posléze
byl za krádež odsouzen již do vězení,
kam letos nastoupil. Vyjít by měl za
necelé dva roky. Jenže tahle doba se
mu nejspíš o dost prodlouží.

Odmítl šanci na výhru,
peněženku vrátil
Poctivého nálezce nezlákaly peníze ani možnost milionové výhry.
V pátek 19. července po třinácté
hodině ztratil dvaašedesátiletý
muž v Janáčkově ulici v Prostějově
svou hnědou peněženku. Jen chvíli poté místem naštěstí procházel
poctivý dvaasedmdesátiletý muž
z Vícova. Když peněženku nalezl, letmo do ní nahlédl a zjistil,
že jsou v ní doklady. Proto ani
na chvíli nezaváhal a peněženku
i s celým obsahem odnesl na nedalekou policejní služebnu, kde
ji poctivě odevzdal. K tomu zachovat se jinak jej nezlákala ani
finanční hotovost ve výši přesahující 2 000 korun ani plně vyplněný
tiket sportky, tudíž i možnost až
mnohamilionové výhry. Peněženka se tak mohla do hodiny od ztráty vrátit zpět svému majiteli, který
potvrdil, že se z ní nic neztratilo.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Ze dvou kol jedno

V době od 18. do 20. července
odcizil dosud nezjištěný pachatel
z kolárny bytového domu nedaleko
centra města Prostějova trekingové
jízdní kolo značky Scott. To si tam
lankovým zámkem připoutal pětadvacetiletý muž. Protože však ke
konstrukci připoutal pouze přední
kolo, zloději stačilo, aby připoutané
kolo jednoduše odmontoval a na
místě zanechal. Aby mohl pachatel
z místa odjet, demontoval přední kolo z dámského jízdního kola
čtyřiatřicetileté ženy. Škodu způsobenou odcizením jízdního kola
poškozený muž předběžně vyčíslil
na 18 050 korun. Žena způsobenou
škodu zatím nevyčíslila. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže
s dvouletou trestní sazbou.

Ani zámek nepomohl
V dosud přesně nezjištěné době ve
čtvrtek 25. července odcizil dosud
neznámý pachatel pánské crossové jízdní kolo značky 4ever černé
barvy. To si jeho sedmatřicetiletý
majitel lankovým zámkem v brzkých ranních hodinách připoutal
ke stojanu na kola v Mathonově
ulici v Prostějově. Když se pro něj
po čtrnácté hodině vrátil, kolo ani
zámek na místě již nenašel. Způsobenou škodu vyčíslil na 10 tisíc
korun. V případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku
za přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Podvod přes internet

Z přečinu podvodu podezírají prostějovští policisté dosud
nezjištěného pachatele, který
prostřednictvím internetového
inzertního portálu k prodeji nabídl nůžkový zvedák za částku 26
tisíc korun. Zvedák si 8. července vyhlédl šestadvacetiletý muž
z Prostějova a po telefonické komunikaci prodejci odeslal dohodnutou zálohu ve výši 5 000 korun.
Po odeslání zálohy však prodejce
přestal být kontaktní, zboží nedodal a peníze nevrátil. V případě
dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku za přečin podvod hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.
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děti, pejsci

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

Natálie ŠVANCARA
22. 7. 2019 49 cm 3,10 kg
Prostějov

Natálie DANIELOVÁ
23. 7. 2019 50 cm 3,65 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.

Vít FRANTIŠEK
22. 7. 2019 49 cm 3,00 kg
Smržice

Štěpánka MATELOVÁ
19. 7. 2019 49 cm 3,25 kg
Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

2ąKRQJ¾FMQXÚEJVÚFPGEJUGVQX/CVGąUMÆOEGPVTW%KRÊUGMJGOåKNQUCOÚOKRTKPEG\PCOK
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Laura MACÁKOVÁ
22. 7. 2019 49 cm 2,85 kg
Držovice

Richard CINEK
21. 7. 2019 51 cm 3,45 kg
Prostějov

Anna MATOUŠKOVÁ
22. 7. 2019 52 cm 3,95 kg
Brodek u Prostějova

Rostislav PORTEŠ
21. 7. 2019 50 cm 3,00 kg
Stínava

galerie miminek na
www.vecernikpv.cz

Natálie ŠTAFFOVÁ
22. 7. 2019 48 cm 3,30 kg
Drnovice

Amálie ČEPOVÁ
19. 7. 2019 51 cm 3,10 kg
Prostějov

Léto s Cipískem je opět pohádkové
Děti pekly dort s pejskem a kočičkou, závodily s trpaslíkem
PROSTĚJOV Už dvanáct let pořádá Mateřské centrum Cipísek v Prostějově příměstské
tábory pro rodiče s dětmi od dvou do pěti let.
Letošní prázdninové týdny jsou věnovány pohádkám. A nutno vyzdvihnout, že o pohádkové tábory je mezi dětmi a jejich rodiči mimořádný zájem.
„Program je připraven vždy tak, aby se mohli
aktivně zapojit nejen děti, ale i dospělí a užít si
společný čas tak, jak ho běžně neprožívají. Vždyť
plesat s maminkou v princeznovských šatech, vidět babičku skákat v pytli nebo sledovat rodiče,
jak hrají pohádku o zvířátkách, to vše je pro děti
velký zážitek. A doufáme, že jsou to zážitky i pro
dospělé,“ usmívá se Markéta Skládalová z Mateřského centra Cipísek.
V pohádkových týdnech s Cipískem se rodiče
s dětmi například vydali na výpravu za vodníkem,
zúčastnili se trpasličích závodů, pekli dort s pejskem a kočičkou, tancovali na královském bále či
skákali na nafukovacím hradě. Čeká je i výlet kolem Hloučely po stopách Jeníčka a Mařenky, hry
na dopravním hřišti, cesta z pohádky do pohádky, spousta pohádkových výtvarných, hudebních
i pohybových aktivit, hledání pokladu. Prostě doslova a do písmene pohádkové prázdniny. „Jsme
moc rády, že je o letní programy s Cipískem tolik

let stále velký zájem a že se rodiče
už nyní ptají, kdy se mohou
přihlásit na další rok. My
samozřejmě už teď přemýšlíme, jaký program
nabídneme příští prázdniny. Kromě novinek nebudou chybět osvědčené
akce, jako je třeba výlet za
vodníkem Hloučelákem,
kterého nám už dvacet let pomáhá oživit Karel Pokorský.
Za jeho dobrovolnou spolupráci
mu patří velké
díky. Rozzáře- &÷VKUKPCNGVPÊOV¾DQąGRQą¾FCPÆO/CVGąUMÚOEGPVTGO%KRÊUGMWåKN[URQWUVWNGITCEG
ZHQVQ/%%KRÊUGM
né dětské oči za CRQPQąKN[UGFQF÷LčP÷MQNKMCRQJ¾FGM
to určitě stojí,“ řekla Markéta Skládalová.
V době letních prázdnin neprobíhá v Mateřském ského centra mohou zájemci přes registrační syscentru Cipísek běžný program. Ten začne zase až tém https://mcprostejov.webooker.eu, kde naod 3. září do 11. září, kdy budou probíhat každé jdou všechny potřebné informace, stejně tak jako
dopoledne volné herny v rámci dnů otevřených na našich stránkách www.mcprostejov.cz nebo
dveří. „Pravidelné programy pro rodiče s dětmi www.facebook.com/cipisekprostejov nebo eod tří měsíců do čtyř let, do kterých je potřeba se -mailem: mcprostejov@centrum.cz,“ vzkazuje
předem přihlásit, budou zahájeny 16. září podle na závěr Markéta Skládalová z Mateřského cenrozpisu skupin. Přihlásit se do programů mateř- tra Cipísek.
(red)
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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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Důchodci v pasti aneb konec špatný...
Říká se, že konec dobrý, všechno dobré. U někoho
to ovšem může být právě naopak... Přestože počet
exekucí v Česku po dlouhé době klesá, stále přibývá důchodců v problémech. Od roku 2003 se počet
penzistů s exekucí na krku zvedl více než čtyřikrát,
výrazně se zvýšil i ve srovnání s loňskem. Jejich počet přitom překonal už neuvěřitelnou hranici 90
tisíc.
Patří mezi ně i jeden můj vysokoškolsky vzdělaný
známý. Aby splatili dluhy, tak jeho milovaná žena
navzdory pokročilému věku a nepříliš pevnému
zdraví dochází na brigády do pekáren, zatímco on
zvažuje, že se vrátí ke své původní profesi, kterou už
před zhruba deseti lety opustil.

Za jejich problémy stojí tzv. opičí láska a zejména
ženina touha za každou cenu pomoci dceři, jejímu
manželovi a vnoučatům. Aby pro ně ve svízelné situaci co nejrychleji sehnala peníze, podepsala velmi
nevýhodné smlouvy s lichváři. Nezodpovědnost
dětí tak plnou vahou dopadla na jejich rodiče.
Přitom naši rodiče a prarodiče byli ve srovnání
s námi zvyklí žít podstatně skromněji. Měli to jednodušší, dříve nebylo tolik věcí, které by „nezbytně nutně potřebovali“, a to hlavně proto, že je mají
všichni ostatní. Náklady na „normální život“ byly
výrazně nižší.
Pokud by tomu tak nebylo, tak by většina ze současných důchodců s průměrnými českými důcho-

dy ani nebyla schopná vyjít, natožpak něco našetřit.
Mnoho z nás mladších si však zvyklo dostávat vše
a hned. Mohlo to začít u hraček a končí to u vybaveného bytu či nového auta. Pokud na cokoliv z toho
okamžitě nemáme peníze, cítíme se nervózní, naštvaní, méněcenní. Na(ne)štěstí jsou tady však ještě
rodiče. Vždyť jak zpívá kapela Divokej Bill „jen táta
a máma jsou s náma, napořád s náma“.
Nikdo z nás neví, jak odejde z tohoto světa. Říká
se pouze, že jaký život, taková smrt. Něco na tom
bude, přesto bychom se někdy hodně divili. Nad
poměrně značným množstvím lidí si můžeme jen
postesknout: měli krásný život, ale ten konec, ten si
opravdu nezasloužili...

PÁR HISTOREK O CESTOVÁNÍ...
L

éto je, jak známo, časem dovolených, a tedy i cestování. Jelikož existuje takové kapku cynické
heslo „Všude dobře, tak co doma“.
Cestování pak znamená spoustu
fotografií, které někteří sebevrazi dokonce tisknou, aby se na ně
pak ukládal prach, ti další alespoň
„jen“ jimi plní pevné disky počítačů. Ovšem asi nejlepší částí jsou
pak vzpomínky a zážitky na cestách.
A tak jsem se dnes rozhodl, že také
přidám pár střípků z cest.
íky mému oboru historie jsem
se velmi často vyskytl na důležitých místech Itálie a třeba prohlídka tras pod názvem Řím královský
nebo Řím císařský patří opravdu
ke skvostům prohlídkových tras.
Důležité ovšem je, aby se na těchto
trasách objevil průvodce erudovaný,
a na to jsem měl velké štěstí, tudíž
výklad doprovázený latinskými citáty a historkami, které ve skriptech
nenajdete, stál za to. Průvodce měl
pouze jednu malou neřest a tou byla
degustace italských vín. A tedy se
stávalo, že do autobusu před cestou
nastupoval rozverně se zpožděním
a rozjásaným hlasem nám předčítal

D

z ranního italského tisku a vesele to
komentoval, jelikož se na Itálii specializoval i politologicky. Přesto na
jeho výklad vzpomínám dodnes,
jelikož v momentě, kdy přepl do
módu průvodce, tak to prostě dával
na první dobrou.
na Řím vzpomenu ještě jednou a to když řidičům na cestě
do onoho slavného města došla na
dálnici nafta, čímž se tak podařilo
zablokovat jeden celý pruh. Přijela
policie dálniční, státní a carabinieri
a došlo k rozkošnému dialogu, co
s tím? Naštěstí byla účastnicí zájezdu vskutku nádherná dlouhovlasá blondýna, o kterých Italové
ve snech sní, a díky ní a, musím se
pochlubit, mému tlumočení, se
nám podařilo docílit toho, že dálniční policie vzala kanystry a jela
je naplnit na nejbližší pumpu,
a dokonce nedošlo ani na pokutu.
A proč vlastně nafta došla? V kanystrech totiž místo ní byla voda, což
řidiči opomněli zkontrolovat ještě ve
Vyškově. A hlavně v Itálii se holt tehdy na každé benzince platilo jinými
kartami. A samozřejmě ty naše zrovna nikde nebrali.

A

J

iné vzpomínky mám z Paříže,
kde jsme narazili na průvodkyni
turistku, která byla zvyklá lézt po
horách, francouzské hlavní město
jí strčili tak nějak navíc. A tak jsem
si nemohl nevzpomenout na heslo z jistého seriálu „Jejich tempo je
vražedné...“ I to její takové bylo, starší turisté rychle odpadávali a i my
tehdy mladší jsme již přemýšleli, jak
ji zastavit. A tak i dnes musím konstatovat, že Paříž mám spíše v nohách,
záběry pak ve zrychlené verzi. A to je
škoda. Ale přidám i veselý zážitek, kdy
pod věží pana Eiffela rozhodli jsme se
nakupovat zmenšeniny tohoto stavebního skvostu. Leč prodávaly je
tam malé usměvavé dívčiny asijského
vzhledu za cenu tehdy neuvěřitelných
padesáti franků, což bodrá sousedka,
se kterou jsme také cestovali, vyřešila
rázně. Na první otázku, zda koupí, se
zeptala za kolik a po odpovědi padesát hezky česky odvětila, ať si dotyčná
tu věžičku strčí špičkou napřed někam... To vzbudilo veselí skoro poloviny osazenstva pod Eiffelovkou,
jelikož se zjistilo, že je tam aktuálně
asi pět českých zájezdů. Šikmooké
děvče se ovšem i nadále usmívalo,
protože nerozumělo ani slovu. Stále
nabízelo a tak došlo k neuvěřitelné
události, kdy bodrá spolucestující
vytáhla padesát franků a vzala suvenýry rovnou tři s hezkou replikou
„to je dobrý“ a odkráčela středem.
Domnívám se, že ono děvče tam
stojí dodnes s otevřenými ústy.

19072610820

Léto je, jak známo, časem dovolených, a tedy i cestování. Jelikož
existuje takové kapku cynické heslo „Všude dobře, tak co doma“. Cestování pak znamená spoustu fotografií, které někteří
sebevrazi dokonce tisknou, aby se na ně pak ukládal prach, ti
další alespoň „jen“ jimi plní pevné disky počítačů. Ovšem asi
nejlepší částí jsou pak vzpomínky a zážitky na cestách. A tak
jsem se dnes rozhodl, že také přidám pár střípků z cest.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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ecko a olympská riviéra. Nádherný zážitek, tedy pokud vám
na autobusu nepraskne jeden článek
baterie a celá karosa se neponoří do
smradu z elektrolytu. Pak sedíte na
dálnici a čekáte, co bude.
Ano, člověk zažije při cestování
ledasco. A tak všem přeji klidnou
dovolenou se spoustou veselých
zážitků.
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Poprvé po rekonstrukci jsem navštívila zahrádku Národního domu. Byla jsem zvyklá tam chodit v minulosti dvakrát či třikrát za týden a byla jsem tak
zvědavá na to, co všechno se změnilo. Můj první dojem byl výborný. Nová dlažba, lepší uspořádání stolů, nové slunečníky a rovněž obsluha se mi zdála
rychlejší, pohotovější a úslužnější. Všimla jsem si ale jedné maličkosti, která mě upoutala. Jedná se o židle, které u stolů zůstaly nevyměněné a jsou značně
oprýskané, mnohé z nich i vratké. Tak si říkám, že když už město investovalo desítky milionů korun do náročné rekonstrukce Národního domu, tak i pár
tisícikorun na nové židle zbýt mohlo...
Anna Kalivodová, Prostějov
0ÈOLE\VLSRVSÉvLW
Nevím, jestli se mi to zdá, nebo ne, ale stavební práce při rekonstrukci
Plumlovské ulice už nejsou tak intenzivní jako na začátku. Jediné štěstí, že
jsou teď prázdniny a doba dovolených, protože dopravní provoz už není tak
velký. Ještě před prázdninami se v ranních a odpoledních hodinách ucpávala severní obslužná komunikace, teď je to už ale mnohem méně složité.
Každopádně by ale stavbaři v Plumlovské měli zvýšit své tempo, protože za
měsíc už takový klid nebude a objízdné trasy budou opět přeplněné.
Miroslav Zachar, Prostějov

Setkání se zajícem
Že se dříve plachá zvířata pohybují ve městech, jsem už četl ve spoustě článků nebo viděl v televizních reportážích. Sám jsem se setkal s tím, že se na
dětské hřiště na Sídlišti E. Beneše zatoulal zajíc. Hřiště je oplocené, takže když jsem za svým dítětem zavřel branku, ušák neměl kudy utéct. Jestli jsem
si ale myslel, že zajíc bude po hřišti splašeně pobíhat a hledat únikovou cestu, spletl jsem se. To zvíře vůbec nebylo plaché, naopak. Přiblížilo se k nám
a panáčkovalo asi dva metry před námi. Zřejmě chtěl něco dobrého na zub, my jsme však u sebe neměli ani sušenku. Pak jsem mu otevřel branku od hřiště
a zajíček neochotně ale přece vyběhl. Je zajímavé, jak se tato zvířata čím dál více přibližují lidským příbytkům.
Pavel Lang, Prostějov

19011510070
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Nedávno jsem měl co dělat, abych našel během blokového čištění naší ulice
jiné místo k zaparkování svého vozidla. Učinil jsem tak ale bez problému,
protože chápu, že uklízecí čety dělají svoji práci a my taky chceme mít čisto
před barákem. O to více mě pak popudilo, že v místě úklidu nechali určití
sousedé svá auta zaparkovaná a nějaké blokové čištění jim bylo ukradené.
Přimlouval bych se za daleko tvrdší sankce proti těmto nesvědomitým řidičům, nás ostatní občany jejich chování rozčiluje.
Ivan Doseděl, Prostějov
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Přes noc z pondělí 10. na úterý
11. června se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do restaurace
v obci na Prostějovsku. Do objektu pachatel z volně přístupného pozemku vnikl po násilném
překonání okna. Z chodby pak
po vypáčení interiérových dveří
vnikl do jídelny a baru restaurace,
který prohledal, ale nic tam neodcizil. Následně z jídelny na toaletu
přesunul automat na cigarety, do
kterého si násilným způsobem
získal přístup a odcizil z něj dosud nezjištěné množství krabiček
cigaret a finanční hotovosti. Výše
způsobené škody nebyla dosud
přesně vyčíslena.

Cigarety ze záchodu

Předminulou sobotu 8. června
před dvacátou hodinou kontrolovali policisté místního obvodního
oddělení na komunikaci mezi
Němčicemi nad Hanou a Víceměřicemi šestapadesátiletého cyklistu. Muž vykazoval zjevné známky
opilosti a přiznal vypití „několika piv“ před jízdou. Podrobit se
dechové zkoušce na přítomnost
alkoholu v dechu i odbornému
lékařskému vyšetření však i po
poučení odmítl. Z toho důvodu je
nyní podezřelý z přestupku podle
zákona o silničním provozu. Za
odmítnutí podrobení se zkoušce
na přítomnost alkoholu mu tak
hrozí pokuta v rozmezí od 25 do
50 tisíc korun. Další jízdu policisté muži zakázali.

Cyklista odmítl „dýchat“

Z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky podezírají němčičtí policisté šestatřicetiletého
muže z Prostějovska. Tohoto
skutku se měl podezřelý dopustit
tím, že v neděli 9. června po deváté hodině dopolední v Masarykově ulici v Němčicích nad Hanou
pod vlivem alkoholu řídil osobní
automobil. Při kontrole u něj policisté provedenými dechovými
zkouškami změřili hodnoty 1,23
a 1,24 promile alkoholu v dechu.
Muž se změřenými hodnotami
souhlasil a přiznal vypití šesti půllitrů piva a tří odlivek slivovice
během předchozí noci. Policisté
muži na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu.

Šest piv a tři slivovice

Uplynulou sobotu 15. června
před půl čtvrtou ráno kontrolovali policisté v Mostkovicích malý
motocykl Shenke. U třiadvacetiletého řidiče provedli orientační
dechovou zkoušku a naměřili mu
lehce přes jednu promili alkoholu. Po poučení se dobrovolně
podrobil lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. Nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky.

Motorkář pod párou
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jaký byll sraaz favoriitůů na žrrallokuu....

měníme,“ vysvětlila za pořadatele Jitka
Pazdírková, která společně se svým
manželem přijela z jihomoravských
Hustopečí.

Na akci dorazilo celkem 105 vozů,
což je srovnatelné s předchozími
ročníky. Účastníky srazu zaznamenali i ti, kteří nepřišli přímo do kempu Žralok, a to během spanilé jízdy,
která vedla přes Prostějov, Čechy
pod Kosířem a Přemyslovice zpět
do Plumlova.
Tam všichni soutěžili v přezouvání kola či slalomu. Hlasovalo se též
o nejlepší sériovku, ‚plechovku‘, interiér, tuning či vybavení audiotechnikou. „Přestože přijela řada lidí ze
Slovenska, nejvzdálenějším účast3x foto: Martin Zaoral

níkem byl letos vyhlášen Jiří Trejbal
z Plzně. Tím nejmladším se pak stal
devítiměsíční Ondrášek Barák,“ prozradila nám Pazdírková.
Zajímavostí byla soutěž o nejhlučnější výfuk, kterou vyhrál Tomáš
Tomeček, jemuž bylo naměřeno
102 decibelů. „Raritou srazu byl
určitě originální favorit Veřejné
bezpečnosti, který dorazil z Lipníku nad Bečvou. Bohužel brzy
odjel,“ zmínila se Jitka Pazdírková,
které jsme se zeptali, jak se jí v kempu líbí a zda se do něj sraz favoritů

Na akci v autokempu Žralok
se sjelo celkem 105 vozů

ĄKFKéVQJQVQ%KVTQGPWUGRQPGJQF÷P÷MQNKMT¾VRąGVQéKNRąGUUVąGEJWU¾OCNGX[X¾\N
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komunikaci do pole s obilím. Tam se
několikrát přetočil přes střechu a zastavil v poloze na pravém boku. Ke
zranění osob při dopravní nehodě nedošlo,“ popsal hrůzostrašný karambol
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 125 tisíc korun. Alkohol u obou řidičů policisté
na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění dopravní
nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření.
(mik)

Šofér s autem válel kotrmelce

SMRŽICE Dvě osobní vozidla se ve
středu 24. července po patnácté hodině srazila na silnici mezi Smržicemi a Prostějovem. Po bočním střetu skončil Citroën v kotrmelcích
na poli. Šofér se s autem několikrát
přetočil přes střechu, přesto zůstal
nezraněn!
„Čtyřiapadesátiletý řidič Škody Felicie
měl v době, kdy byl předjížděn vozidlem Citroën, náhle vybočit z přímého směru k levé krajnici. Při tom došlo
k bočnímu kontaktu s předjíždějícím
vozidlem. V důsledku toho se Citroën
dostal do smyku a vyjel vlevo mimo

z titulní strany

NĚMČICE NAD HANOU Jak avizujeme na
titulní straně dnešního vydání Večerníku, ve
čtvrtek 18. července večer měli policisté plné
ruce práce s uklidněním situace před Přerovskou pivnicí v Němčicích nad Hanou. Před provozovnou se shluklo na třicet romských mužů
a žen, kteří přispěchali na pomoc svému kumpánovi při jeho sporu uvnitř hospody s jiným
mužem. Sami policisté ústy mluvčího Františka
Kořínka tvrdí, že situace byla poklidná, očití
svědci však Večerníku prohlašují něco jiného...
Vzbouření na vsi začalo banálním sporem dvou
hostů Přerovské pivnice. „Vpodvečer se před pivnicí na Horní Bráně v Němčicích nad Hanou do
sebe slovně pustili dva hosté. Jeden byl z romského
etnika a bohužel mu na pomoc záhy přišlo dalších
třicet cikánů z Havlíčkovy ulice. Se vším, co bylo
po ruce, ženy si dokonce vzaly i košťata. Musela
přijet čtyři policejní auta, dvě od nás z Němčic, po
jednom z Kojetína a také z Prostějova. Mezitím
Romové, jakmile zjistili, že opravdu přijede Policie
ČR, odešli zpět na Havlíčkovu ulici,“ sdělil Večerníku muž z Němčic nad Hanou, který si z pochopitel-
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Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Dříve nepříliš vzhledná bouda stojící na
hřištivBílovicíchsevtěchtodnechměnínanovotouvonícíkomunitní centrum. Podobně to vypadá také v Olšanech, Pěnčíně a dalších pěti obcích v regionu. Všechna komunitní centra
bymělabýtotevřenaletosvzáří.Cojejichvzniklidempřinese?
Půjdeovícnežjenodotaceaopravubudov,nakterébyobcejinak neměly peníze? A nebylo by lepší, pokud by místo zařízení
s nejasným účelem vznikly normální kulturáky pro všechny?

ných důvodů nepřál zveřejnit své jméno. „Já jsem
jen procházel kolem a snažil jsem se i celou situaci
nafilmovat. To se Romům samozřejmě nelíbilo,
a kdybych neměl psa, inzultovali by mě! Lidé v Havlíčkově ulici, kde Romové bydlí nejvíce, se v podstatě bojí, jelikož jsou pravidelně terčem urážek.
A nejen obyvatelé Havlíčkovy ulice. V našem městě
přestává být bezpečno. Ale vedení města tvrdí, že
je vše v pořádku, neboť Policie ČR nehlásí přírůstek zásahů. Lidé totiž spoustu drobných incidentů
nehlásí. Bojí se,“ napsal Večerníku další z obyvatel
Němčic nad Hanou.
Večerník se samozřejmě zeptal mluvčího prostějovské policie, jak celou situaci viděli právě strážci
zákona. Dozvěděli jsme se, že vlastně o nic nešlo...
„K vašemu dotazu mohu potvrdit, že jsme přijali
oznámení o incidentu v tomto podniku, který uvádíte. Ale po příjezdu policistů na místo se zde již
nikdo nenacházel a na místě byl klid. Šetřením provedeným na místě bylo zjištěno, že zde mělo dojít
k neshodám pouze ve verbální rovině a oznamovatel volal z preventivních důvodů z obavy z vyhrocení konfliktu. Ve věci nebylo zjištěno protiprávní
jednání,“ odepsal Večerníku František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje.
(mik)

KOSTELEC NA HANÉ
V pondělí 22. července před šestnáctou hodinou přijali policisté
oznámení o nálezu několika kusů munice na
poli mezi Kostelcem
na Hané a Prostějovem.
„Na místo vyslaní policisté obvodního odděle- -XčNKPCNG\GPÆOWPKEKPGOWUGNKRQNKEKUVÆRąKMTQéKVMGXC
(QVQ2QNKEKGè4
ní Prostějov 2 potvrdili, MWCEKQD[XCVGN
že se jedná o vojenskou munici, a proto přivolali policejního pyrotechnika.
Ten nález klasifikoval jako dělostřelecký granát ráže 37 milimetrů a dva kusy
pěchotní munice z období druhé světové války. Nález si pyrotechnik převzal
a odvezl k odborné likvidaci,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR, územního odboru Prostějov. Jak dodal, vzhledem k odlehlosti místa nebyla třeba evakuace osob a nedošlo k ohrožení majetku.
(mik)

VÁLEČNOU MUNICI

4CMQX¾
5VCąGEJQXKEG5NWåÊP
5MąÊRQX
.CwMQX

.GHQD3URVWÈMRYVNX
Y]QLNQRXNRPXQLWQÉFHQWUD"

$ÊNQXKEGt.WVQVÊP
1NwCP[W2TQUV÷LQXC
2÷PéÊP
5WEJFQN

změřili hodnoty v rozmezí od 0,95 do
2,41 promile alkoholu v dechu. Policisté
věc šetří pro podezření z přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kterého
se dopustil ten, kdo mladistvým alkohol
poskytl. To je však předmětem dalšího
šetření,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR Prostějov. (mik)

Razie odhalila opilé děti

v dluzích či nemohou sehnat práci. V každém z center by pak měl
být zájemcům v průběhu dalších let k dispozici sociální pracovník.
Komunitní centra by se měla v regionu hromadně otevírat letos
v září. O jejich vlastní fungování se nebudou starat jednotlivé
obce, zajišťovat by je měla například konická Charita. „Myslím, PLUMLOV V noci z pátku na sože bude hodně záležet na tom, jaká se tady vytvoří parta,“ zmínil botu 20. července provedli policisté
se Miroslav Hochwald.
kontrolu diskotéky v katastru města
Plumlova se zaměřením na požívání
6P\VOXSOQÙSURMHNW"
alkoholu osobami nezletilými a mlaKromě osmi obcí, kde už komunitní centra vznikají, o nich uvažo- distvými. Razie dopadla otřesným
vali i jinde. „Potřebovali jsme opravit chátrající budovu obecního zjištěním!
úřadu a zároveň v ní vybudovat důstojnou místnost pro pořádání „Při akci policisté zjistili celkem šest
kulturních akcí. Jenže problém byl s následným fungováním celé- osob ve věku od 15 do 17 let, u kterých
ho zařízení, moc jsme nevěděli, co s ním v následujících pěti letech
bude,“ nastínil starosta Kladek Josef Hofman. Obec nakonec připravila projekt a zažádala o dotaci jinde. Tam však kvůli velkému
množství zájemců úspěšná nebyla. „Dotace bohužel často nejdou
na to, co je skutečně potřeba,“ shrnul starosta Kladek.

0÷MFGLwÊ PGX\JNGFP¾ DQWFC PC JąKwVK X $ÊNQXKEÊEJ FÊM[ FQVCEÊO
RTQMQWMNC1LGLÊOFCNwÊOX[WåKVÊQXwGORCPWLÊFQJCF[
Foto: Martin Zaoral
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KRALICE NA HANÉ Jak už jsme informovali, starosta
Kralic Pavel Kolář odstoupil z funkce starosty a zároveň
i zastupitele městyse Kralice na Hané. Dle místostarostky Nicole Grossertové své rozhodnutí nezdůvodnil a dle
jejích slov ani zdůvodňovat nechtěl. Nyní se Pavel Kolář
ozval redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
„Důvodem mého odstoupení z funkce starosty a zastupitele
obce nejsou spekulace v uvedeném článku, ale trvale názorové neshody ve vedení chodu obce a rozdílná vize do budoucnosti. Slova paní místostarostky Grossertové jen dokreslují
současnou neudržitelnou situaci a nezájem spolupracovat,
a tím podporovat budoucnost obce,“ vyjádřil se Pavel Kolář,
dle něhož vše vyvrcholilo na posledním zastupitelstvu. „Místostarostky svým přístupem dosáhly mého odstoupení. Mým
cílem bylo dokončit rozpracované projekty a být zodpovědný
vůči svým voličům. Je smutné, že o mém odchodu spekulují
lidé, kteří podle jejich slov se mnou úzce spolupracovali a byli
názorově jednotní,“ uzavřel Pavel Kolář.
(mls)

5VCTQUVC-TCNKEPC*CPÆ2CXGN-QN¾ąUGNQPKFQXGFGPÊO÷UV[
UGXT¾VKNRQéV[ąNGVÆRCW\G0[PÊQR÷VTG\KIPQXCN
Foto: www.starostove-nezavisli.cz

Starosta Kralic: S místostarostkami jsme se neshodli

PROSTĚJOVSKO V pátek 26. července
patnáct minut po páté hodině ranní došlo
na 20,5 kilometru dálnice D46 ve směru
z Prostějova na Olomouc k havárii osobního automobilu typu Škoda Felicia.
„Osmatřicetiletý řidič, dle svých slov vlivem
mikrospánku, ztratil kontrolu nad vozidlem. To vyjelo vpravo mimo komunikaci,
kde najelo na svodidla. V důsledku toho
se převrátilo na střechu a v této poloze zastavilo v odbočovacím pruhu na sjezdu
k Žešovu. Řidič při havárii utrpěl zranění,
se kterým byl převezen do prostějovské
nemocnice. Jel ve vozidle sám a ke zranění dalších osob tak nedošlo,“ konstatoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR, územního odboru Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 30 tisíc korun. „Alkohol
0GåUGąKFKéUVQWVQwMQFQXMQW\CUVCXKNWLGNRQF¾NPKEKP÷MQNKMFGUÊVGMOGVTčRQUVąGwG
u řidiče policisté na místě vyloučili prove(QVQ2QNKEKGè4
denými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění havárie jsou Provoz v místě havárie nebyl významněji sedmou hodinou,“ doplnil František Kořípředmětem dalšího policejního šetření. omezen. Vozidlo bylo odstraněno před nek.
(mik)

JAK TO VIDÍM JÁ
Jak víte míst, která navštěvuji, velmi se zajímám
o zajištění péče o naše starší spoluobčany. V současné
době se poskytovatelé péče potýkají s opravdu
kritickým nedostatkem financí. A řešení, které nabízí současná ministryně práce a sociálních věcí,
situaci opravdu nevyřeší ani v tomto roce ani v letech
následujících. Bude zapotřebí upravit zákon o sociálních službách opravdu důkladně. Jen kdyby paní
ministryně chtěla slyšet... Bude to totiž těžký oříšek.
Současně se ptejme, jak pomáhají obce a města.
A zde jsou velké rozdíly - například Kostelec na
Hané, Plumlov-Soběsuky či Ludmírov provozují
domovy pro seniory a doplácejí ze svých rozpočtů
nemalé částky.
A tady se zeptám, co město Prostějov? Domy
s pečovatelskou službou fungují jen do určité doby,
ale pro komplexní péči už ne. Magistrát přitom není
zřizovatelem ani jediného lůžky pro péči o seniory.
Jak říká jeden známý lékař – geriatr - prof. MUDr.
Kalvach: Loď se potápí, voda stoupá a brod je daleko.
Situace je opravdu vážná.
Příště se budu věnovat aktuální situaci v péči
o ohrožené děti. Je to horší, než bychom si mohli
myslet...

6HQÂWRUVNRXNDQFHOÂĒMVHPSURYÂV]DĒÎGLOD
QD.ROOÂURYĂXOLFLðY3URVWĂMRYĂ
 -VHP YÂP N GLVSR]LFL QHMOÊSH Y SRQGĂOÎ
NRQWDNWSURVMHGQÂQÎVFKĚ]N\
DVLVWHQWND%F/XFLH5R]XPNRYÂ
WHO
0QR]Î]YÂVYĂGÎìHUÂGDSĒLMHGX
]D9ÂPLLQDMLQÊPÎVWRVHWNÂQÎ
$SRNXGMHPRìQÊWDNLMLQÞGHQ
YWÞGQX

- Vaše senátorka

Po dálnici jel po støeše! JITKA CHALÁNKOVÁ

Komunitní centrum nevzniká pouze v Konici z bývalé sokolovny.
Vytváří se i v dalších celkem osmi vesnicích regionu. Všude s sebou přináší celou řadu otázek. Bude se jednat o rejdiště alkoholiků, dlužníků a asociálů? Nebo se jedná o nezbytnou pomoc pro ty,
kteří se ocitli ve svízelné životní situaci?
Samy obce vznik komunitních center vnímají zejména jako
jednu z mála příležitostí, jak díky dotacím zrekonstruovat
zchátralé domy. „Pro nás to znamená zejména opravu nevyhovujícího objektu. Vyjde na 1 130 tisíc korun, většinu z toho
pokryje dotace, obec přispěje zhruba 50 tisíci. Od září zde
bude k dispozici zařízená místnost a sociální zařízení,“ vyjádřil
se starosta Bílovic-Lutotína Miroslav Hochwald, podle něhož
se obec v jeho dalším fungování příliš angažovat nebude. „Co
-GORäTCNQMQDUCFKNQEGNMGOXQ\čiMQFC(CXQTKV
Foto: Martin Zaoral
bude dál, to se teprve uvidí. Osobně bych viděl smysluplné vyza rok vrátí. „Líbí se nám tu moc, Už příští sobotu se tam bude konat užití například pro maminky s dětmi,“ zauvažoval Hochwald.
prostředí je tu krásné. Zda to tu Řízková sobota, jejíž součástí bude
Otvírat se bude v záøí
bude i za rok, bude ovšem záležet i Odhalení Žraločí epopeje. Jednou
na ohlasech návštěvníků stejně jako z hlavních událostí místní sezóny Zacelýmprojektem,kterýsepřipravujejižřadulet,stojíRegionHaná.
na tom, zda nás tu ještě vůbec bu- pak bude Pohádkový les v režii Spol- „Posláním centra je vytvoření podmínek pro setkávání komunity za
dou chtít,“ reagovala na závěr Jitka ku Plumlovských nadšenců, který se účelem zapojení obyvatel s potenciálními problémy. Sloužit by mělo
Pazdírková.
bude konat v sobotu 17. srpna. Vše pro smysluplné trávení volného času pro obyvatele obce, do něhož
Srazem favoritů léto v plumlovském zakončí zářijové Setkání motorek by se ovšem měly zapojit i sociálně vyloučené osoby,“ popsala koordinátorka projektu Ludmila Navrátilová z Regionu Haná. Jednat
kempu Žralok rozhodně nekončí. a automobilů RVHP.
se například může o lidi se zdravotním postižením, ty, kteří se topí

BYLI JSME
U TOHO

U Smržic skončil v poli .RQIOLNWV5RP\Y1ÈPÄLFÉFKE\O]DzHKQ½Q
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Škoda Favorit sraz má za sebou již
sedm ročníků, naposledy se konal
v kempu Konopáč u Heřmanova
Městce. „Zhruba každé tři roky místo

PLUMLOV „Budeme se milovat, dokud nás STK nerozdělí.“ Tak zněl
nápis na tričku jedné z účastnic Škoda Favorit srazu, který se premiérově konal v autokempu Žralok. O tom, že láska k favoritům může
řadu let odolávat i přísným požadavkům na technický stav vozidla,
se mohli přesvědčit všichni, kteří o uplynulém víkendu zavítali do
plumlovského kempu Žralok.

Martin ZAORAL

pro Večerník
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.RPXQLWQËFHQWUXPY%ËORYLFËFK „DOTACE ÈASTO
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko
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milujeme vecerník
á
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„TENTO ROK BUDE NEJHORŠÍM ROKEM MUZEA“
PROSTĚJOV Práce v informačním centru, sociálních službách
i kulturní komisi při radě města.
Soňa Provazová (na snímku) má
za sebou rozmanitou kariéru.
Nyní už je ale skoro tři čtvrtě roku
ředitelkou Muzea a galerie v Prostějově. Před sebou má přitom
nelehký úkol. Předchozí vedení za
sebou nechalo kontroverzní kroky jako například spory ohledně
muzejní kavárny a ne právě dobré
vztahy v kolektivu. Ředitelka se
však musí vypořádávat i s celou
řadou dalších výzev, včetně nového vedení hvězdárny. Na konci
prvního pololetí zhodnotila své
dosavadní působení a zkušenosti, popsala i důvody konce Karla Trutnovského na hvězdárně.
A mimo jiné naznačila, kam by
podle ní mělo muzeum v budoucnu směřovat.

v rámci exkluzivního
uzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptali

Martin
L
ZAORAL
a Michal
KÝ
SOBECKÝ

yy Ředitelkou Muzea a galerie
v Prostějově byla jmenovaná loni
v listopadu. Čím jste se v uplynulém
půlroce zabývala nejvíce? A co se
v této oblasti změnilo?
„Můj nástup byl skok rovnýma nohama. Jsem ve funkci osmý měsíc,
ale mám pocit, jako by to bylo včera.
Věci jdou pomaleji, než jsem chtěla,
ale spěch ničemu nepomůže. Oba ředitelé přede mnou měli diametrálně
odlišný způsob vedení, a to je pro obě
strany někdy šok. Musíme najít průnik
mezi potřebami, povinnostmi a možnostmi.“
yy Jak dlouho jste si na pozici ředitelky zvykala?
„Myslím, že jsem se do role vžila velmi
rychle. Jsem ráda, že mohu uplatňovat
své přirozené vlastnosti, cítím se jako
ryba ve vodě.“ (úsměv)
yy Jakým způsobem jste muzeum
za svého působení proměnila?
„Mluvit o proměnách je v tuto chvíli
předčasné. Osobně si myslím, že bude
trvat zhruba dva roky, než bude něco
opravdu vidět.“
yy Co si myslíte, že lidi do muzea
táhne, a co byste jim chtěla nabídnout především?
„Muzejní činnost je velmi specifická,
mnoho lidí navštíví muzeum jednou
za život a nemají potřebu se do něj
vracet. Je to škoda, protože nabízíme
řadu nových výstav, expozice se obměňují a pořádáme tematické přednášky.
Vedle toho jsou důležité edukační programy, které bychom chtěli od nového
školního roku trochu obměnit. Co je
určitě příznivé, je cena za vstupné.“
yy Setkala jste se po nástupu do
funkce s něčím, co vás příjemně
nebo naopak nepříjemně překvapilo?
„Začátky byly o denních překvapeních, a to ať milých, či nemilých, ale
musím říci, a hlavně poděkovat, že mě
zaměstnanci velmi mile přijali.“
yy Na co byste v muzeu ráda navázala a co by se mělo naopak změnit?
„Popravdě bych nechtěla navazovat
raději na nic. Chci muzeum vést jinak
a nově. Žijeme teď a tady. Co bylo, je
pryč.“
yy Vše jistě vyžaduje hodně času
i energie. Jak se potkala realita s vašimi představami?
„Já si nic nepředstavovala. Hodně lidí
mi říká: ‚Však jsi věděla, do čeho jdeš.‘
A já říkám, že nevěděla. (pousměje se)

Ředitelka muzea Soňa Provazová se připravuje na investice,
současně chce více studentů a také celkově lepší vztahy...

jako jsou Prostějovské léto, hřiště na jsem měla informaci, funguje samoplážový volejbal a podobně. Rádi by- statně a dobře, že s ní nebude žádná
chom s programem samozřejmě vyšli starost. Bohužel se velmi brzy ukázalo,
i ven, třeba muzejní noc jsme plánova- že i přesto, že je od roku 2013 součásli právě před budovu, ale nepřálo nám tí muzea, jako jedno z oddělení, tak
počasí. Uvidíme, jak se nám bude dařit dosud k opravdovému ‚spojení‘ nev budoucnu. Teď v červnu byla před došlo. Moje snaha o včlenění a přijetí
muzeem Věda v ulicích. Pokud jde stejných pravidel se nesetkala s pochoo externí pořady, jezdí se do škol s edu- pením, a hlavně s jejich dodržováním.
kačními programy nebo s programy Pan Trutnovský se rozhodl u nás skonhvězdárny.“
čit i přesto, že jsem jej nesčetněkrát přeyy Počty návštěvníků muzea se mlouvala, aby tak nečinil. Ale on tomu
v posledních letech zvyšov
zvyšovaly. Jaká vztahu nedal šanci a od počátku roku si
cesta vede k tomu, aby se
s tento hledal nové místo. Byla jsem velmi překvapená, když mi na můj svátek dal na
trend dařilo
dařilominimálně
minimálně udr
udržet?
„Rozhodně je to kvalita nab
nabízených stůl výpověď. Jeho rozhodnutí jsem však
výstav, programů a přednášek
přednášek. Velkou respektovala. Vím, že pro hvězdárnu žil
výhodou nám je přijatelné vstupné a veřejností je vnímán jako velký nadšenávštěvn kdy nec i odborník. Ale věřím, že jeho odchopro všechny skupiny návštěvníků,
moho zhléd- dem hvězdárna neutrpí. Z výběrového
za velmi nízký peníz mohou
nout výstavu, která by v souk
soukromé ga- řízení vzešel nový pracovník. Pan Novák
lerii nebo ve větším městě st
stála mno- je erudovaný, zkušený a v koncepci rozvoje hvězdárny jsme našli společnou řeč.
hem více.“
yy Jaké větší výstavy nyní m
muzeum Máme s hvězdárnou velké plány a věřím,
že i zřizovatel, protože by si zasloužila
připravuje?
„Není malých a větších výstav.
výsta Každá kompletní rekonstrukci. Astronomické
výstava je něčím jiná, zajímav
zajímavá, zvlášt- oddělení v současné době vedoucího
ní. Právě probíhá výstava Fotbal
Fo to je nemá. Pracují zde dva zaměstnanci a spahra, která je doplněna o hernu a mno- dají přímo pod ředitele.“
ho hracích prvků pro děti i dospělé. yy Předpokládáte v dohledné době
Od září bude k vidění již zmíněná
zmí
vý- nějaké další personální změny?
st va Václava Brožíka a na zá
sta
stava
závěr roku „Když jsem do muzea nastoupila, byl
je v plánu
plánu výstava k výročí ssametové pro mě každý zaměstnanec ‚tabula rasa‘.
je
rrev
eevoluce.“
Každého hodnotím podle jeho práce
revoluce.
y Jak chcete m
yy
muzeum a výsledků. Co bude dál, ukáže čas.“
p
při
blížit mladým lidem? yy Jakou část muzea máte nejraději
přiblížit
P
Plá
nujete v ně
Plánujete
některých aneb kde se při trošce volného času
expozicích inte
interaktivní zastavíte?
p
prv
ky?
„Možná to bude znít divně, ale já se
prvky?
„Interaktivní prvky občas zastavím i ve své kanceláři. (poujjsouu již pravidelnou
jso
pra
směje se) Okno z ní je přímo na náměstí
výst Je žá- a výhled na kolemjdoucí občas velmi
součástí výstav.
d cí, aby návštěv- zábavný. Když zahlédnu někoho znádou
doucí,
n vedle zraku
z
ník
za- mého a stihnu otevřít dvojité okno, címěstnal i jijiný smysl tím se jako Julie. A pak ráda trávím čas
vyvinul také fy- na lodžii. Nechala jsem ji podle starých
a vyvinul
z kou aktivitu.
zic
akt
fotografií opět osadit květinami, aby
zickou
“
P
Plánujete bylo vidět, že to v muzeu žije. Přidali
Foto: Michal Sobecký yy
nějakým způso- jsme i dva stolky a židle, takže má nábem prohloubit vštěvník možnost se ještě po návštěvě
budou vráceny modely letadýlek spolupráci s dalšími kulturními posadit a kochat se krásou náměstí.
a pracujeme na návrhu nové expozice, organizacemi ve městě? Například Posezení tam je velmi příjemné, což
která musí být jiná, než byla. Určitě ji s Kulturním klubem Duha nebo ki- jsem si osobně vyzkoušela na poslední
budeme muset na určitou dobu uza- nem Metro 70?
vernisáži.“
vřít, ale snad nám to návštěvník pro- „Spolupráce s městem se nám podařila yy Jak byste chtěla, aby muzeum vymine. Samozřejmě je to otázka financí, navázat velmi rychle a skvěle. Přestože padalo za pět let? A co k tomu bude
které v současné době nemáme ještě naším zřizovatelem je Olomoucký potřeba?
zajištěny. Pracuje se na tom. Bylo by kraj, vidím jako velmi přínosné a žá- „V tuto chvíli do budoucnosti nekoupříjemné, kdyby se to vše stihlo k jeho doucí, aby kulturní instituce ve městě kám, stále jsme na začátku a je třeba
sto dvacátému výročí, ale myslím si, že spolu spolupracovaly. Oslovila jsem se ustálit, pak můžeme plánovat. Přála
není třeba tlačit na pilu. Hlavně aby v této věci náměstkyni Sokolovou bych si však, aby se vše stabilizovalo,
to bylo kvalitní, zajímavé a lákavé pro a požádala ji o takzvané zastřešení. Na aby se věci hnuly dopředu, aby se nám
návštěvníky. Ale mluvit o konečné po- druhou stranu si říkám, že to asi nebu- podařilo dát do pořádku provozní zádobě je ještě předčasné.“
ležitosti. Čeká nás v letošním roce hodde úplně snadné.“
yy Jaký druh výstav by se měl obje- yy Vraťme se ke změně na pozici ně oprav, investic a nebude to snadné.
vovat ve Špalíčku?
vedoucího hvězdárny. Z jakého dů- Dokonce si troufám říci, že tento rok
„Galerie Špalíček je umístěna v místě vodu k ní došlo a co si slibujete od bude nejhorším rokem muzea. Ale
bývalých židovských domů, respektive nástupce Karla Trutnovského?
zvládneme to, a pak budeme vzhlížet
se jedná o dva propojené domy, kde by- „Tohle téma je pro mě stále velmi živé do budoucnosti. Mám na hvězdárně
chom chtěli návštěvníkům nabídnout a emotivní... Když jsem nastoupila do sice astronomy, ale třeba by zvládli
právě výstavy s židovskou tematikou. funkce, myslela jsem si, že díky tomu, i něco z astrologie, tak se zeptejte jich.“
Stálé expozice chceme doplnit o další že hvězdárna je velmi specifická, a jak (směje se)
osobnosti, Prostějov jich nemá málo.“
yy Aktuálně se pracuje na Bezručově
domku v Kostelci na Hané. Kdy budou práce dokončené? A čím bude
SOŇA PROVAZOVÁ
tamní expozice lákat návštěvníky?
✓narodila se 14. února 1978 v Prostějově
„Stavba by měla být koncem října
✓ od listopadu 2018 je ředitelkou Muzea
dokončena a my v současné době praa galerie v Prostějově
cujeme na návrhu expozice jak v inte✓ vychodila ZŠ Dr. Horáka, dětství
riéru, tak v přilehlé zahradě. Pravděpoprožila v Prostějově a okolí
dobně bude otevřen pouze sezónně,
✓ dále vystudovala Moravské reálné
ale v případě zájmu samozřejmě bugymnázium v Olomouci
deme připraveni poskytnout návštěv✓ v roce 2013 zakončila studium na
Univerzitě Palackého v Olomouci, v oboru
níkům prohlídku po celý rok.“
Pedagogika – sociální práce získala titul Mgr.
yy Připravujete i nějaké akce mimo
✓ pracovala jako sociální pracovnice v domově pro seniory
budovy muzea?
✓ pět let působila v prostějovském informačním centru
„Muzeum a galerie v Prostějově má
✓ od roku 2017 byla v čele Kulturní komise rady města Prostějova
nevýhodu, nedisponuje žádným atri✓ mezi její záliby patří jízda na kole, motorka, zpěv,
em, zahradou nebo něčím podobruční práce, psychologie
ným. Musíme tedy využívat pouze
zajímavost: za sebou už má doslova odpískání začátku jedné z
prostor před muzeem, který je posledvýstav, netradiční začátek zvolila na současné expozici Fotbal to je hra
ní dobou často zabrán jinými akcemi,

Když jsem do muzea nastoupila, byl pro mě
každý zaměstnanec ‚tabula rasa‘. Všechny
hodnotím podle práce a výsledků. Hrajeme
ve stejné hře, každý má svou roli, ale děj je
ý. Co bude dál, ukáže prostě až čas...
společný.

Přijímám každou výzvu a situaci a řeším ji tak, jak cítím. A jakk si myslím, že
je to správné. Ne pro mě,
ě, ale pro lidi,
kteří tam pracují, pro muzeum a návštěvníky.“
yy Pracovala jste na informačním
nformačním
adnice a pozcentru prostějovské radnice
aké jsou vaše
ději v sociální oblasti. Jaké
féry?
zkušenosti z kulturní sféry?
bila v kulturní
„Čtyři roky jsem působila
tějova, z toho
komisi rady města Prostějova,
ně. Měla jsem
dva jako její předsedkyně.
eznámit se se
díky tomu možnost seznámit
ucemi ve měsvšemi kulturními institucemi
ce vedoucí intě. Dodnes těžím z pozice
m měla možformační služby, kdy jsem
stitucí po celé
nost navštívit hodně institucí
em se s řadou
republice a seznámila jsem
osobností působících v oblasti kultury
a turismu.“
yy Co vás vedlo k tomu,
mu, že jste se
telky Muzea
ucházela o post ředitelky
a galerie v Prostějově?
ně, ctižádost
„Velká touha po změně,
a potřeba uplatnění mýchh přirozených
vlastností, které jsem bohužel nemohla na stávající pozici využívat. Když jsem
pochopila, že tam, kde jsem, už nemám
příležitost jít dál, musela jsem o dům
dál. Jsem však velmi ráda, že je to právě
muzeum. Již po pár týdnech jsem věděla, že to byla správná volba, našla jsem
se zde a jsem velmi spokojená. I když
někdy také hodně unavená.“
yy Při této příležitosti jste jistě musela předložit koncepci rozvoje této
instituce. Co patřilo mezi její hlavní
body?
„Při tvorbě koncepce jsem čerpala z veřejně dostupných informací a zaměřila
se na silné a slabé stránky instituce. Stěžejní byla personální otázka, tvorba nových programů pro školy a v neposlední řadě ekonomická stránka. Některé
záležitosti však byly vyřešeny ještě před
mým nástupem jako třeba provozování
kavárny.“
yy Jakým směrem by se muzeum
mělo v následujících pěti letech posunout?
„Potřebujeme se posunout dál, zapomenout na to, co bylo. Je třeba přestat
pořád říkat, že se to dělalo tak a onak. Je
nová doba, věci jsou potřeba dělat jinak,
vše jde velmi rychle kupředu a my musíme zrychlit, abychom udrželi krok.
Potřebujeme přilákat více návštěvníků,
hlavně z řad studentů. Tam máme ještě
rezervy.“
yy Při nástupu do funkce jste hovořila o tom, že chcete změnit atmosféru v pracovním kolektivu. Daří se to?
„V muzeu pracuje parta skvělých lidí,
jejich pracovní zaměření je ovšem individuální, nezastupitelné a mnohdy
velmi solitérní. Pořád ještě pracujeme
na získání vzájemné důvěry, spolupráci
a týmové práci. Máme společné velké
porady, uspořádala jsem workshop pro

všechny zaměstnance a plánuji další
aktivity, abychom byli víc spolu. Víte,
hrajeme ve stejné hře, každý má svou
roli, ale děj je společný. Musíme si to
uvědomit.“
yy Váš předchůdce se nechal slyšet, že
v minulosti se v muzeu tolerovala dosti rozvolněná pracovní morálka a on
od zaměstnanců pouze vyžadoval
vyšší nasazení, což vedlo ke konfliktům. Jak tuto sféru vnímáte vy sama?
„V tu dobu jsem tady nepracovala, nebylo by správné se k tomu vyjadřovat. Jak
jsem řekla, mám jiný styl vedení, jiný přístup k práci. Chci si věci dělat po svém.“
yy Prostějovské muzeum každoročně na přelomu roku připravovalo stěžejní výstavu. Sklidilo ocenění
například za expozici obrazů Josefa
Čapka a koláží Jiřího Koláře. Naposledy to měla být expozice obrazů
Bohumila Kubišty, kterou se kvůli
chybějícím financím nepodařilo
dotáhnout do předpokládané podoby. Na tento rok je v plánu výstava Václava Brožíka. Věříte, že se
tato výstava v plánovaném rozsahu
uskuteční?
„Výstava Václava Brožíka zcela jistě
bude. Již jsme oslovili mnoho galerií
ohledně výpůjčky a většina nám to
potvrdila. Věřím, že tomu nic nebrání,
dokonce plánujeme i vydání katalogu.
Výstava začne už v září.“
yy Bude se něco měnit na stálých
expozicích? V polovině května jste
opět zmínila, že expozice Jiřího
Wolkera, o které se nevybíravě vyjadřoval třeba sochař Miloš Karásek,
dostane novou tvář. Kdy se tak stane? A jaké úpravy to budou?
„Určitě ano, expozici Jiřího Wolkera
je třeba obnovit. Koncem prázdnin

vizitka
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„Náklady na provoz se každoročně zvyšují,“
podotkl šéf Domovní správy

Dotace mìsta na provoz zimního stadionu
0¾MNCF[X -é

2014

2015

2016

10 143 000

<FTQL&QOQXPÊURT¾XC2TQUV÷LQX

9 208 000
2017

5 079 000

V tuto chvíli, kdy venkovní teplota vzduchu dosahuje tropických
hodnot, je po technické i finanční
stránce nejtěžší vyrobit a udržet ledovou plochu. „Vzhledem k tomu,
že je jako chladivo použitý čpavek,
je obsluha strojovny nepřetržitá,
tedy každý den čtyřiadvacet hodin
jsou zde dva strojníci kontrolující,
zda je vše tak, jak má být. Tím, že
začínáme mrazit už v půli července,
kdy teploty přesáhly hodnotu třicet

Celkové náklady na provoz zimního stadionu v Prostìjovì

4 591 000

Michal
KADLEC

8ÚTQDCC×FTåDCNGFQXÆRNQEJ[PC\KOPÊOUVCFKQPWX2TQUV÷LQX÷LGXV÷EJVQFPGEJ
XGNKEGP¾TQéP¾RQVGEJPKEMÆKHKPCPéPÊUVT¾PEG
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

10 313 000

pro Večerník

stupňů, je zřejmé, že si uvedená činnost na výrobu ledu vyžádá spoustu
elektrické energie. Nejprve se musí
nachladit beton, potom se postupně stříkají vrstvy vody a nechávají
se promrznout. Až po pěti dnech je
možné opatrně led zatížit,“ popisuje celou náročnost Vladimír Průša,
jednatel Domovní správy Prostějov.
Jak dodal, náklady na celkový provoz zimního stadionu v Prostějově
se v poslední době zvyšují hlavně
v důsledku navyšování mezd, které
za posledních pět let vzrostly o více
než půl milionu korun.
Jak ze statistiky celkových nákladů
vyplývá, Domovní správa vynaloží
ročně na provoz „zimáku“ zhruba
deset milionů korun a asi polovinu
této sumy peněz dotuje magistrát.
„Tak jako v jiných městech je i v Pro-

5 456 000

PŮVODNÍ
zpravodajství

stějově zimní stadion částečně dotovaný městem. V opačném případě
by nájemné za led muselo být dvojnásobné, to by odradilo spoustu zákazníků,“ podotýká Vladimír Průša.
Poslední dobou se hovoří o tom, že
město hodlá rekonstruovat zařízení
na výrobu ledu. Je to skutečně potřeba a opravdu dojde v brzké době
k rekonstrukci? „To je spíš otázka na
odbor rozvoje a investic magistrátu. Samozřejmě že tak jako ostatní
technická zařízení má i strojovna
na zimním stadionu svoji životnost
a bude třeba ji jednou rekonstruovat. Momentálně však nevím o tom,
že by to bylo na pořadu dne,“ pokrčil
rameny šéf Domovní správy s tím,
že stařičké sportovní zařízení čekají
v příštích letech další rekonstrukční
práce. „Vzhledem k tomu, že už mrazíme a tento týden bude spuštěný
plný provoz, je většina údržbářských
prací ukončena. Pokud jde o modernizaci stávající haly, tak je zpracována
studie pro její realizaci a nyní bude
záležet na vůli zastupitelů a finančních možnostech města, kdy a zda
vůbec bude v dohledné době zahájena,“ uzavřel Vladimír Průša.

9 786 000

PROSTĚJOV PROSTĚJOV I v těchto parných dnech ožívá prostějovský zimní stadion. Domovní správa již zahájila„ledovou“
sezónu a na čerstvě zamrzlou plochu dokonce poprvé vyjeli
i hokejisté. Večerník se v tomto ohledu zajímal o to, jaké jsou
vůbec roční náklady provozovatele zimního stadionu. Možná
to málokdo ví, možná si to někdo uvědomuje, ale aby toto
sportovní zařízení dokázala Domovní správa udržet v chodu,
je zapotřebí zhruba deseti milionů korun ročně...

4 937 000

5DGQÉ]DVHGQRXYÖWHUÙ
Prostějov (mik) – Po třítýdenní
pauze bude v úterý 30. července opět jednat Rada statutárního
města Prostějov. Konšelé se budou
zabývat skutečně velice rozsáhlým
programem jednání. Rozhodovat
se bude o odpisu pohledávek městské policie, finanční podpoře basketbalového i volejbalového oddílu, schválení poplatků za stánky při
Hanáckých slavnostech nebo také
o nákupu dalších uměleckých děl.
„Na pořadu jednání budou samozřejmě také připravované investiční akce, například cyklostezka
v Určické ulici, revitalizace sídliště
Šárka, energeticky úsporná opatření na prostějovských školách
a mnohé další investice,“ potvrdil
Jiří Rozehnal, náměstek primátora. Radní budou samozřejmě
diskutovat i o majetkoprávních
záležitostech a dostane se také
na schválení nájemních smluv
v městských bytech. Podrobnosti
o výsledcích jednání prostějovských konšelů přineseme v příštím vydání Večerníku.

zpravodajství

9 635 000

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

milujeme vecerník
á

4 932 000

Pondělí 29. července 2019
www.vecernikpv.cz
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Vandalismus, nebo zodpovědný přístup? (VWDNiGDMHXçYSpĀLGęOQtNģ
PROSTĚJOV Bývalý vedoucí kina
Metro 70 a současný pracovník Azylového centra Prostějov Ivan Čech
se opět „vyznamenal“. Jak známo,
v současném období probíhá rekonstrukce sociálního zařízení v budově
Masarykovy školy na Skálově náměstí. Ivan Čech ovšem začal burcovat své věrné souputníky tím, že
magistrát likviduje památkově chráněnou nemovitost a vyzývá radnici,
aby „bestiální“ rekonstrukci zastavila... Večerníku vzápětí nato poslal
primátor Prostějova František Jura
své vyjádření, kterým věci uvádí na
pravou míru.

Michal KADLEC
„Ke svému úžasu jsem zjistil, že v budově bývalé Masarykovy školy na Skálově
náměstí v Prostějově probíhají opravy.
Dnes je na dvoře kontejner, kde je naložena zásilka nádherných postsecesních dřevěných dveří z masivu i s původním kováním a zdobných mezistěn.
Komu uniklo, že je budova památkově
chráněna? Kdo se podepsal pod likvidaci interiéru památkově chráněného

objektu? Je to stejné, jako kdybyste
na radnici či v Národním domě vyházeli původní krásné dveře
a nahradili je ‚hezkými novými‘ ze supermarketu. Bude
bestiální
nevzdělanost
zastavena?“ láteřil minulý 2TKO¾VQT2TQUV÷LQXC(TCPVKwGM,WTCWX¾FÊPCRTCXQWOÊTWPCąéGPÊ+XCPCèGEJC\×FCLPÆdNKMXKFCEGq
týden Ivan Čech.
DWFQX[DÚXCNÆ/CUCT[MQX[wMQN[
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Z vyjádření primátora statutárního města Prostějov Františka Jury magistrátu. V objekvšak vyplývá, že skutečnost je zcela jiná tu samozřejmě
a Ivan Čech by si místo nesmyslného i během prací
osočování měl raději pečlivě zjistit veš- probíhají kontroly
kerá fakta o rekonstrukci předmětné památkářů dohlížeškoly. „Tento týden se na veřejnosti obje- jících na správný postup
vila poplašná zpráva hovořící o likvidaci rekonstrukce,“ sdělil Večerníku Franinteriéru budovy Masarykovy školy na tišek Jura, primátor Prostějova. „Dřevě- ani nemusím dodávat,“ říká první muž
Skálově náměstí. Objekt je pod památ- né prvky včetně dveří, které pracovníci města. Na otázku Večerníku, co říká na
kovou ochranou a text kolující po měs- provádějící rekonstrukci demontovali, prohlášení Ivana Čecha, odpověděl bez
tě vyvolává dojem, že se v ní děje něco ve skutečnosti míří do stolařské dílny, skrupulí. „Bohužel u nás tímto způsonekalého, dokonce až nezákonného. kde budou odborně opraveny! Na bem část kritiků města komunikuje
Důkazem mají být demontované dře- položenou manipulativní otázku ‚Kdo dlouhodobě. Nikdo samozřejmě nevěné prvky shromážděné v přepravním se podepsal pod likvidaci interiéru pa- může vědět všechno, ale není těžké se
kontejneru na dvoře školy. Rád bych mátkově chráněného objektu?!‘ proto na podobné věci zeptat a informace si
proto uvedl, že ve škole probíhá oprava musím odpovědět, že nikdo. K žádné ověřit. Místo položení jednoduchého
sociálních zařízení. S projektem souhla- likvidaci nedochází, město coby inves- dotazu se ovšem v Prostějově spekulusil Národní památkový ústav a schválilo tor naopak volí co nejcitlivější přístup. je, píší se udání a někdy se zcela bezojej oddělení památkové péče našeho Že u toho také dodržuje zákon, už snad styšně lže,“ uzavřel František Jura.

d0÷MF[UG\EGNC
DG\QUV[wP÷NåGqDQWąÊ
RTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTC

PROSTĚJOV Až na podzim by
měly vypuknout velké stavební práce na takzvané ‚Hanácké estakádě’,
tedy mostu dálnice D46 v Prostějově. Už nyní ale řidiči přípravy
na rekonstrukci pocítili. V červnu
nejprve došlo k uzavření části Kralické ulice směrem z centra, nyní se
opravy posunuly směrem ke Vrahovicím.
Dělníci obsadili koncem července
mostní pilíře v Průmyslové ulici. „Na
estakádě Haná v Prostějově byly zahájeny práce na výměně ložisek na krajních opěrách a pilířích, které byly v havarijním stavu. Práce potrvají zhruba
dva měsíce,“ uvedl mluvčí Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

Dodal ovšem, že nejde o jedinou opravu dálnice v Prostějově, která nyní probíhá. „Od čtvrtka byly zahájeny také
sanační práce krycí vrstvy betonových
konstrukcí spodní stavby a také nosné
konstrukce dálničního mostu v Letecké ulici. Práce potrvají cca čtyři týdny,“
doplnil. Rekonstrukce by pak od podzimu měla řidiče postihnout citelněji.
Dojde například na opravy říms, které
v některých místech odpadávají, ale
také dalších částí dálnice. V důsledku
toho by měla být podle předběžných
informací doprava svedená do jednoho pruhu. ŘSD již má hotovou projektovou dokumentaci, nyní pouze čeká
na zelenou od Ministerstva dopravy
ČR.
(sob)

&÷NPÊEK\CéCNKQRTCXQXCVOQUVPÊRKNÊąGX2TčO[UNQXÆWNKEK

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Na rondelu srazil cyklistu Magistrát pøipravuje další psí louèky
Muž „vysklil“ okénko u Audi

PROSTĚJOV Na okružních křižovatkách je potřeba dát pozor na cyklisty. A po nehodě z minulého úterý
toto varování řidičům motorových
vozidel platí dvojnásob. Mladý šofér
osobního auta pozor nedával a srazil
muže na jízdním kole. Ten při pádu
„vysklil“ okénko na bočních dveřích
vozidla.
„V úterý 23. července o půl osmé večer
došlo na okružní křižovatce ulic Krasická, Anenská, V Polích a Drozdovická
v Prostějově k dopravní nehodě osobního automobilu s jízdním kolem. Pětadvacetiletý řidič Audi do křižovatky vjel
z ulice V Polích v době, kdy křižovatkou

PROSTĚJOV Už na jaře tohoto
roku Večerník obsáhle informoval
o plánech magistrátu rozšířit počet psích louček ve městě a zároveň podpořit vznik hřišť pro psy.
K těmto plánům vede radnici snaha
vyslyšet volání pejskařů po daleko
větších možnostech, jak a kde venčit své čtyřnohé mazlíčky. Některé
(QVQ2QNKEKGè4 investice tohoto druhu jsou už reaod Krasické ulice projížděl čtyřiapadesá- lizovány a během letních prázdnin
tiletý cyklista. Po nárazu do levého boku nabývají další plány již reálných
vozidla cyklista upadl na komunikaci, kontur.
přičemž si způsobil zranění. S tím byl Michal KADLEC
převezen do prostějovské nemocnice,“
popsal srážku František Kořínek, tiskový Po průzkumu trhu se město nyní
mluvčí Policie ČR, územního odboru pouští do budování většího prostoru
pro výběh psů. Některá nově oploceProstějov.
Ke zranění dalších osob nedošlo. „Výše ná místa již mohou pejskaři využívat,
způsobené hmotné škody byla předběž- některá oplocení postupně vznikají.
ně vyčíslena na 20 tisíc korun. Alkohol Počítá se také s agility. „Odhadované
byl u obou řidičů vyloučen provedenými náklady na pořízení agility překážek
dechovými zkouškami. Přesné příčiny, a mobiliáře činí asi 210 tisíc korun,
okolnosti i míra zavinění dopravní neho- náklady na oplocení si vyžádají 120
dy jsou předmětem dalšího policejního tisíc. Doplnění stávajících vybraných
šetření,“ dodal František Kořínek. (mik) psích louček o živý plot bude zajiště-

,GFPC\PQXÚEJRUÊEJNQWéGMX\PKMNC\CCTG¾NGO/÷UVUMÆJQJąDKVQXCX$TP÷PUMÆ
WNKEK6COUQRNQEGPÊOPGD[Nå¾FPÚRTQDNÆO (QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

no v rámci náhradní výsadby,“ uvedl
před nedávnem k financím a postupu
v souvislosti s navrhovaným rozšířením ploch volného pobíhání psů primátor města Prostějova František Jura.
Jak jsme již také informovali, radní
například jednali o vhodnosti umístění agility hřiště pro psy na současné
psí loučce v biokoridoru Hloučela,
přesněji u Olomoucké ulice na straně u firmy Cheops. „Průzkum ukázal
řadu potřebných informací, například

že uvažovaná plocha se nachází v biocentru a také v záplavovém území, tedy
umístění pevného oplocení hřiště není
v této lokalitě vhodné. Dále ukázal, že
stávající psí loučku u firmy Cheops
by bylo vhodné doplnit o herní prvky
v přírodním stylu a nezbytný mobiliář.
Díky umístění v dostatečné vzdálenosti 150 metrů od silnice by mělo být riziko kolize psů s automobily minimální.
Do ploch pro volné pobíhání psů je zařazena i lokalita na konci ulice Dolní na

zelené ploše mezi Motorestem U kola
a areálem bývalých jatek. Tato plocha
se jeví díky poloze jako nejvhodnější
pro realizaci plnohodnotného agility
hřiště,“ upřesnil náměstek primátora
Jiří Rozehnal.
Ze strany pejskařů vzešel mimo jiné
požadavek na oplocení stávajících
psích louček. Umístění pevného oplocení na volných zelených plochách
však není většinou esteticky ani funkčně vhodné. „Byly vytipovány psí loučky, které by bylo možné dosadit živým
plotem vhodné druhové skladby tak,
aby fungoval jako bariéra a zároveň
působil esteticky. Pro zajištění růstu
a neprostupnosti živého plotu by měl
být doplněn jednoduchou dočasnou
oplocenkou,“ doplnila náměstkyně
primátora Milada Sokolová, která se
věnuje oblasti životního prostředí.
„Jsem moc ráda, že se postupně daří
vytvářet další oplocená místa jako psí
loučky a hřiště pro agility. Jak se ukazuje, majitelé psů tyto naše aktivity vítají,“
uzavřela Sokolová.
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REALITY
Pronajmu letní občerstveni s grilem v atraktivní lokalitě v blízkosti
centra Prostějov. Informace:
731 525 155

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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Koupím byt v PV. 2+1. Osobní vlastnictví. Do 1 250 000 Kč. Platím hotově.
Nejsem RK. Tel.: 778 068 004
Pronajmu byt 1+1 v přízemí. Kauce.
Tel.: 727 875 306
Sháním ke koupi RD nebo chalupu k
bydlení. Tel./SMS 605 011 594

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

=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,. 352'(-,
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Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705

 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realiity.c
cz

Pronájem garáže, dlouhodobě. Bez elektrického proudu. Za místním nádražím.
Levně. Tel.: 602 829 860
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MHRWHYÔHQDGHQQÈSRFHOÙURN
KůŽŵŽƵĐŬĄ ǌŽŽůŽŐŝĐŬĄ ǌĂŚƌĂĚĂ ŽƚĞǀƎĞůĂ ďƌĄŶǇ Ɛǀǉŵ
ŶĄǀƓƚĢǀŶşŬƽŵƉŽƉƌǀĠǀƌŽĐĞϭϵϱϲ͘şƐůŽϭϱϱϬϴϭϯϭƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞ
ĐĞůŬŽǀǉƉŽēĞƚŶĄǀƓƚĢǀŶşŬƽ͕ŬƚĞƌǉŽĚũĞũşŚŽǌĂůŽǎĞŶşĚŽǌĂŚƌĂĚǇ
ƉƎŝƓĞů͘EĂƉůŽƓĞϰϮŚĂĐŚŽǀĄƉƎŝďůŝǎŶĢϰϬϵĚƌƵŚƽǌǀşƎĂƚǀϭϴϵϴ
ŬƵƐĞĐŚ͘ DĞǌŝ ƵŶŝŬĄƚŶş ƉĂƚƎş ƉĂǀŝůŽŶ ŶĞƚŽƉǉƌƽ Ɛ ŶŽēŶşŵ
ŽƐǀĢƚůĞŶşŵ ŶĞďŽ ƉĂǀŝůŽŶ ƓĞůĞŵ Ɛ ǀĞůŬŽƵ ĞǆƉŽǌŝĐş ŵŽƎƐŬǉĐŚ
ĂŬǀĄƌŝş͘ WƌŽũşƚ ŵƽǎĞƚĞ ǀŽůŶǉŵŝ ǀǉďĢŚǇ ŬůŽŬĂŶƽ Ă ŵĂŬĂŬƽ
KOMENTOVANÁ
ēĞƌǀĞŶŽůşĐşĐŚ͘/ĚşŬǇƵƐĂǌĞŶşĚŽƉƎşǀĢƟǀĠůŽŬĂůŝƚǇůĞƐƽƉŽĚŚƽƎş
EşǌŬĠŚŽ :ĞƐĞŶşŬƵ ƉĂƚƎş ŽŽ KůŽŵŽƵĐ Ŭ ŶĞũŶĂǀƓƚĢǀŽǀĂŶĢũƓşŵ
KRMENÍ
ŵşƐƚƽŵKůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ͘
 ĐŚŽǀĂƚĞůƐŬĠŚŽ ŚůĞĚŝƐŬĂ ƐĞ ƎĂĚş Ŭ ŶĞũǀĢƚƓşŵ ĐŚŽǀĂƚĞůƽŵ
12.30 kočkovité šelmy
10.00 lemur kata
KVĚTEN, ČERVEN, ZÁŘÍ
ŽƌǇǆƽ ũŝŚŽĂĨƌŝĐŬǉĐŚ ǀ ǀƌŽƉĢ͕ ǀĞĚĞ ƉůĞŵĞŶŶŽƵ ŬŶŝŚƵ
(lev, tygr, jaguár)
10.30 surikata
– VÍKENDY A SVÁTKY
ŬŽǌŽƌŽǎĐƽ ŬĂǀŬĂǌƐŬǉĐŚ͕ ƷƐƉĢƓŶĢ ƌŽǌŵŶŽǎƵũĞ ůĞǀŚĂƌƚǇ
13.30 vlk
(Kalahari)
ČERVENEC, SRPEN
14.00 makak červenolící
11.00 gepard štíhlý
ŵĂŶĚǎƵƐŬĠ͕ ĂĚĂǆĞ͕ ŬƚĞƌǉĐŚ ƉƎşƌŽĚĂ ŽƉĂƚƌƵũĞ ƉŽƐůĞĚŶş
– KAŽDÝ DEN
14.30 medvěd baribal
11.30 klokan, psoun
ĚĞƐşƚŬǇ͘ >ǀƽ ďĞƌďĞƌƐŬǉĐŚ ǎŝũĞ ŶĂ ĐĞůĠŵ ƐǀĢƚĞ ƉŽƵǌĞ ĐĐĂ
12.00 velbloud dvouhrbý 15.00 žirafa Rothschildova
ϴϬ͕ ŽŽ KůŽŵŽƵĐ ƉƎŝƐƉĢůĂ Ŭ ǌĂĐŚŽǀĄŶş ũĞũŝĐŚ ƉŽƉƵůĂĐĞ ϮϬ
ŵůĄěĂƚǇ͘sĞůŬǉŵƷƐƉĢĐŚĞŵďǇůǌĚĂƎŝůǉŽĚĐŚŽǀĚǀŽũēĂƚǎŝƌĂĨ
Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci.
WWW.ZOO-OLOMOUC.CZ
ZŽƚŚƐĐŚŝůĚŽǀǉĐŚǀƌŽĐĞϭϵϵϵ͘dşŵƐĞŽŽKůŽŵŽƵĐǌĂƎĂĚŝůĂ
ŵĞǌŝ ƚƎŝ ǌĂƎşǌĞŶş ŶĂ ƐǀĢƚĢ͕ ŬĚĞ ƐĞ ƚĂŬŽǀǉ ŽĚĐŚŽǀ ƉŽĚĂƎŝů͘
^ŽƵēĂƐŶĢũĞŶĂƷǌĞŵşďǉǀĂůĠŚŽĞƐŬŽƐůŽǀĞŶƐŬĂũĞĚŝŶŽƵǌĂŚƌĂĚŽƵ͕ǀŶşǎƐĞĚĂƎşƌŽǌŵŶŽǎŽǀĂƚŵƌĂǀĞŶĞēŶşŬǇēƚǇƎƉƌƐƚĠ͘
WŽēşŶĂũĞƌŽŬĞŵϮϬϭϮǌĂēĂůĂŽŽKůŽŵŽƵĐƐƉƎĞƐƚĂǀďŽƵƌŽǌůĞŚůĠŚŽĂƌĞĄůƵǌĂŚƌĂĚǇĚŽƉŽĚŽďǇƐĂĨĂƌŝ͘EĄǀƓƚĢǀŶşĐŝŵŽŚŽƵǀũşǎĚĢƚĚŽĂƌĞĄůƵ
ũĂŬŽƉĂƐĂǎĠƎŝƐĂĨĂƌŝǀůĄēŬƵ͘ĢŚĞŵĐĞůĠŚŽƌŽŬƵƐĞǀĂƌĞĄůƵŬŽŶĄƎĂĚĂĂŬĐşƉƌŽǀĞƎĞũŶŽƐƚ͘ŽŽKůŽŵŽƵĐũĞŽƚĞǀƎĞŶĂĚĞŶŶĢƉŽĐĞůǉƌŽŬ͘(pr)

19062110687
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Volejte: 739 322 895
2NUXåQtcihla, OV 2 balkony .þ
$QJOLFNi
.þ
8UþLFH29FLKODJDUiå]DKUDGD .þ
äHUDQRYVNiOV
.þ

'2 0<
Volejte: 739 322 895
&KDWD3ĜHP\VORYLFH]GČQiXOHVD .þ
5'V UHVWDXUDFt0\VOHMRYLFHSRFHONUHNRQVWUXNFL]DKUDGDGYRMJDUiå
.þ
=DKUDGDV FKDWNRX6REČVXN\1000m2 .þ
5'6PUåLFH
.þ
Volejte: 723 335 940
'ĤP3OXPORYVNi[E\W[REFKRG FHQDY 5.
5'3URVWČMRYSRUHN
.þ

1292 67$9%<1$. /Ëý
3URVWÁMRY+DYOm´NRYDXOProdej novostavby podkrovního bytu
3+kk v OV, 116 m2, 2. patro, terasa, vlastní plynové ÚT. PENB – C.
&HQD.´

3URVWÁMRY³HFKRYLFH=gKRÏm3URGHMSR]HPNXYFKDWRYpRVDGČV
YêKOHGHPQDPČVWR1HRSORFHQRPRåQRSĜLSRMLWHO9êPČUDP2.
&HQD.´

Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]NpFHQ\
RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS9ROHMWH 

352 1È-0<

Volejte: 723 335 940
1+kk Olomoucká SRUHNP .þLQN
ýHVNiP
.þLQN
2+kk Olomoucká P
.þLQN
'DOLERUND70m2
.þLQN
3URQiMHPJDUiåH2ORPRXFNi
.þ
Volejte: 739 322 895
2EFKRGäLåNRYRQiP
'RKRGRX

2 6 7$ 71Ë
Volejte: 723 335 940
3DUNRYDFtVWiQt%âPHUDODPDUHiOJDUiåt
.þ
3URQiMHPSR]HPHNPSUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX
3URGHMVWSR]HPNX.OHQRYLFHQ+P .þSURYL]H
3URGHMVWDYSR]HPNXäHUDQRYVNiP
.þ

352 . /, (17<+/('È0(
VOLEJTE: 739 322 895
0RVWNRYLFHRNU3URVWÁMRY3URGHM5'VSUĤMH]GHP3O\QRYp
Ò7'ĤPXGUåRYiQQRYpUR]YRG\YRG\RGSDGĤHOHNWĜLQ\=DVWDYČQi
plocha: 171 m2, zahrada 418 m2. PENB – G. &HQD.´

%\WFLKODL SDQHOSODWEDY KRWRYRVWL
%\WY RVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYD RNROt
3URQiMHPE\WXQHERY 39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ

'23258ý8-(0(

'UªRYLFHRNU3URVWÁMRY3URGHMSR]HPNXQDVWDYEX5'RYêPČĜH
504 m2,QåVtWČQDKUDQLFLUR]PČU[P&HQD.´

BYTY – PRODEJ:

NNJDUgªVWgQm3Y.UDVLFNgXO29SDWURP .´
.´
NN3Y+DYOm´NRYDXO29SDWURP
1RYgYVWDYEDE\W×.RVWHOHFNgXO
NN.´
NNVWHUDVRX.´

BYTY – PRONÁJEM:

NN3Y§NROQmXO
NN3Y)ORULgQVNkQgP
NN3YXO3RG.RVmÏHP

.´PÁVmFLQNDVR
.´PÁVmFLQNDVR
.´PÁVmFLQNDVR

PARKOVÁNÍ - PRONÁJEM:

3DUNRYDFmVWgQmYX]DYÏHQkPGYRÏH5HMVNRYDXO
3DUNRYDFmVWgQm2ORPRXF7DEXORY9UFK

.´PÁVmF
.´PÁVmF

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

3URGHM FKDW\ 3ĜHP\VORYLFH
.OLGQi ORNDOLWD QD NUDML REFH
X OHVD =GČQi FKDWD SRVWDYHQi
 3R]HPHN P VYDåLWê
VPČUHPQDMLK&HONHPWĜLSRGODåt &KDWD VH SURGiYi YþHWQČ
]DĜt]HQt3ČNQêYêKOHGGRNUDMLQ\ &HQD.þ
7HO  
3URGHM  5'  QHGDOHNR
FHQWUD 3URVWČMRYD 3Ĝt]HPQt GĤP V GYRUNHP 'ĤP YH
YHOPL GREUpP XGUåRYDQpP
VWDYX 3RGODKRYi NU\WLQ\
NREHUFH D GODåED 7RSHQt
~VWĜHGQt SO\QRYp V NRQGHQ]DþQtP NRWOHP 2NQD RULHQWRYDQi QD MLK YêFKRG
D ]iSDG 1DSRMHQR QD ]DEH]SHþRYDFt V\VWpP
VSROHþQRVWL 6LGD Y\VRNRU\FKORVWQt LQWHUQHW 9ROQê LKQHG  &HQD .þ   7HO  
3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtX YãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz
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FINANCE

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

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

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

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86

řádková inzerce / vzpomínky

Krásná léta
s Tebou maminko prožitá,oči, z
nichž zářila láska
a dobrota, budou nás provázet
do konce života. S kytičkou
na hrob za Tebou chodíme,
stále Tě v srdíčku všichni nosíme.
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Kdo v srdcích žije, neumírá.

Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

KOUPÍM

Dne 3. srpna 2019
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Miloše PAŇÁKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Přítelkyně Jana
s rodinou, dcery a sestry
s rodinami

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční,
starou pračku JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319
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

SEZNÁMENÍ
4.8. se koná ve Vřesovicích u Pv setkání
dech. kapel. Najde se někdo, kdo by měl
zájem tam se mnou zajet a udělat si hezký den? Těší se důchodkyně z Pv. Tel.:
605 119 887

Dne 1. srpna 2019
vzpomeneme 7. výročí
úmrtí paní
Anežky PŘIKRYLOVÉ
ze Skřípova.
S úctou vzpomínají děti
s rodinami.

Čas utíká a nevrací, co vzal.
Jen vzpomínka zůstává
v našich srdcích dál.

… nesem si s sebou úsměv Tvůj...

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
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

Dne 31. července 2019
by oslavila 90. narozeniny naše
milovaná maminka, babička
a prababička,
paní Anička FRÉLICHOVÁ
z Krumsína.
Za tichou vzpomínku všem,
kdo ji měli rádi, děkuje dcera
a synové s rodinami.

Dne 3. srpna 2019
si připomeneme
14. smutné výročí úmrtí
pana Bohumila SIGMUNDA
z Klenovic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.

Dne 24. července 2019
jsme vzpomenuli
1. výročí úmrtí
paní Anežky MATOUŠKOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Karel s rodinou.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal…

Prodám zahradní drtičku málo používanou. Cena 1200 Kč. Tel.: 603 700 652

Dnes, tj. 29. července 2019
tomu je bolestný 1 rok,
kdy zemřel můj drahý manžel,
pan František ROZSÍVAL,
milující tatínek a dědeček.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu, prosím, vzpomínku. Eva Rozsívalová
s rodinou.

Dne 3. srpna 2019
vzpomeneme
10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
tchýně, babička,
prababička a teta,
paní Jiřina ANTONÍČKOVÁ
z Dobromilic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.
Kdo s Tebou žil,
ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

Dne 30. července 2019
by se dožila 90 let
paní Ludmila PROCHÁZKOVÁ.
S láskou vzpomínáme.
Rodina.

My na Vás neustále vzpomínáme
a své myšlenky Vám posíláme.

Dne 30. července 2019
by oslavil své 100. narozeniny
pan Zdeněk ŠTERCL

a dne 25. srpna 2019
vzpomeneme 20. výročí
úmrtí naší maminky,
paní Marie ŠTERCLOVÉ,
oba z Čelčic.
Za vzpomínku děkují dcera
Ludmila, Marie, Zdeňka
a syn Josef s rodinami.

16011421482

Odešla jsi, ale v našich
srdcích jsi stále.

Dnes, tj. 29. července 2019
si připomínáme dlouhých
21 let, kdy nás navždy opustil
pan Tomáš DRMOLA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

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

19062620739

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

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

Dne 3. srpna 2019
vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí naší milované babičky,
paní Ireny ALTMANOVÉ.
S láskou vzpomínají vnoučata
Renata, Martin, Kateřina,
Michael a Josef s rodinami.

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

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

Dne 3. srpna 2019
vzpomeneme 2. smutné
výročí, kdy nás opustila
paní Ivana KLEMEŠOVÁ
ze Ptení.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manžel a synové s rodinami.

19070420764

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

Dne 30. července 2019
vzpomeneme
3. výročí úmrtí mého
manžela,
pana Miloslava PŘIBYLA.
Vzpomínku věnuje manželka
Zdenka a děti
s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Sekání trávy, čištění pozemků. www.seceni-kaceni.cz, tel.: 605 86 41 40
Je dobré vědět: otevírání zaklapnutých
dveří, drobné opravy vodobaterií. Tel.:
777 13 55 40

Dne 3. srpna 2019
vzpomeneme
7. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička a manželka,
paní Marcela KMENTOVÁ
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manžel
Dušan, děti Markéta, Martina,
Dušan a Roman.

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

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Pondělí 29. července 2019
Anna Fryčová 1936
Prostějov
Jitka Vantuchová 1954 Štětovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Věra Nováková 1925
Prostějov
Jarmila Jurníčková 1935 Kostelec na Hané 14.00 kostel Kostelec na Hané
Vladimír Vysloužil 1946
Vrahovice
Čtvrtek 1. srpna 2019
Stanislav Zverec 1946
Lešany
Marta Čechová 1947 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Brácha 1940
Kobeřice
Pátek
2. srpna 2019
Jiřina Jandelková 1933
Prostějov
Marie
Slavotínková 1947 Krasice 12.00 Obřadní síň %UQČQVNi
Vlasta Ambrožová 1930
Otaslavice
Jiřina Novotná 1927
Kelčice Alois Janeček 1938
Krumsín Antonín Hruška 1954
Prostějov

150210205545

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

8=É9ħ5.$
,1=(5&(
93É7(.

6531$
V 10:00 HODIN
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Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
SLUŽBY
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Stanislava Kožíšková 1941 Brodek
u Prostějova
Irena Uhlířová 1952
Těšetice
Květoslava Vágnerová 1927 Seloutky

Dne 30. července 2019
uplyne 2. smutné výročí,
co nás navždy opustil
pan Petr CRHONEK
z Drahan.
S láskou vzpomíná manželka,
synové Petr, Lukáš s rodinami
a syn David, vnoučata
Eliška, Pepa, Jakub
a Ema.

Poslední rozlouèení
Pondělí 29. července 2019
Eliška Benešová 1947 Hluchov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 31. července 2019
Eliška Václavíková 1938 Želeč 12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 2. srpna 2019
Eva Konečná 1940 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Evžen Nenadál 1938
Eliška Žondrová 1932

Prostějov
Pivín

Poslední rozlouèení
Pondělí 29. července 2019
Josef Adámek 1949 Čelechovice na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 31. července 2019
Anděla Vymětalová 1935 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Anna Zatloukalová 1926 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 31. července 2019
Ladislav Horáček 1933 Seloutky 10.00 kaple Seloutky
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
BRIGÁDA na srpen pro studenty
v PV. Info: 722 55 33 45
Bezpečnostní a úklidová agentura
nabízí volné pracovní místo vrátného. Jen denní služby, bez víkendu,
zkrácený pracovní úvazek, místo výkonu Prostějov. Vyhrazeno jen pro
invalidní důchodce. Informace na
tel. č.: 602 786 692.

Pondělí 29. července 2019
www.vecernikpv.cz
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EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

SVOJI ŠANCI...

1(3523É61ħ7(

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR

- Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Lesní dělníci
Obchodní zástupci
Manažer/ka
módního butiku
Optici
Řidiči vnitrostátní
dopravy sk. CE
Prodejci / fakturanti
Vazač/ka květin

16 500 Kč
16 000-25 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný

bez vzdělání
ÚSO s maturitou

BENSTE, Ohrozim
JHF Invest, Prostějov

18 000-25 000 Kč
20 000-25 000 Kč

pružná prac. doba
jednosměnný

ÚSV
ÚSO s maturitou

RIANO Europe, Prostějov
GEMINI oční optika, Prostějov

35 000-45 000 Kč
20 000 Kč
17 000-22 000 Kč

pružná prac. doba
jednosměnný
jednosměnný

základní+praktické BODOS Czechia, Prostějov
ÚSO s maturitou Marek Švécar, Prostějov
střední odborné
Pavel Makový – Brodek u Pv

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

19072410811

19053110615

19072610816

19072310807

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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Také třicáté 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 1. srpna 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

Budovcova ulice
Jana STUDENÁ, Přerov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na zábavu.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Kuba Ryba
K
Václav SVOBODNÝ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na koncert skupiny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
PRÁZDNINOVÉ
Jana RAJTROVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na disco.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
3, 5, 4, 9
František PATZ, Prostějov
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?

19061160650

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
CountryhudbavčtyřicátémčtvrtémročníkuMohelnickéhodostavníku.
Ludmila ŠVECOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:CELODENNÍ VSTUPENKUv hodnotě 400 Kč na akci.

Výherce získá &(/2'(11Ë96783(1.8
YKRGQRWČ.þQDIHVWLYDO

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

19062560744

POD .......NEBEM

IRSKO, CHYBY, OÁZA, ÚČIN, SPOJE, ČOKL, TVRZ, OTRLEC,
ŘASY, ŠAVLE, VRTY, PAVLAČ, EVKA, ARTIKL, MZDA, TKÁT, KANK,
NEŠIKA, SOUŠ, VÁŠEŇ, KROVKA, AKLÉ, KÁRA, LÁKY, PECE, VTIP,
OLŠE, TAVIČ, ZÁVAZKY, MAJOR
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili starostu nedalekého městečka, kde se před časem hrávala dokonce interligová
házená...
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Pondělí 29. července 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

zveme vás ...

TIP9HîHUQtku

BÌH
Sobota 3. srpna
15:00 Run free (šestihodinový běžecký
závod pořádaný Maratonským klubem
Prostějov, Kolářovy sady Prostějov)

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

RYBIČKY 48 NA PŘEHRADĚ

Máme pro vás

KDY: SOBOTA 3. SRPNA, 19:30 HODIN
.'(3/80/296.3´(+5$'$3/l895%,¤(.
akcí agentury HIT TRADE byl v případě
škaredého počasí domluven prostějovský
zimní stadion, tentokrát je tomu jinak.
„V případě nepříznivého počasí se koncert
přesune do Společenského domu v Prostějově,“ upozornil Petr Zlámal z pořádající
agentury HIT TRADE.

),/029§DIVADEL1«

2.§1.2$9»STAVY
Kino METRO 70

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Minulý týden jsme na našich webových stránkách www.vecernikpv.cz
zveřejnili soutěž o pět vstupenek na
koncert kapely RYBIČKY 48, který
proběhne 3. srpna na plumlovské
přehradě na pláži U Vrbiček. Správná
odpověď na soutěžní otázku „Ve kterém roce vznikla kapela RYBIČKY
48 s původním názvem Banánový
Rybičky?“ je: b) 2002. Vstupenku od
nás získávají:
Zuzana Dočkalová z Brodku u Prostějova, Miloslava Gagalusová z Prostějova, Michal Martin z Prostějova,
Zuzana Kobrová z Jilemnice a Eva
Kurková z Prostějova.
Výhercům gratulujeme!

akce
v regionu...

aneb, co se
kde děje…

Zámek Prostìjov

do 24. srpna
CO BYLO A JE
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 výstava prostějovského
rodáka Jiřího Valtra
do 28. srpna
FOTBAL TO JE HRA!
výstava k 115. výročí založení fotbalové- Zámek Plumlov
ho klubu SK Prostějov
úterý 30. července
20:00 DON JUAN
Knihovna
ANEB STRAŠLIVÉ HODOVÁNÍ
divadelní představení
Skálovo nám.6, Prostějov
3. a 4. srpna
pondělí 29. července
9:30 ŠERMÍŘSKÝ VÍKEND
11:00 PIZZA KVÍZ
Jsou vaše děti hladové? Po informacích? šermířská historická akce
Po jídle? Nebo prostě rády řeší rébusy? do 4. srpna
Startuje soutěž v luštění hádanek, křížovek OČIMA SRDCEM OBJEKTIVEM
a kvízů. Ze správných odpovědí se vylosují devátý ročník česko-maďarské výstavy
tři dětští luštitelé (do 15 let), kteří dostanou fotografií
POEZIE FOTO-GRAFIE
čerstvou pizzu od Pizzerie Pohoda.
(Knihovna pro děti a mládež) Na výstavě lze vidět originální fotografickou tvorbu Vladimíra Bruntona – vel14:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
Vyrábět se budou dárečky, upomínko- koformátové plátna a portréty českých
vé předměty a další drobnosti z papíru a světových osobností, témata ženy,
a přírodních materiálů. Akce je určena zátiší a přírody. Vše ve světově ojedinělé
dětem do 15 let a koná se s podporou technice řemeslného zpracování klasické
fotografie.
projektu Zdravé město Prostějov.
(Knihovna pro děti a mládež)
čtvrtek 1. srpna
9:00 ČTENÍ POHÁDEK A PŘÍBĚ- Zámek Konice
HŮ PRO NEJMENŠÍ (2-5 LET)
do 1. září
Čtete vašim dětem? A chcete získat tipy UMĚLECKÁ ŘEMESLA
na knížky, které se jim budou líbit? Při- výstava
jďte si poslechnout čtění určené těm nejmenším. (Knihovna pro děti a mládež)
15:00 PORADNA SOS
(Plumlov)
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam úterý 30. července
se obrátit? Odborní právní poradci Sdružení 8:40 OKOLÍM
obrany spotřebitelů – Asociace s vámi buPODHRADSKÉHO RYBNÍKA
dou řešit váš konkrétní problém. (učebna) vycházka povede po břehu Podhraddo 31. srpna
ského rybníka a lesem Obora, délka
DESIGNEM ZA DOBROU NÁLADU
trasy 5 km
Výstava výtvarných prací studentů pro- středa 31. července
Letní KINO
stějovské Střední školy designu a módy 10:00 DESKOHRANÍ
Mostkovice
v oboru Multimediální tvorba. Práce budeme hrát deskové hry
středa 31. července
byly inspirovány tzv. „dobrou náladou“.
21:30 TEN KDO TĚ MILOVAL
Je to odpověď studentů na současné (Knihovna pro děti a mládež)
krimi-komedie ČR
nálady ve společnosti ovlivněné politic- čtvrtek 1. srpna
pátek 2. srpna
kým či ekologickým děním. Výstava je 9:00 ČTENÍ POHÁDEK
21:00 BOHEMIAN RHAPSODY
součástí letošních oslav stoletého výročí
A PŘÍBĚHŮ
životopisné drama USA
školy.
(Galerie Na Půdě) pro nejmenší – určeno pro děti
sobota 3. srpna
2 – 5 let
21:00 VDOVY
VEČER S KAPELOU
ŠPALÍÈEK
americký thriller
STO ZVÍŘAT
neděle 4. srpna
18:00 SMOKIE REVIVAL
Uprkova 18, Prostějov
21:00 PSÍ VELIČENSTVO
Vodní večer – soutěže pro děti
do
25.
srpna
animovaný film Belgie
20:00 STO ZVÍŘAT
Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív KDYŽ DŘEVO PROMLUVÍ
Výstava
představuje
tradiční
řemeslo
společnost ZÁBAVNÉ ATRAKCE.CZ
si pro Vás připravila překvapení před v pojetí mladých studentů Střední školy řezbářské z Tovačova. K vidění jsou
filmem
práce vznikající během studia nejen maturitního oboru, který zde má již dlouNárodní dùm
holetou tradici. Návštěvníci si mohou
moci prohlédnout, co všechno zvládnou
Prostìjov
mladí umělci vytvořit z tak krásného „živého“ materiálu, jakým je dřevo. K viděVojáčkovo nám. 1, Prostějov
ní jsou řezby a výrobky z průřezu studia
do 15. září
od těch jednodušších až po závěrečné
STROM ŽIVOTA –
a maturitní práce. Výstava je doplněna
IGOR A JÚLIA PIAČKOVI
několika předměty ze sbírek muzea.
výstava

Školní 1, Prostějov
pondělí 29. července
17:30 ALADIN
rodinná dobrodružná komedie USA
20:00 IBIZA
francouzská komedie
úterý 30. července
18:00 SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
americké romantické drama
20:00 LATE NIGHT
komedie USA
středa 31. července
18:00 IBIZA
20:00 SPOLUJÍZDA
akční komedie USA
čtvrtek 1. srpna
17:30 RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW
americký akční thriller
20:00 ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
komedie USA
pátek 2. srpna
15:30 TLAPKOVÁ PATROLA
americký animovaný film
17:30 LVÍ KRÁL
animovaný film USA
20:00 RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW
sobota 3. srpna
15:00 LVÍ KRÁL
17:30 RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW
20:00 APOLLO 11
americký dokument
neděle 4. srpna
10:30 TLAPKOVÁ PATROLA
15:00 LVÍ KRÁL
17:30 IBIZA
20:00 RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW

vstupenky
NA RYBIÈKY 48

Vstupné v předprodeji vás přijde na
390 korun, na místě pak o 60 korun
více. Lístky můžete zakoupit na předprodejních místech v Klenotech Eva
na náměstí T. G. Masaryka, v kanceláři HIT TRADE, případně v síti Ticketportal.

City Picnic

Y.ROiŐRYëFKVDGHFK
PROSTĚJOV V prostějovských
Kolářových sadech se chystá velký
městský piknik. Nejrůznější druhy
jídla a pití pro vás budou v parku
připravovat místní vyhlášené
podniky. K dobrému občerstvení
samozřejmě patří i příjemná
muzika, a proto se můžete těšit
i na vybrané hudebníky. Nakonec
si budete moci užít i doprovodný
program v podobě performancí
a workshopů. Přijďte do sadů
v sobotu 3. srpna, akce začne
v 10:00 hodin a pokračovat bude
až do pozdního večera.
V prostějovském parku u hvězdárny
proběhne letní happening, při němž
se dobře najíte, napijete, poslechnete
skvělou hudbu a možná i něco přiučíte. Hlavním důvodem pořádání akce
je, abyste si užili pohodu a zábavu se
svou rodinou nebo přáteli. A na co
konkrétně se tedy můžete těšit? „Připraveno bude občerstvení ve stáncích
od místních vyhlášených podniků.
Kávu a další podobné nápoje zajistí
kavárna Canall – coffee boutique vin-

tage, palačinky a sorbet zase Nutcase
a zmrzlinu a italské speciality Italské
Speciality & Bistro. Damodara zase
přijde s veganským jídlem, restaurace Pod Kaštany pak s grilovanými
specialitami. Pivo si vychutnáte od
restaurace Koliba & Pivovar U Tří
králů a nakonec nebudou chybět ani
míchané nápoje a drinky od bistra
Pod Křébem. Věříme tedy, že si vybere skutečně každý,“ shrnuli pořadatelé.
K tanci, poslechu a rozjímání vám živě
budou hrát Don Juan Disco z Brna,
další „Brňák“ Tom Holič a dýdžejové a pouštěči Dirty Danzo aka Jako
Sen, Joshek a KLBCK DJ’S. Po celý
den bude navíc probíhat doprovodný program. Přichystány budou výtvarný workshop a street art s grafitti,
žonglování a jeho workshop, mega
bubliny, akční performativní divadlo
nebo malování na tělo. Máte se tedy
vskutku na co těšit. Nezapomeňte si
ale s sebou vzít deky, židličky, stolky,
lehátka nebo slunečníky – to k pikniku a pohodě prostě patří! Vstup na
akci je zcela zdarma.
(tem)

19072410810

Agentura HIT TRADE pořádá další
z velkolepých koncertů na plumlovské
přehradě. Tentokrát se můžete těšit
na známou českou pop-punkovou
skupinu Rybičky 48. Jako předkapela
vystoupí přerovská kapela Penzistor.
O kvalitní hudbu tedy bude postaráno.
Dorazte i vy!
Dosud si pro vás Agentura HIT TRADE
připravila Fast Food Rock, konající se
tady vůbec poprvé, na němž jste si mohli
pochutnat na spoustě dobrot. Poté uspořádala jedinečný galakoncert skupiny Jelen a následně i Rock Memory Of. A tuto
sobotu nás čeká vystoupení známé pop-punkové kutnohorské kapely Rybičky 48.
Kdo by si nechal ujít koncert skupiny,
která odehrála v Česku více než tisíc koncertů, zvítězila v Bitvě o Sázavafest a patří mezi vyhledávané festivalové taháky?
Jejím předskokanem přitom bude přerovská skupina Penzistor. Tato originální
„mladá“ kapela je složena ze zkušených
muzikantů sice postaršího designu, zato
hrajících zcela neotřelý rock, nazývaný
pracovně „děd metál“. U předchozích

Šermířský víkend na zámku
v Plumlově
Plumlovský zámek slibuje velkolepou
show. Dorazí tam těžkooděnci z jedné
ze tří nejlepších šermířských skupin
v ČR Artus Thor. Program bude probíhat v sobotu 3. a v neděli 4. srpna vždy
od 9:30 do 18:00 hodin. Jeho součástí
bude velkolepý průvod a příjezd panstva i bitva o panovníkovu čest. V programu vystoupí také elitní mušketýrské
regimenty Raptus a Corporal či věhlasný kejklíř Křupíno. Historický knihtisk
představí Jan z Bledu, kovářské řemeslo
mistr Jakub, zatančí středověká skupina Roseta. Připraveny budou ukázky
výcviku dravých ptáků, dobový tábor,
lukostřelnice či projížďky na koni.

Don Juan na zámku
Divadelní Geissleři se po roce opět vrací
na plumlovský zámek. V úterý 30. července od 20:00 hodin bude na zámku
v Plumlově k vidění hra Don Juan aneb
Strašlivé hodování. Divadelní soubor
Geisslers se charakterizuje jako divadlo
„Grandiózní, Energické, Inteligentní,
Smyslně Svůdné, Laskavé, Empatické,
Rytmické, Strhující, Hravé, Okázalé,
Fantastické a především komediální“.
Pokud vás zajímá, co se stane, když
„donjuanství“ zavítá i do zapadlé vesnice ve východních Čechách, kde se sjíždějí bývalé kamarádky na svatbu jedné
z nich, pak určitě s účastí neváhejte.

Řízková sobota ve Žraloku
V sobotu 3. srpna od 14:00 hodin se v autokempu Žralok u Podhradského rybníka v Plumlově bude konat akce Řízková
sobota aneb řízky na X způsobů. Po jejím
skončení od 18:00 hodin tamtéž zahraje
prostějovský all stars band ATD.

Rybičky 48 u přehrady
V sobotu 3. srpna od 19:30 se bude konat koncert kapely Rybičky 48 na pláži
U Vrbiček u plumlovské přehrady. Jako
předkapela vystoupí Penzistor. V případě nepřízně počasí se akce přesouvá
do prostějovského KaSCentra.

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
tek 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
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDO- velikostí).
SLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova
15,
Prostě- Také letos se konají PROHLÍDKY
jov 796 01, tel. 775 549 777 RADNIČNÍ VĚŽE (nám, T.G.Masaryoznamujeme všem klientům, že po- ka, Prostějov). Provozní doba o letních
radenské pracoviště v Prostějo- prázdninách: pondělí - čtvrtek 9:00,
vě má změněnou provozní dobu: 10:00, 13:00, 14:00 hod., pátek 9:00,
úterý a středa od 8:30 do 11:30 10:00, 13:00 hodin, sobota a státní sváta od 13:00 do 16:30 hodin, čtvr- ky 13:00, 14:00, 15:00 hodin. Kapacita
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

návštěvníků věže je stanovena maximálně
na 13 osob, proto doporučujeme skupinu
objednat u pracovnic informační služby
na bezplatné telefonní lince 800 900 001
v pracovní dny, e-mail: informace@prostejov.eu.
O víkendu 3. a 4. srpna 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.
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Kosíř Fest

doprovodila
rocková muzika
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NÁMOŘNÍ KAPITÁN
ZE STRAŽISKA ZEMŘEL

ƔƔ Jako kapitán námořních lodí
procestoval Pavel Kocian 115 zemí světa, ale nejraději pobýval na
Stražisku.
strana 19

Michal SOBECKÝ

Foto: Michal Sobecký

Slavnosti pobavily
nejen pøíznivce
zlatavého moku
strana 18

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Výstava z historie prostějovského
fotbalu zaujala minulý týden také izraelského velvyslance Daniela Merona.
ƔƔ Do plné krásy nyní rozkvetly Smetanovy sady v Prostějově, magistrát tady
nechal vysadit další okrasné květiny.
ƔƔ Městská knihovna v Prostějově vyhlásila velkou letní čtenářskou soutěž,
kdo si přes prázdniny přečte alespoň
šest knih, bude zařazen do slosování
o hodnotné ceny.
ƔƔ Akce Znojmo žije hokejem se
zúčastnil také hokejový útočník
z Prostějova Lukáš Krajíček, který
nastoupil v týmu All stars ČR vedle
hráčů jako David Pastrňák, Jaromír
Jágr či Jaroslav Bednář.
ƔƔ Hned jedenáct mužstev do sezóny 2019/2020 přihlásili florbalisté SK K2 Prostějov, nově přibylo
jedno mužstvo mládeže, konkrétně mladších žáků.

PROSTĚJOV Smutná zpráva zastihla minulý týden českou hokejovou veřejnost. V úterý zemřel
77letý Jan Hrbatý, člen hokejové síně slávy a rodák ze Stražiska. Svou veleúspěšnou kariéru spojil
s jihlavskou Duklou, s níž vyhrál sedm titulů. Právně v Dukle hrál téměř celou svou kariéru, v československé nejvyšší soutěži si připsal přes 220 branek. V letech 1969 a 1970 se stal bronzovým
medailistou na Mistrovství světa v hokeji ve Stockholmu. Byl členem slavného týmu, který po
okupaci ČSSR porazil ve dvou vypjatých zápasech výběr Sovětského svazu.
Přestože za Duklu odehrál prakticky celou kariéru, na to, že pocházel z Prostějovska a byl zdejším
odchovancem, nikdy nezapomněl. Také proto, že měl na Konicku rodinu. „Byl to náš strejda, tedy
bratr manželčiny matky. Měl tu dosud hodně kamarádů, scházeli jsme se různě, všichni na něj
vzpomínáme,“ řekl Pavel Kolík ze Stražiska. Donedávna se Jan Hrbatý do Stražiska a Malen vracel
za sestrami. Dokonce byla i v plánu beseda na obci s ním a Jaroslavem Holíkem. Ta už se ale nestihla uskutečnit.„Honzík byl skromný, tichý člověk. Nedělal nikdy, že je něco víc, jak mají ve zvyku
někteří dnešní sportovci. Byl to dobrý kamarád,“ uvedl dále Pavel Kolík.
Hrbatý byl členem jihlavské Dukly v dobách své velké slávy. Byl součástí týmů, v nichž nastupovali
tehdejší hvězdy Milan Nový, Josef Augusta, Jiří Bubla, Jiří a Jaroslav Holíkovi. A podobně jako v roce 2006 zesnulý Oldřich Machač patří k největším osobnostem v historii prostějovského hokeje.
„Je to rodák ze Stražiska. Jeho význam pro tehdejší hokej byl velký a měl velký přínos pro hru.
I když třeba za sebou nemá tolik úspěchů a není tak známý jako Oldřich Machač,“ poznamenal
k osobnosti Jana Hrbatého autor knihy o prostějovském hokeji Tomáš Vincenec.

DRUHOUVÝHRU
ESKÁČKO NEPŘIDALO

ƔƔ Po vítězství nad nováčkem
z Vyšehradu se 1. SK Prostějov snažilo přidat další s Vlašimí. Koncovka
strana 22
byla proti.

BASKETBALISTÉ
HLÁSÍ DVĚ POSILY

ƔƔ Duo nových členů má BK
Olomoucko. Jejich cíl? Nejen pozvednout hru ale také zvýšit důraz na
obou stranách hřiště.
strana 30

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

Prostìjovská studentka zvítìzila
v celostátní
kvìtináøské Plumlov přivítá Čechovice
VRXWÈzL
PROSTĚJOVTaktojeúspěch!Veronika
Mikulášková (16) z Prostějova zvítězila
ve finále 8. ročníku Floristické soutěže
Českého zahrádkářského svazu (ČZS),
které v pátek 19. července proběhlo
jako doprovodná akce výstavy Květy
na výstavišti v Lysé nad Labem.
Studentka Střední školy polygrafické, Olomouc uspěla v kategorii
Juniorů. Soutěžící během finále před
zraky stovek návštěvníků výstavy plnili dva úkoly. Celá výstava se letos
nesla v duchu uměleckého směru
baroko, a tomu také odpovídala
soutěžní zadání. „Junioři tvořili barokní kulatou kytici z růží,
lučních a letních květů a zdobili
vějíř pro šlechtičnu. Odborná
porota hodnotila technické
provedení, estetický vzhled,
a především dodržení tématu,“ informovala nás Vlasta
Ambrožová z prostějovské
pobočky ČZS.
(mls)

boje na zelených trávnících aneb

Boje začínají,

PROSTĚJOV V sobotu s úderem sedmnácté hodiny to začne. V Olomouckém kraji se rozjedou fotbalové soutěže a ani prostějovské týmy
při tom nebudou chybět. I když většina tentokrát hraje venku. Výjimkou
je ale Plumlov, který se může hned zkraje sezóny těšit na zajímavý duel.
K derby totiž dorazí Čechovice, jeden z nejlepších týmů předchozí sezóny. Ve skupině B skončil tento celek 1.A třídy na krásném druhém místě, na záda koukal pouze Lipové. Oproti tomu Plumlovu se po předešlé
skvělé sezóně tolik nedařilo a skončil v půlce tabulky. Oba týmy přes léto
nabíraly síly. I když Čechovice zažily také dost odchodů. Řada hráčů například přerušila kariéru, čtyři další odešli do Mostkovic. Tým ale získal
třeba Petrželu z 1.SK Prostějov a Halouzku z Určic. Plumlov oproti tomu
měnil trenéra, z Rakouska přišla dvojice hráčů, jeden z nich Petr Kiška
se rovnou po Pavlu Voráčovi stal trenérem. Nejenže pak mají oba týmy
poměrně vysoké ambice, ale budou hrát, zejména Čechovice, v obměněných sestavách. Vzhledem k blízkosti soupeřů a tomu, že se týmy dobře
znají, utkání slibuje velmi zajímavou podívanou. Zápas začíná v sobotu
v 17 hodin na plumlovském fotbalovém stadionu.
(sob)

8GTQPKMC/KMWN¾wMQX¾UXÊV÷\PQWM[VKEÊMVGTQWX[VXQąKNC
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KAM ZA F

DALŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE
NA STRANÁCH 23, 24 a 25

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 1. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 3.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

TJ SOKOL URČICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
SOBOTA 3.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

SK PROTIVANOV
FK BRODEK U PŘEROVA
NEDĚLE 4.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL ÚJEZDEC
NEDĚLE 4.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

TJ HANÁ PROSTĚJOV
FK VELKÁ BYSTŘICE
SOBOTA 3.8. 17:00 HODIN
FotbalovýareálzaMístnímnádražím

TJ SMRŽICE
TJ SOKOL LEŠTINA
NEDĚLE 4.8. 17:00 HODIN
FotbalovýareálveSmržicích

➢
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Festival piva nalákal dospìlé i dìti
FOTOGALERIE
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Spousta jich například využila možnosti a zúčastnila se exkurze minipivovaru Kosíř. O ně se staral
Petr Komárek. „Provázím na této akci podruhé
za sebou, baví mě to. A myslím, že i přítomným
se to líbilo. Dorazily jich desítky,“ uvedl pro Večerník mladý průvodce. Lidé se díky němu měli
šanci dozvědět mnoho o výrobě piva a také o historii pivovaru.
Venku však bylo ještě živěji: fotbalové hřiště před
Kosířem zaplnily desítky stánků s pitím a jídlem,
včetně tvarůžkových specialit. Nebo hamburgerů. Děti zlákal skákací hrad nebo třeba obří šipky.
Dospělí si pak mohli vyzkoušet i soutěže v jedení
a v pití. Ale také třeba jen poslouchat muziku.
Účastníci přitom byli rozmanití. Byli mezi nimi metalisti, ale také hosté z okolních obcí. Nechyběli ani
cyklisté. „Děláme si každý rok takové tour de beer.
Na festival jezdíme na kolech, letos jsme akorát obrátili trasu a zde jsme to zakončili tak, abychom stihli
hudbu na závěr,“ prozradil Jiří Zatloukal z Hněvotína, který dorazil pod Kosíř s celou partou.
Řada zájemců přišla právě i kvůli hudbě. Z pódia
totiž zněly hity ACDC. „Zatím jsem si užil hlavně
hudební část akce. Jsem zde vůbec poprvé a je to tu
v pohodě,“ zhodnotil Kosíř fest Jaroslav Soldán. Pivo
ale ocenit nemohl. „Řídím, takže bohužel,“ poznamenal. Přestože dost aktérů zvolilo dopravu autem,

19071910796

LHOTA POD KOSÍŘEM Stovky lidí, EXKLUZIVNÍ
dobrá zábava a pivo v hlavní roli. Ve reportáž
Lhotě pod Kosířem předminulou sobotu opět oslavovali jak nejvyšší hanácký pro Večerník
kopec, tak tamní pivovar a jeho zlatavý Michal
mok. Organizátorům se i tentokrát po- SOBECKÝ
dařilo na akci přivábit moře lidí. Pro návštěvníky připravili soutěže, řadu stánků s občerstvením, atrakce i hudbu.

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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u stánků se tvořily fronty. Lidé koštovali, co to šlo.
„S návštěvností akce jsme velice spokojení. Lidé si
nás našli. Jsme rádi, že je program zaujal,“ poznamenal sládek minipivovaru Kosíř David Kapsia.
Událost se tentokrát změnila spíše v detailech.
„Přidali jsme nějaké soutěže, třeba pití tupláků na
čas. Šlo ale spíše o kosmetické úpravy,“ sdělil pro
Večerník. Akci celkově za organizátory hodnotil
kladně. Ovšem s jedním nemalým „ale“. „Nepříjemně nás překvapilo počasí. Přáli jsme si, ba
jsme se za to modlili, aby nepřišel déšť. Trochu to
samozřejmě zamrzelo,“ vyjádřil se David Kapsia.
Celkový dojem však ani počasí nezměnilo. Počet
návštěvníků ukázal, že o podobné akce je veliký
zájem. Déšť – nedéšť.

.JQVCUGQXÊMGPFWRQą¾FP÷TQ\TQUVNC0CUNCXPQUVK
RKXCVQVKåFQTC\KN[UVQXM[NKFÊ (QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

„Fanoušci si to s kapelou Rybičky 48 užijí,“
zve na koncert U Vrbiček Petr Zlámal

ƔƔ Pane Zlámale, jak složité, nebo naopak jednoduché bylo jednání s touto
kapelou týkající se jejího vystoupení
na pláži U Vrbiček?
„Za roky působení na trhu showbyznysu si myslím, že jsme dnes v pozici, kdy
je to jen otázka vyhodnocení finančních
nákladů na daný koncert a snad výběru.
Tím, že se trefíte do vkusu posluchačů a vyberete to správné, co český trh
showbyznysu dnes nabízí. Je to i o cenové relaci, kam až můžete zajít, poněvadž cena vstupenky se samozřejmě
odvíjí od nákladů na umělce, pódium,
zvuk, propagaci a rozhodně na ochranku a spoustu dalších drobností, které
k tomu všemu patří. Neodmyslitelně
mi dnes s výběrem a organizací hodně

Prostìjovské léto uvede

KAPELU STO ZVÍØAT
PROSTĚJOV Prostějovské léto neustále zásobuje své příznivce dávkami
kulturních zážitků. V tomto týdnu
se můžete těšit na vycházku okolím
plumlovského „Podhraďáku“, deskohraní, čtení pohádek a příběhu a v samém závěru také na koncert skvělé
skupiny Sto zvířat. To si nenechte ujít!
Prostějovské léto tento týden zahájí svůj
program v úterý 30. července vycházkou
okolo Podhradského rybníka, kterou si
pro malé a velké připravilo Ekocentrum
Iris. „Trasa vycházky povede částečně
kolem Podhradského rybníka, poté odbočíme do lesa Obora. Pro děti budou
připraveny hravé vodní a lesní aktivity,“
uvedla Eva Zatloukalová z Ekocentra
Iris. Ráno bude sraz v Plumlově v 8:40
hodin. Přijet tam můžete z Prostějova
autobusem, který vyjíždí ze stanoviště č.
11 v 8:15 hodin. Předpokládaný konec
vycházky bude opět v Plumlově do 13.
hodiny. Délka trasy činí zhruba 5 kilometrů a poplatek za každé dítě 30 korun.
Ve středu 31. července pro vás bude opět
přichystáno v knihovně pro děti a mládež oblíbené deskohraní. Přijít můžete
mezi 10. a 16. hodinou. „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
jsou připraveny jiné hry.
Čtvrtek 1. srpna nakonec nabídne hned
dvě akce. V prvé řadě se bude od 9:00
do 11:00 hodin v knihovně pro děti
a mládež předčítat z knížek. Tentokrát
čtení bude určeno dětem od dvou do
pěti let. „Čtete svým dětem? A chcete
získat tipy na knížky, které se jim budou
líbit? Přijďte si poslechnout čtení určené
těm nejmenším. Všechny knihy, a to jak
čtené, tak doporučené, si budete moci
vypůjčit domů,“ vzkazují ještě pracovníci
knihovny.
Tou největší peckou ale bude koncert
kapely Sto zvířat ve čtvrtek 1. srpna od
20:00 hodin na náměstí T. G. Masaryka.
Tato devítičlenná skupina hraje v žánru
ska a mezi její největší hity patří například
skladby Nikdy nic nebylo, Nejkratší cesta
nebo Alice se dala na pití. Ještě předtím
od 18:00 hodin na náměstí bude vystupovat prostějovská předkapela Smokie
revival a taktéž budou Ekocentrem Iris
zajištěny soutěže pro děti, tentokrát na
téma Vodní večer.
(tem)

jej dobírám tím, že kdyby nám
jeho děda nenapsal Vánoční
mši, tak nemáme ani Vánoce.“
ƔƔ Jste přesvědčen, že kapela
má své příznivce i na Prostějovsku a koncert bude mít
velkou diváckou kulisu?
„Jsem o tom naprosto přesvědčen a věřím, že Rybičky 48 mají
na Prostějovsku dostatek příznivců a fanoušků.“
ƔƔ Jaká předkapela vystoupí
před skupinou Rybičky 48?
„Opět citová záležitost, jež se
váže na kamarády z Přerova,
kde byla vždy velká líheň špičkových
muzikantů. Mám na mysli kapelu
PENZISTOR. Tu už samozřejmě naši
diváci poznali na mnoha akcích, které
jsme pořádali, a využili jsme tak jejich
bezesporu úžasného talentu i jako
předskokanů kapely OLYMPIC. Jsou
to neskuteční muzikanti a šoumeni,
dokáží neskutečné věci, dokáží svým
vtipem pobavit posluchače. A co se
týká muzikantských schopností, to je
naprosto bez komentáře.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ƔƔ Co byste vzkázal před sobotním
koncertem všem příznivcům kapely Rybičky 48 chystajícím se koncert navštívit?
„Že se na ně samozřejmě moc těšíme
a věříme, že jsme se tímto výběrem trefili do jejich vkusu a nálady a že koncert
3. srpna na Plumlovské přehradě na
pláži U Vrbiček splní jejich očekávání
a užijí si ho. Tak neváhejte a vzhůru
k ‚vrbičkám’, občerstvení je pro vás
jako vždy perfektně připraveno panem Radkem Kocourkem.“

1. 8. 2019
z Knihovna pro děti a mládež
9.00 – 11.00 hodin
1.8.

ČTENÍ POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ pro
nejmenší

z náměstí T. G. Masaryka
Večer s kapelou STO ZVÍŘAT
18.00 hodin SMOKIE revival
– prostějovská kapela
20.00 hodin STO ZVÍŘAT
18.00 hodin Vodní večer - soutěže pro děti
(zajišťuje Ekocentrum Iris)

6. 8. 2019
z sraz v 9.00 hodin v Mostkovicích
u kapličky pod kopcem

CYKLOVÝLET KOLEM
MLÝNSKÉHO NÁHONU
7. 8. 2019
z Knihovna pro děti a mládež
10.00 – 16.00 hodin

DESKOHRANÍ
8. 8. 2019
z Knihovna pro děti a mládež
13.00 – 15.00 hodin

ČTENÍ POHÁDEK
A PŘÍBĚHŮ

19070910773

Michal KADLEC

pomáhá můj nejmladší syn Tomáš, jenž
tím prakticky přes léto žije a je pro tuhle
činnost zapálený, jako středoškolský
profesor má prázdniny. V roce 2014,
kdy jsem si nečekaně odskočil na delší
dobu do nemocnice, tak bez problémů
zvládl koncert Michala Davida, Olympicu i bohužel smutnou záležitost kolem zrušeného koncertu Ivety Bartošové. Samozřejmě obrovský dík a úcta při
přípravě všech koncertů patří i mé ženě
Evě, kompletně totiž zajišťuje činnost
backstage a catteringu.“
ƔƔ Skupina Rybičky 48 má zajímavý repertoár a svérázný styl muziky. Jak byste vy osobně jako známý
hudebník tento styl charakterizoval
a líbí se vám?
„Jak jsem již předeslal v předchozí odpovědi, výběr samozřejmě není jen můj.
Je to záležitost nás všech, co se podílíme
na koncertech. Proto i výběr Rybiček 48,
které už sleduji delší dobu, mě přivedl na
myšlenku udělat s nimi letošní koncert
na plumlovské přehradě. Samozřejmě
velkou roli v tom sehrála i vazba na otce
jednoho člena kapely Pavla Jakuba Rybu,
s nímž mám přátelské vztahy a poznal
jsem jej jako excelentního jazzového
basistu. Působil u Michala Davida a já si

Noc s filmem – ŽENY
V BĚHU
14. 8. 2019

- určeno všem od 5 do 99 let
z náměstí T. G. Masaryka

z Knihovna pro děti a mládež
10.00 – 16.00 hodin

18.00
hodin
MÓDNÍ
prostějovských firem.

DESKOHRANÍ
15. 8. 2019
z Knihovna pro děti a mládež
9.00 – 11.00 hodin

ČTENÍ POHÁDEK
A PŘÍBĚHŮ pro nejmenší
z náměstí T. G. Masaryka

…NAPŘÍČ MUZIKÁLEM
A OPERETOU

A PŘÍBĚHŮ
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA NA NÁMĚSTÍ
PŘEHLÍDKA

27. 8. 2019
z sraz na vl. zastávce Zdětín (vlak jede v 8:02
hodin z hl. nádraží v Prostějově)

BĚLECKÉ POZOROVATELNY
ZVĚŘE
28. 8. 2019
z Knihovna pro děti a mládež
10.00 – 16.00 hodin

DESKOHRANÍ

18.00 hodin AIRE RIOPLANTENSE
z nám. T. G. Masaryka
– argentinské tango
VEČER S KAPELOU DESMOD
20.00 hodin TEREZA MÁTLOVÁ,
18.00 hodin SPEKTRUM II.
RADIM SCHWAB
– prostějovská kapela
a prostějovský sbor PROMĚNY
20.00 hodin DESMOD – slovenská kapela
18.00 hodin Hvězdářský večer
- hravé aktivity o hvězdách a noční obloze 29. 8. 2019

21. 8. 2019
z Knihovna pro děti a mládež
10.00 – 16.00 hodin

DESKOHRANÍ
22. 8. 2019

z náměstí T. G. Masaryka, v případě z Knihovna pro děti a mládež
nepříznivého počasí v Kulturním klubu Duha
13.00 – 15.00 hodin
21.00 hodin

ČTENÍ POHÁDEK

z Knihovna pro děti a mládež
9.00 – 11.00 hodin

ČTENÍ POHÁDEK
A PŘÍBĚHŮ pro nejmenší
z nám. T. G. Masaryka

VEČER S XINDLEM X
18.00 hodin MAJESTICO MUZIKUS
– prostějovská kapela
20.00 hodin XINDL X

19072510812

PROSTĚJOV Už o tomto víkendu,
a to v sobotu 3. srpna večer, vystoupí
na pláži U Vrbiček na plumlovské
přehradě skupina Rybičky 48. Ředitel
pořádající umělecké agentury HIT
trade Petr Zlámal před koncertem
poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor. On sám se těší, že stále populárnější kapela v českém showbyznysu
přiláká mnoho fanoušků.

Pondělí 29. července 2019
www.vecernikpv.cz
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Army camp ve Dzbelu zabodoval u dětí Panamou
Nejzábavnější disciplínou bylo plazení se v blátě

DZBEL Army camp neboli vojenský tábor má již patnáctiletou
tradici. Za dobu svého konání se usídlil ve Vlčkové, Cakově,
Skřípově, Lubě a nakonec skončil v nedalekém Dzbelu. Jeho
program bývá každoročně vesměs podobný, přičemž nejvíce si děti vždy užívají takzvanou Panamu. Tato soutěž, v níž
se utkají čtyři oddíly táborníků, se odehrává v samém závěru
kempu a zahrnuje celkem čtyři disciplíny včetně oblíbeného
brodění se bahnem. Večerník se při této příležitosti šel přesvědčit o tom, jak takové „rochnění“ vlastně vypadá…

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Tereza
MACHOVÁ
Už druhým rokem Army camp probíhá pod vedením dvojice Tomáš Otruba
a Ondřej Pešát. Navazují samozřejmě
na předchozí tradici, snaží se ji ovšem
obohatit o nové prvky, případně vzkřísit ty, které byly součástí tohoto tábora,
avšak postupně vymizely. A tak se na
něm opět objevily patroly, při nichž
děti tráví noc venku v přírodě, výuka
zdravovědy, práce s radiostanicí, střelba
z airsoftových zbraní. Ale i vznik Dzbel-

K posledně jmenované jsme si dokon- se blátem. „Jela jsem na Army camp
ce připravili i tříčlenné divadlo,“ uvedl poprvé a musím říct, že tato disciplína
pro Večerník další z organizátorů a letos mě zprvu překvapila. Nakonec jsem si
BYLI JSME
U TOHO
i velitel tábora Tomáš Otruba.
ji ale skutečně užila,“ svěřila se táborSnad největším zážitkem byla pro tá- nice Gabka. „Bahno bylo skvělé, poté
borníky ovšem Panama. „Jde o soutěž, jsme ale byli rádi, že jsme se mohli
v níž se čtyři týmy dětí utkají ve čtyřech vykoupat v místním rybníce,“ shodli
disciplínách. Jsou jimi překonává- se s úsměvem Matěj a Vít. „Do příště
FOTOGALERIE
ní vodního toku za pomoci lanové bych při Panamě ale určitě ocenil více
klikni na
dráhy, střelba na terč z kulometu, pla- lanových překážek nebo přenášení rawww.vecernikpv.cz
ského deníku, tematický příběh zakom- zení se bahenním příkopem a tahání něného, které jsme teoreticky hodně
,GFPÊO\×MQNčRąK2CPCO÷D[NQRąGDTQFKVUGDCJPGO8÷VwKPCUKLGLP¾TCOP÷
ponovaný do čtrnáctidenního progra- auta lanem,“ vysvětlil Pešát. Přitom probírali, ale prakticky nakonec příliš
WåÊXCNC
(QVQ6GTG\C/CEJQX¾
mu nebo čtení pohádek na dobrou noc. nejzábavnější shledávaly děti brodění nevyužili,“ dodal ještě Vít.
„Nově tady začaly vycházet interní noviny Dzbelský deník, který by vám mohl
konkurovat!“ zasmál se jeden z posaa
ZHQVQ6GTG\C/CEJQX¾
řadatelů Army campu Ondřej Pešát.
„Každodenně informoval o tom, co se
daný den událo na základně i v terénu.
Zejména tedy o tematickém příběhu,
který jsme letos zakomponovali do celého čtrnáctidenního programu. Děti
na každé patrole dostávaly v souvislosti
s ním úkoly, které musely splnit, aby na
ně mohla navázat další patrola,“ doplnil
Pešát. „Kromě toho jsme tento rok četli
&÷VKUKPGLGFPQW\CUVąÊNGN[\CKTUQHVQXÚEJ\DTCPÊ
2Q dX[TQEJP÷PÊ UGq X DCJP÷ UG wNK V¾DQTPÊEK UXNCåKV 2QUNGFPÊFKUEKRNÊPQW2CPCO[D[NQVCåGPÊCWVC\CNCPQ
dětem pohádky na dobrou noc. Třeba
CQOÚVFQOÊUVPÊJQT[DPÊMC
Zlatovlásku, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého či O perníkové chaloupce.
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Jaký byl Arm
my caamp ve Dzbbellu....

Sokolové ve Zdìtínì oslavili STOVKU 1iPRĨQtNDSLWiQ]H6WUDçLVND
PAVEL KOCIAN ZEMØEL
FOTOGALERIE

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

1UNCX[\CJ¾LKNRTčXQFMVGTÚRTQwGNQFQDGEPÊJQ×ąCFWMOÊUVPÊUQMQNQXP÷
Foto: Martin Zaoral

ZDĚTÍN Přesně v deset hodin vyšel od obecního úřadu ve Zdětíně
průvod. V čele kráčeli sokolové ve
světle modrých tričkách nesoucí
vlajky sokolské organizace, České
republiky i prapor místní jednoty.
Tím byly zahájeny oslavy 100 let
TJ Sokol Zdětín a zároveň i 75 let
tamní kopané.

Průvod od sokolovny dospěl k nedalekému pomníku padlých, kde byly
položeny věnce. Pokračoval následně až do areálu nedávno opravené
sokolovny. Tam proběhla slavnostní
schůze. Po obědě bylo připraveno
sportovní odpoledne. Jeho program
značně zkomplikoval vydatný a vytrvalý déšť. Vše zakončila taneční

PROSTĚJOV Během posledních
dvou let byl pro návštěvníky prostějovského aquaparku uzavřen vchod
z Krasické ulice. To se nyní částečně
změní! „Z důvodu zvýšení komfortu
pro zákazníky bude od 26. července
omezeně znovu zprovozněn vstup do
aquaparku z Krasické ulice. Platba bude
možná pouze v hotovosti a nebude zde
možné koupit ani uplatnit permanentky. Otevřeno bude v případě velmi

hezkého počasí vždy v pátek od 12.00
do 19.00 hodin a v sobotu a v neděli od
9.00 do 19.00 hodin. V ostatní všední
dny bude vstup uzavřen,“ informuje
Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy Prostějov. „Pro příští rok připravujeme zcela bezobslužný vstup, který
budou moci využívat zákazníci se zakoupenými vstupenkami přes internet
nebo majitelé permanentních vstupenek,“ dodává Průša.
(mik)

/HWQÉNLQR]KDWLOGÅvy

PROSTĚJOV Kino Metro 70 v Prostějově rozjelo na nádvoří místního zámku během těchto prázdnin
promítání filmů pod širým nebem.
V sobotu 20. července byl na programu romantický hudební film
Zrodila se hvězda. Uplynulou sobotu mělo promítání pokračovat
válečným dramatem Hanebný
pancharti. Kvůli nepříznivému počasí však bylo letní kino nakonec
zrušeno.
V pořadí druhý snímek Hanebný
pancharti, který měl být promítán na
nádvoří zámku v rámci letního kina
prostějovského kina Metro 70, uveden
kvůli dešti nakonec nebyl. „Prší. Mrzí
nás to, ale to je byznys s vyšší mocí.
Dnešní letní kino přesouváme na příští sobotu. Vaše smutné a mokré Metro
70,“ uvedli na svých facebookových

stránkách v sobotu zhruba v 16:00 hodin pořadatelé. Přitom ještě předešlý
den nadšeně oznamovali promítání
snímku. „Tak už zítra! Hanebný pancharti od 21:30 hodin na zámku.“
Právě proto, že tuto novinu oznámili až
relativně těsně před začátkem, spousta
návštěvníků si až na místě musela domyslet, proč je brána k nádvoří zámku
uzavřená. „Není tady žádná cedule
ani vzkaz, který by říkal, co se stalo.
Až později mě napadlo se podívat na
facebookové stránky Metra, kde jsem
zjistil, že byl film zrušen,“ postěžoval si
jeden z příchozích.
Promítání oskarového filmu Hanebný
pancharti Quentina Tarantina jsme se
tak o tomto víkendu sice nedočkali,
nicméně se na něj můžeme těšit na
stejném místě i ve stejnou hodinu příští sobotu 3. srpna.
(tem)

STRAŽISKO Procestoval 115
zemí světa, ale nejraději to měl ve
Stražisku. Ve věku 75 let zemřel
v sobotu 6. července námořní kapitán Pavel Kocian.
Pavel Kocian se narodil 18. června
1944 v Prostějově. „O svém budoucím povolání jsem měl jasno asi od
Když jsem se pak nau2TQITCOURQTVQXPÊJQ pětičil let.
číst, hltal jsem knížky jako
odpoledne zkomplikovalo Dva roky prázdnin nebo Bílá
velryba, ve kterých moře hrálo
RQéCUÊ
hlavní roli. Vždycky mě to na něj
táhlo a na rozdíl od jiných se mi to
brzy také vyplnilo,” prozradil Pavel
zábava se skupinou Naostro. „Jsme Kocian před pěti lety v rozhovoru
rádi, že se nám podařilo zorganizo- pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
vat důstojnou připomínku tohoto Po maturitě na prostějovském
významného výročí,“ zhodnotil za gymnáziu nastoupil do zaměstnání
organizátory Tomáš Kučera, který v Československé námořní plavbě.
stojí například za pořádáním oblíbe- Později pracoval pro Řeky, Číňany,
ného triatlonu Zdětín Cup. (mls) Malťany, Izraelce, Dány, Švédy a na-

posledy pro Holanďany. V roce 1999
odešel do důchodu, ve kterém si přivydělával opravováním navigačních
přístrojů v Chorvatsku, tlumočením
a výukou cizích jazyků.
Mezi jeho velké záliby patřily jazyky,
hovořil 12 světovými jazyky. Domluvil se rusky, polsky, německy, anglicky, francouzsky, švédsky, dánsky,
norsky, španělsky, hebrejsky, čínsky
a chorvatsky.
V posledních letech svého života žil
na své chalupě ve Stražisku. Ze všeho nejraději chytal ryby a chodil na
dlouhé procházky se svými dvěma
drsnosrstými jezevčíky. „To víte, že
bych se občas na lodi rád projel, ale
jednou se prostě ta tlustá čára za minulostí udělat musí. Víte, když do
nějakého přístavu přijíždíte poprvé,
je to pro vás exotika. Pokud tak činíte
už podesáté, tak už na tom nic zvlášt-

2CXGN -QEKCP VÆO÷ą FXCEGV NGV UXÆJQ
åKXQVCUVT¾XKNPCUXÆEJCNWR÷XG5VTC
åKUMW
Foto: Martin Zaoral

ního nevidíte. A abych jel k moři jen
tak na dovolenou? Tak to ani nápad,
to je mi Čunín vzácnější!“ rozloučil
se před lety Pavel Kocian.
(mls)

Už v sobotu na výstavu Tapír sežral Žraloka!
„Odhalíme žraločí epopej i čůrajícího chlapečka,“
zve kreslíř a humorista Jan Tatarka
PROSTĚJOV Jedinečnou příležitost, jak strávit nádherné odpoledne s kreslíři a humoristy, budou
mít návštěvníci nultého ročníku
výstavy kresleného humoru s názvem Tapír sežral Žraloka. V sobotu 3. srpna od 15.00 hodin, kdy
výstava začne, bude pořadateli odhalena v kempu Žralok na plumlovské přehradě také obří žraločí
epopej. „Kromě toho představíme
120 vtipů od známých kreslířů,“
zve na výstavu hlavní organizátor,
prostějovský kreslíř a humorista
Jan Tatarka. Ten také Večerníku
poskytl exkluzivní rozhovor.

Michal KADLEC
ƔƔ Co vás vedlo k uspořádání této
výstavy kresleného humoru?
„Lidé se chtějí bavit, legrace kolem nás
kvapem ubývá a z toho důvodu bude
v sobotu 3. srpna v kempu Žralok
oficiálně odhalena obří ŽRALOČÍ
EPOPEJ. Každý rok bych chtěl představit nový děj na tomto plátně o rozměrech 3,5 krát 14,5 metru. Současně
bude uspořádaná i výstava kresleného

humoru Klubu Kreslířů a Humoristů,
jehož jsem členem. Výstava má název
Tapír sežral žraloka.“
ƔƔ Co si mají návštěvníci představit pod názvem výstavy Tapír sežral Žraloka?
„TAPÍR je humoristický časopis tvořený skupinou autorů z KKH a spousta
kreslených vtipů se bude týkat tématu
ŽRÁT a LOKAT. Myslím, že není bez
zajímavosti, že název kempu ŽRALOK není vytvořen podle žraloka, jak
ho známe z přírodopisných filmů, ale
byl původními zakladateli odvozen
od jejich oblíbené činnosti, a to žraní
a lokání.“
ƔƔ Můžete už nyní poodhalit,
z čeho se výstava v kempu Žralok
bude skládat a na co se tak lidé mohou těšit?
„Představíme kolem 120 kreslených
vtipů od známých kreslířů. Lidé se
mohou podívat na stálou expozici
ŽRALOČÍ EPOPEJE. Návštěvníci si
mohou nechat namalovat karikaturu
nebo obrázek od některých našich
pozvaných hostů. Kemp Žralok zařadíme mezi světová střediska, protože

bude mít také svého čůrajícího chlapečka. Doprovodný program plný řízků a hudby je také zajímavý.“
ƔƔ Mohou se návštěvníci těšit i na
speciální hosty? Kteří kreslíři a humoristé budou na výstavě přítomni?
„Speciálními hosty budou někteří vystavující kreslíři. Kromě mé maličkosti
přislíbili účast Mirek Vostrý, Václav Veverka, Pepa Bílek, Milan Kocmánek,

Pavel Talaš, Bořivoj Švéda, Roman
Kelbich, Roman Sika a další.“
ƔƔ Můžete prozradit, jaký je váš
osobní vztah k humoru jako takovému?
„Humor je koření života, tak se snažím
hodně kořenit nejen sobě, ale i ostatním. Kreslenému humoru se věnuji od
svého mládí a stále mě to baví. Snažím
se lidi rozesmát, a když se to podaří, je
to moje největší odměna.“

5¾O,CP6CVCTMCLG\P¾OÚOMTGUNÊąGOP[PÊRQą¾F¾LGFKPGéPQWXÚUVCXWMTGUNGPÆJQJW
OQTW
Foto: z alba Jana Tatarky

20

Pondělí 29. července 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

infoservis / naše soutěže

Konstelace hvězd Prostějova
0DËDUVNRRÄHN½Y½YÙKHUFH
b e vÂ
ký
ud

Ja

en?
šd

Prázdniny se lámou do druhé poloviny a vůbec poprvé v mnohých prostějovských rodinách padne slovo škola. Ještě je čas na přípravy, ale
nikdo by je neměl ani v těchto parných dnech podcenit. Zatím se ale
každý oddává letním radovánkám.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Snažíte se
posunout dál ve své kariéře a nyní
v době dovolených k tomu budete mít jedinečnou příležitost. Část
úkolů totiž v zastoupení převezmete
od svého nadřízeného. Ukažte mu,
že to zvládnete i za něj.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Budete mít
úplně jiné myšlenky, takže práci
odfláknete a to se může vymstít.
Nakonec vše zvládnete díky rutině
a zkušenostem, přesto v zaměstnání
nebudete mít dobrý pocit. Naštěstí
se blíží dovolená.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Příklad
si berete hned z několika životních
vzorů, ovšem tentokrát budete postaveni před takový problém, se
kterým nikdo okolo vás zkušenosti
nemá. Bez pomoci se tak vrhnete
přímo proti zdi.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Horko vás
zmáhá natolik, že začnete uvažovat
o týdnu dovolené navíc. Máte recht,
v práci vám nic neuteče, zatímco
rodina a přátelé by vás rádi viděli na
několika společenských akcích.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Moc dobrou
náladu mít nebudete a nemluvností nakazíte i své okolí. Nedivte se
proto, že vyhledávanou osobou pro
různá srandovní setkání tedy rozhodně nebudete. Věnujte se tedy
aspoň osobním záležitostem.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. S partnerem
již delší dobu nevycházíte, takže logicky začnete přemýšlet o změně. Příležitost se naskytne uprostřed týdne, kdy
vám v práci bude představen nový
člen kolektivu. Jiskra ihned přeskočí.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Moc dlouho
váháte, takže se nedivte, že smetánku slízne někdo úplně jiný. Ve vaší
blízkosti se totiž objeví kolega, který pracovní úkoly zvládá okamžitě
a s neutuchajícím entuziasmem.
Začnete na něj žárlit.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Pokud jste
již po dovolené, váš návrat do pracovních obyčejů bude hodně náročný. Přestanete mít chuť něco řešit a nejraději byste se vrátili zpátky
k moři. To ale nejde, budete se muset znovu vrátit do vyjetých kolejí.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. V rodině bude peklo, doma se budete hádat snad s každým, a navíc vám vaši
potomci připraví nejedno nemilé
překvapení. Je tedy logické, že budete spíše vyhledávat cizí a zábavnější
společnost.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Vystraší vás zpráva z banky, že se váš
účet dostal do mínusových položek.
Nedivte se ale, v poslední době jste
utráceli víc, než jste si vydělali. Utáhněte opasky celé rodině, jiné cesty není.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Těsně
před dovolenou začnete panikařit,
protože přípravy na ni jste hodně
podcenili a teď budete všechno honit na poslední chvíli. Prožijete tedy
celkově nervózní týden, navíc plný
nemilých překvapení.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Život se vám
začíná komplikovat, doma nemáte
stání a v práci se nedaří ani podle
vašich představ, ani nadřízených.
Pokud si nenecháte vnuknout zázračnou myšlenku od zkušenějších
přátel, máte zaděláno na problém.
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nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: MOUKA, CUKR
Hladká mouka 1 kg

7,90

8,90

15,90

8,90

8,90

Hrubá mouka 1 kg

7,90

-

15,90

7,90

8,90

8,90

Polohrubá mouka 1 kg

7,90

8,90

15,90

8,90

8,90

8,90
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12,90

12,90

13,90

12,90

12,90

12,90

Cukr krystal 1 kg

11,90

10,90

11,90

10,90

15,90

10,90
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17,90

-

14,90

12,90

15,90

12,90
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Veˇcerník na koupáku

Bez mouky a cukru se neobejde žádný kuchař nebo pekař. Pokud potřebujete hladkou mouku, pak vězte, že momentálně ji mají nejlevnější v Albertu, stejně jako
hrubou mouku, kterou za stejně výhodný peníz naleznete i v Kauflandu. Nejvíce
používanou polohrubou mouku naleznete opět v Albertu. Cukr moučku koupíte za
stejnou cenu 12,90 korun ve všech prostějovských supermarketech s výjimkou Billy, která ji má o korunu dražší. Krystalový cukr pak pořídíte nejvýhodněji v Lidlu,
Kauflandu a Penny Marketu. A pokud v kuchyni používáte často jemnou pšeničnou
krupici, spěchejte pro ni do Kauflandu nebo Penny Marketu.
Přejeme šťastný výběr!
Průzkum byl proveden ve středu 24. července 2019

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: Protivanov
Obec: Protivanov
a dále oboustranně celá ulice DružDne: 14. 8. 2019 od 7:30 do 15:00 Dne: 16. 8. 2019 od 7:30 do 14:30 stevní od č. 92 a 24 až na její konec,
hodin. Vypnutá oblast: část obce Pro- hodin. Vypnutá oblast: část obce včetně odboček.
tivanov: ulice Panská od č. 401 a 400 Protivanov: ulice Boskovická od č.
E.ON Česká republika, s.r.o.
oboustranně až po č. 421 a č. 416.
289 po křižovatku s ulicí Družstevní
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Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze
pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým
dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme
mnohem dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí
přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .
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Pondělí 29. července 2019
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Prostìjovští raftaøi na ME

v Bosnì: 18 KOVÙ!
Marek SONNEVEND
BANJA LUKA, PROSTĚJOV Medailový výlov Raft teamu Tomi-Remont
Prostějov z vrcholných mezinárodních závodů nekončí. Po nedávném úspěchu na mistrovství světa v Austrálii tentokrát hanácká výprava vzala útokem evropský šampionát R6 (šestimístných člunů) v Bosně
a Hercegovině, kde získala neuvěřitelných osmnáct medailí včetně šesti
zlatých! Nejvíc se činili veteráni, kteří dosáhli na čtyři tituly z pěti možných
– včetně primátu absolutních mistrů starého kontinentu pro rok 2019.
VÍCE ČTĚTE V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ VEČERNÍKU!

8GVGT¾PK6QOK4GOQPV2TQUV÷LQXPCRTQUVQQXN¾FNKTCHVQXÆ/'X$CPLC.WEG

2EKiMFHWLWXOX5RVRO A zaznamenal rekordní úèast!
VNRQġLOY3UD]H
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STRAŽISKO To jsou změny! tém terénu. Dalších 39 absolvovalo zhodnotil jeden ze startujících.
V pozvánce na Veteran steel man poloviční trať. Závěrečný součet 98 Podobně to viděli i pořadatelé.
jsme psali, že triatlonisté se v so- účastníků je rekordem v celé 17 let „Hlavní závod se startoval nadvabotu sejdou v areálu Čertových trvající historii.
krát, následně přišla na řadu kategorybníků a hlavním tématem závo- Na startu se i tentokrát potkali jak rie hobby. Ohlasy jsou takové, že to
du bude, zda se Martinu Lipenské- výkonnostní triatlonisté, tak i úplní byla menší mela než při hromadném
mu podaří obhájit loňské vítězství začátečníci. „Letošní skutečnou ra- startu na rybnících. Vstřícnost nové
i poté, co oslavil padesátku. Vše ritou byla účast hned pětice děvčat starostky Stražiska paní Markéty
bylo nakonec jinak. Triatlon našel mezi deseti a dvanácti lety. Tři z nich Dvořákové byla úžasná, mám z toho
útočiště na koupališti ve Stražisku byly z rodiny Jitky Hájkové, která skvělý pocit. Myslím, že se akce zase
a Martina Lipenského do závodu se do závodu sama pustila. „To vše o kousek posunula,“ zhodnotil Konepustila nemoc. Přesto se jedna- svědčí nejen o tom, že náš triatlon vanda, který poděkoval nejen všem
lo o jeden z nejvydařenějších roč- je skutečně pro každého, ale hlavně dobrovolníkům, ale i sponzorům.
níků sedmnáctileté historie. A to o tom, že má budoucnost,“ vypíchl Jedním z nich byla i investiční sponejen díky rekordní účasti.
Jan Kovanda, který akci organizuje lečnost WCA a její nadační fond
Na start triatlonu Veteran steel man ve spolupráci se členy celkem tří ro- Helpínek, který pomáhá dětem po
se nakonec postavilo celkem 59 din a dalších nadšenců.
mozkové obrně.
amatérských sportovců. Čekalo na Přesun na koupaliště ve Stražisku Za rok by se triatlon měl do Stražiska
ně 800 metrů plavání v tamním ba- většina účastníků uvítala. „Líp se tu opět vrátit. „Rádi vás zde opět uvítá(QVQKPVGTPGV
zénu, 52 kilometrů na kole ve směru plavalo v čistější vodě a kuchyně byla me, na naše krásné koupaliště však
nakonec z toho byly tři. Přijdou další na Konici, Dzbel, Biskupice, Úsobr- také lepší. Rovněž se moc hodilo, můžete dorazit i kdykoliv jindy,“ prošance,“ uvedl daviscupový reprezen- no, Skřípov a opět Konici a závěreč- že se bylo kam schovat, když se po hlásila na závěr starostka Stražiska.
tant.
ných 7 kilometrů běhu v kopcovi- skončení závodu spustil ten slejvák,“
(mls)
Václav Šafránek vypadl ve 3. kole,
v boji o osmifinále ovšem dokázal
vyřadit čtvrtého nasazeného Lamasina z Francie. Ve 2. kole skončil
Adam Pavlásek. Hned na začátku
se rozloučil nadějný junior Jiří Lehečka startující na divokou kartu,
když ztratil nadějně rozehraný duel
s Francouzem Wangem. „Měl jsem
vyhrát, sám jsem si to pokazil. Po
vyhrané první sadě jsem zřejmě polevil v koncentraci a přišel o své dva
servisy. To se na takové úrovni vždy
vymstí. Na tom musím zapracovat,“
6÷UP÷RąGFUVCTVGOX\PKMNCVTCFKéPÊURQNGéP¾HQVQITCHKGXwGEJ×éCUVPÊMč6QNKMLKEJ\CVÊOPKMF[PGD[NQ (QVQ6GTG\C/CEJQX¾
uznal vlastní chyby Lehečka. (lv)
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PRAHA, PROSTĚJOV Ani na
turnaji v Praze, kde obhajoval loňský titul, nevylepšil Lukáš Rosol
své letošní maximum na turnajích
kategorie challenger. Popáté v sezóně se dostal do čtvrtfinále, jeho
další rozlet zastavil Španěl Carlos Taberner, hráč čtvrté světové
stovky.
Čtyřiatřicetiletý Čech přišel v zápase
celkově čtyřikrát o podání, vypracoval si sice jeden brejkbol, ale ten nevyužil. „Soupeř byl lepší, jeho údery
měly potřebnou délku, pomáhal si
servisem,“ uznal Rosol, přesto nebyl
z porážky příliš zdrcený. „Dvakrát
jsem otáčel nepříznivý vývoj utkání.
Mohl jsem prohrát už první zápas,
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Prostějov se čas od času pyšní přízviskem město
sportu. Už brzy se tak ale s mírnou nadsázkou bude
dát říkat celému regionu. Proč? Na Prostějovsku
totiž začaly růst sportovní haly jako houby po dešti.
Nedávno v Prostějově vzniklo velebené i kritizované Národní sportovní centrum, nyní už jsou ale ve
výstavbě dvě nové velké haly: ve Vrbátkách a v Olšanech u Prostějova. Trvale se také mluví o novém
sportovním stánku v Prostějově, jak to ale vypadá,
plány na sportoviště, které mělo vyrůst v ulici Vápenice, jsou nyní odloženy.
Jak se bohužel ukazuje i u některých z těchto staveb,
termíny moc neznamenají. Jednak to platí o slibovaném sportovišti na Vápenici, zejména však o hale
ve Vrbátkách. Ta měla být podle původních plánů
hotová už loni, stavební ruch se však přenesl do letošního roku. A i zde už došlo k posunu termínů.
A v Prostějově, tam to vypadá ještě na delší dobu
– nezačalo se ještě ani stavět.
Pokud se ale podaří zpoždění zvládnout a sportoviště dokončit, bude mít konečně Prostějovsko
solidní síť moderních sportovních hal pro sálovou
kopanou, florbal, tenis či volejbal. Jak přitom ukazují dosavadní zkušenosti provozovatelů, halový
sport neumřel. Ani zdaleka.

Velmi solidní práci zatím odvedl realizační tým
Jestřábů a vedení prostějovského hokeje. Přinejmenším v oblasti získávání hráčů a posil. Útok vypadá podobně kvalitně jako v minulé sezóně, ne-li
lépe. Ještě více se zde objevují hráči v TOP věku, na
vrcholu sil. A přitom s dobrými zkušenostmi a výsledky. Příkladem budiž Dominik Hrníčko nebo
Roman Chlouba a navrátilec Lukáš Krejčík. Když
se tohle všechno spojí s hráči, jako jsou Marek Račuk, Lukáš Žálčík nebo Tomáš Divíšek, vzniká už
opravdu silná sestava. A to nemluvě o mladých talentech.
Ani směrem dozadu to nevypadá na průšvih. Jasným lídrem by měl být Jaroslav Mrázek, nicméně
i Martin Novotný má ve třiceti letech zkušeností, zejména s první ligou, na rozdávání. Patrioty pak může
těšit, že v týmu Jestřábů zůstávají obránce Petr Sýkora, brankář Kryštof Rochla a útočník Václav Meidl,
tedy odchovanci a tudíž lidé, kteří by ke klubu měli
mít speciální vztah. Co je ale ještě důležitější, je Jakub Neužil. Vypadá to totiž, že klub konečně našel
stabilní brankářskou jedničku přiměřených kvalit
a v dobrém věku. A to už samo o sobě představuje
půl úspěchu. Důvody ke skepsi tak těsně před prvními přáteláky nejsou příliš na místě.

Sportovní cíle před sezónou nejsou všechno. Své
o tom ví třeba ve fotbalovém Prostějově. Už před
rozjetou sezónou mluvili jak trenér Oldřich Machala, tak předseda klubu František Jura o tom, že
by chtěli vyšší počet fanoušků na prostějovském
stadionu.
Těžko se tomu divit. Domácí zápasy navštěvuje
často s bídou jen šest nebo sedm stovek diváků.
A to je vzhledem k soutěži i jarním výsledkům
1.SK Prostějov prostě málo.
Na první utkání podzimu 2019 sice dorazilo jen nějakých osm set diváků, zdá se to být ale pokrok. Alespoň malý. Jednak v počtu, jednak v úrovni fandění,
tentokrát totiž byli fanoušci přeci jen více slyšet.
Návštěvnost je v Prostějově na fotbale trvalou bolístkou. Více diváků znamená nejen větší prestiž
zápasů, ale hlavně větší zájem sponzorů. Více
sponzorů pak znamená více peněz, více peněz
větší možnosti rozvoje. Jak je to jednoduché.
Prostějov samozřejmě není jediný klub, který
trápí návštěvy. Ani fotbalové Pardubice mnohdy
neskáčou radostí. Pokud má na druhou stranu
zájem do budoucna 1.SK Prostějov své pozice
nejen udržet, ale také posílit, větší diváckou kulisu zkrátka potřebuje.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Vedení VK Prostějov se podařil dobrý tah. Do svého středu přivedlo Aleše Nováka, odborníka přes trénování
s bohatými zkušenostmi. Nově by
měl převzít zodpovědnost nad volejbalovou mládeží. Hodně štěstí!
DEBAKL:
Příliš se nevedlo tenistovi Jiřímu
Veselému. Odchovanec prostějovského tenisu nestačil ve Gstaadu na
antukovém turnaji domácímu hráči
Cedricu-Marcelu Stebemu, kterému podlehl ve třech setech. Cesta
turnajem tak pro Veselého končí už
ve 2. kole.
ĠÌ6/2
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Na dvou vrcholných mezinárodních
akcích letošní sezóny (MS v Austrálii,
ME v Bosně a Hercegovině) získal Raft
team Tomi-Remont Prostějov reprezentující Českou republiku ohromujících třiatřicet medailí! 15 u protinožců
+ 18 na Balkáně, celková sbírka čítá 11
zlatých,12stříbrnýcha10bronzových.
9ă52.

„Mám pocit asi
MDNRNDÿGĄURNÿH
E\FKWHQKRNHMXÿ
DVLQHPĨOKUiW´
Sedmatřicetiletý Tomáš NOUZA
bude nejspíš druhým nejstarším
hráčem Jestřábů. Chystá se nyní na
svou poslední sezónu?
.20(7$

JIŘÍ GEČNUK
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Parašutista ASO Dukla Prostějov ani
v padesáti letech nepolevuje s dobýváním cenných triumfů. Po ovládnutí
loňského mistrovství světa teď vyhrál
i závod Světového poháru ve Slovinsku,
tam i předtím v Chorvatsku navíc pomohl k vítězství také v soutěži družstev
mužů.
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milujeme vecerník
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Při absenci Kroupy v základní sestavě se identifikoval s rolí kapitána týmu. Jeho výkonu na postu stopera nešlo nic vyčíst, zapojoval se i do hlavičkových
soubojů na druhé straně hřiště před
soupeřovým brankářem. Pokud jej soupeř
emocionálně nevybudí, jde o typickou klidnou sílu zadních řad.

MILOSLAV
BRÉDA

8

PROSTĚJOV Bohužel už to tak bývá, že příznivé konstelace se málokdy naplno využije. Los, který eskáčku přisoudil
na úvod sezóny dva hratelné soupeře v domácím prostředí, přinesl Hanákům pouze padesátiprocentní úspěšnost.
Přestože ve druhém utkání už byly k dispozici další letní posily Střeštík a Rolinc, jako zásadnější se ukázal rozdíl v kvalitě Vyšehradu a Vlašimi, i když ani ona v prvním poločase
nepředváděla nijak oslnivý fotbal.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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NAPODRUHÉ TO UŽ DOMA NEVYŠLO
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JOSEF
ŘEHÁK

Trenér Oldřich Machala mohl být tentokrát v klidu, protože měl k dispozici
dostatek hráčů i na lavičku. Do kádru
oficiálně přibyli registrovaní Marek
Střeštík a Jakub Rolinc, z reprezentační akce se vrátil také David Píchal. Co
bylo ovšem nepříjemné, že na lavičku
usedl také kapitán Karel Kroupa, a i to
byla spíše formalita.
„Naraženina někdy bolí víc než zlomenina, což je případ mého prstu. Během
týdne jsem prakticky netrénoval a byli

jsme s trenérem domluveni, že na hřiště půjdu jen v případě nejvyšší nouze.
K tomu bohužel v druhém poločase
došlo, už o přestávce jsem měl nohu
ošetřenou proti bolesti a na hřiště nakonec po inkasované brance vyběhl.
Teď už to zase cítím, ale doufám, že
během příštího týdne naskočím do
tréninků,“ svěřil se exkluzivně Večerníku po zápase zkušený kapitán.
A nakonec to byl právě on, který připravil největší šanci na srovnání stavu,
když svým typickým způsobem sklepl
míč pro Píchala. Ten ovšem dobrou
pozici ke střele nevyužil a i to byl jeden
z důvodů, proč tentokrát eskáčko prohrálo.
Zdá se totiž, že problém s proměňováním šancí si tým s sebou nese jako

(161)#.'4+'

klikni na
BYLI JSME
U TOHO

8GX\FWwPÆOUQWDQLKUDTCPM¾ąGOJQUVÊĄGJ¾MGOLGMCRKV¾PVÚOW6QO¾w,CPÊ
éGM
Foto: Ivo Heger

kouli na noze. Vzpomeňme množství
šancí Lutonského v zápase s Vyšehradem, ten se koneckonců mohl do střelecké listiny zapsat i minulou sobotu.
Milan Lutonský je bezesporu zatím
nejpříjemnějším překvapením začátku
sezóny, do níž si přinesl výbornou formu. Jenže ani to nestačí.
Právě schopnost vytěžit z minima maximum představuje u hráčů onu přidanou hodnotu. V našich končinách jí je
na všech úrovních chronický nedostatek, vzpomeňme třeba na naši reprezentaci. Pokud tedy nejsou individuál-

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2019/2020
ZNÁMKA
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pohledem tomáše janícka

Zápas se mi těžko hodnotí, chtěli jsme navázat na dobrý výkon ze zápasu s Vyšehradem. V prvním poločase jsme si ještě nějaké náznaky šancí vytvořili, konečně
i soupeř měl dvě šance, kdy nás mohl potrestat. Když to zpětně hodnotím, byl to
zápas o jednom gólu, který bohužel dala Vlašim po centru – necentru, který propadl. Pak jsme se sice snažili, ale byla to s postupujícím časem čím dál větší křeč.
Vlašim se po vstřelené brance stáhla a my hráli do plných. Bylo to pak spíš o náhodě, když přišel Karel Kroupa, že by se nějaký míč k nám odrazil, což se nestalo.
Soupeř spíš hrozil z brejků, my si šanci nedokázali vytvořit. Byla tam jedna střela
Davida Píchala, jinak nic. Máme začátek soutěže, kdy nás čeká první venkovní
zápas. Porážku s Vlašimí už nezměníme, budeme se muset o body porvat v Ústí.
Druhá liga je vyrovnaná, každý může hrát úspěšný zápas s každým, proč bychom
Tomáš JANÍČEK
měli skládat zbraně, ještě než tam jsme.
kapitán 1.SK Prostějov

Ü½NGJ
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touto číslicí končilo číslo dresu
obou hlavních aktérů, střelce Bredy
a brankáře Brédy

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
/CEJ[PGMWå
DG\wTQWDW
Prostějov (tok) – O jeden z mnoha šroubů, každopádně ten největší, přišel v minulém týdnu zraněný
Lubomír Machynek. Levou nohu
už může zatěžovat na 75 % a brzy
nastoupí plnou rekonvalescenci.
Možná až v říjnu budeme moci spekulovat o tom, kdy bude připraven
pro eventuální nasazení do hry.
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Druhý krok ke třem bodům se
nepodařil výkonem, protože jsme
nenavázali na ten z předešlého zápasu. Začátek zápasu byl opatrný,
to jsem ještě byl schopen akceptovat, pak jsme se dostali do hry,
uprostřed prvního poločasu jsme
byli lepším týmem, měli jsme
náznaky šancí. Ke konci poločasu
zase naopak měli šance hosté, ale
druhá půle mě velmi zklamala. Doufal jsem, že si vytvoříme potřebný
tlak, ale nebylo tam vůbec nic,
neměli jsme žádné odražené
balóny. Hráli jsme na Karla Kroupu, jenže pod ním nikdo nebyl,
chyběla nám aktivita. Hodnotím to
sice jako trenér, ale mám pocit, že
remíza by zápasu slušela lépe, velké
šance nebyly ani na jedné straně.
Faktem je, že výkon některých
hráčů mě zklamal, byť se z jednoho
zápasu samozřejmě nedají dělat
větší závěry. Je to ponaučení, že
takový zápas bychom doma hrát
neměli. Zvlášť když nás opět přišlo
podpořit množství diváků, za což
chci všem poděkovat, a doufám, že
na nás nezanevřou, když se nám to
s Vlašimí nepovedlo. Byl bych
moc rád, aby přišli znovu a
my se jim odvděčili lepším
výkonem.

*/26$9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
Stalo se to dřív, než kdokoli očekával. Pochroumaný prst Karla Kroupy se ukázal jako
závažnější překážka, takže zkušený útočník usedl pouze na lavičku. Příležitost na hrotu
dostal Jakub Rolinc, po obdržené brance se jednu chvíli na hřišti sešlo to ofenzivně nejzkušenější, co má eskáčko k dispozici. Nestačilo to. Ani na Vlašim. Jak individuálně, kdy z ojedinělých gólových šancí prostě branka nepadne, ani kolektivně, kdy by se hráči ve větším
počtu tlačili do šestnáctky a snažili se zužitkovat nabízené centry. Odhazovat flinty do
obilí jistě prozatím nebudeme. Ale na začátek sezóny takové zjištění – no, nic moc.

Breda vyzrál na Brédu
1.SK PV
FC vla
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PROSTĚJOV Z mírné převahy domácích v prvních třiceti minutách
hry se posléze vyvinulo typicky remízové utkání, které může rozhodnout jediná branka. Ta bohužel
padla brzy po začátku druhé půle,
když se se štěstím trefil vlašimský
záložník Breda. Brankář Bréda se
po jeho technické střele natahoval
marně. Domácí pak vrhli všechny
síly do útoku, v daném provedení
ovšem neměli šanci na úspěch.
Výkop byl o pár minut opožděn, protože kontrola odhalila netěsnost v síti
branky bližší k budově stadionu, snad
si ji tam domácí chystali na tlak v druhém poločase. Brzy po rozehrání se
v souboji zranil Koudelka, naštěstí
nešlo o nic vážného. Ten také vyslal
první střelu na branku.
Zajímavá příležitost přišla po necelých dvaceti minutách hry, kdy zprava
odcentroval Pašek a Rolinc hlavičkou

www.vecernikpv.cz

těsně přestřelil Řehákovu branku.
O chvíli později Pašek volil k zakončení střelu, obránce ji tečoval mimo
branku.
Dobrou příležitost měl po půlhodince hry Lutonský, k němuž na zadní
tyči propadl míč centrovaný Biolkem,
jeho střelu znovu zblokovala hostující
obrana. O chvíli později našel Lutonského na hranici velkého vápna Střeštík, výsledkem byla střela z otočky
zpoza obránce, kterou pokryl vlašimský gólman.
Sedm minut před přestávkou po rohovém kopu do třetice urazil fotbalovou
štěstěnu Lutonský, jeho střela do protipohybu Řeháka nepřekvapila. Těsně
před přestávkou přišly dobré příležitosti hostí. Propadlého balónu se snažil využít ostrou střelou Fotr, Bréda byl
ale proti změně skóre. Fotr s Jandou to
ještě zkoušel v poslední minutě první
půle, branka domácích ale odolala.
O přestávce vystřídal ve vlašimském
dresu Jelínek Fotra a hned vybídl
k zakončení Bredu, ten se ale zatím
jen zastřeloval. Sedm minut po změně stran už ale udeřilo. Po akci stejné

dvojice Breda volil technickou střelu
připomínající spíše centr a míč doplachtil k tyči Brédovy branky!
Vzápětí mohlo být srovnáno. Střeštík
ranou z voleje těsně minul branku,
Paškovu hlavičku po centru zleva
vytáhl reflexivně Řehák. Po rychlém
výkopu Brédy našel Lutonský před
brankou Rolince, jeho skluz ale skončil
mimo branku. Další střelou to zkoušel
Koudelka, na Řeháka si ale nepřišel.
Naopak gólovou pojistkou zaváněl
průnik Jandy, který střelou zakončil
Jelínek. Dvanáct minut před koncem
Schuster smolně napálil přihrávkou
Suse, odražený míč si převzal Jelínek
a zprava pádil na Brédu, ten jeho
střelu nohou vykopl. Poslední příležitost ke skórování měl po Kroupově
sklepnutí Píchal, jeho muška byla ovšem stejně vychýlená jako na nedávném evropském šampionátu hráčů
do devatenácti let v Arménii. Středočechům se tak na rozdíl od minulého
ročníku podařilo Hanáky porazit.
(tok)
Statistiky z utkání
najdete na straně 23

hektické, včetně zápasů samých. Do
zápasu s Francií jsme šli s čistou hlavou, byli jsme outsideři, neměli jsme
co ztratit. Ve dvacáté minutě jsme měli
první šanci, tu kdybychom proměnili,
vývoj zápasu by se určitě ubíral jiným
směrem, jenže jsme nakonec prohráli.“
yy Nad Norskem to ovšem chtělo
vyhrát...
„S Norskem jsme hráli první půli vyrovnaně, prvních dvacet minut druhé
půle nás soupeř úplně zatlačil. Vystřídali jsme, s Tomášem Zlatohlávkem
jsme to trochu oživili, měl jsem gólovou šanci, jenže mi to nesedlo tak, jak
jsem chtěl, stejně jako dnes s Vlašimí.
V poslední minutě byla ještě jedna šance, jenže v ofsajdu. Měl jsem bohužel
trochu zatmění a za odkopnutý balón
jsem dostal druhou žlutou, takže jsem
proti Irsku už nemohl nastoupit.“
yy S Irskem žila chviličku naděje,
bylo to hodně těžké sledovat bez
možnosti do zápasu zasáhnout?

„Přesně minutu. Byla to určitá daň
z nezkušenosti, jsme všichni hodně
mladí, což soupeři samozřejmě taky,
ale přišlo mi, že jsme tam hráli spíše
typický dorostenecký fotbal. Přece
jen hráči z těch nejlepších týmů mají
zkušenosti z Ligy mistrů, mají vysokou
tržní cenu a ukazují na hřišti, jak se na
takovéto úrovni hraje. Jsem přesvědčen, že s odstupem bude i tak naše
účast ve finálovém turnaji brána jako
velký úspěch, už jen fakt, že jsme přešli přes Řecko nebo Chorvatsko. Na
turnaji chybělo třeba Německo nebo
Nizozemí.“
yy Arménie je přece jen poněkud
exotická země, jaké tam byly podmínky pro fotbal?
„První zápas s Francií jsme hráli na Národním stadionu s kapacitou deset tisíc
lidí, opravdu nádherný fotbalový stánek, další dva v mládežnické akademii,
tam byla jedna tribuna pro tisíc lidí.
Nebylo to ono, ale tráva byla výborná.“

ní kvality na takové výši, je potřeba vše
nahradit bojovností, až urputností při
tlaku směrem na branku soupeře.
A to je přesně to, čeho se ve druhém
poločase Machalovým svěřencům
nedostávalo. Odhalili to spolehlivě i diváci, kteří neustále poukazovali na fakt,
že vzadu zůstává při snaze o vyrovnání
příliš mnoho hráčů. Trenéři sice mohou přeskupit řady, poslat do hry další
útočníky a stáhnout obranu na tři hráče, jenže když se nebude na centry do
soupeřovy šestnáctky tlačit minimálně
pět hráčů, jak zmínil na pozápasové tiskové konferenci trenér Machala, je to
prakticky k ničemu. Sázet na štěstí, že
„to tam spadne“, se fakt nedá.
Přesto nesuďme příliš brzy a vyčkejme
aspoň do prvního utkání Prostějova na
soupeřově půdě. Tam půjde o úplně jinou konstelaci, i když zrovna na severu
Čech v Ústí nad Labem to nemá snadné žádné mužstvo. Ale je jistě možné
tam překvapit. Soupeře i vlastní fanoušky. A možná i sami sebe.

21*.'&'/64'0¦4Č
Oldøich MACHALA

- trenér 1.SK Prostìjov:
„Je to pro mě zklamání. Prvních zhruba
pětadvacet minut jsme, myslím, nehráli
špatně, měli jsme tlak i nějaké šance. Byli
jsme nedůrazní v koncovce a línější. První
poločas jsme nějak fotbalově uhráli, ale
druhá půle nebyla z naší strany vůbec dobrá. Jakmile jsme dostali gól, museli jsme
hru otevřít, hráli jsme na tři beky 3-5-2,
takže jsme zkoušeli hru zjednodušit. Ve
druhé půli mi chyběl pohyb hráčů, větší
nasazení, důraz, hráči se nenabízeli. Ale
hlavně jsme příliš zůstávali vzadu, v tomto
systému musí být pět šest lidí ve vápně,
jenže my pořád čekali na nějaký odražený
balón, který nepřišel. Z tohoto pohledu
je to z druhého poločasu velké zklamání.
Dalo se doufat v bod, ale soupeř měl ještě
v prvním poločase dvě brejkové šance,
takže vyhrál zaslouženě.“

Michal MAŠEK
-trenér FC Sellier&Bellot Vlašim:
„Šlo o utkání dvou poločasů. První poločas
jsme odehráli katastrofálně.Soupeři jsme
nabízeli šance naší nedůsledností a hlavně
složitou kombinací středem, kterou nechceme hrát. Domácí hráli jednodušeji,
tak jak se má hrát, dostávali balón do
stran, do kombinace, využívali tandemy,
do vápna chodily centry na vysoké hráče.
O přestávce jsme zvýšili hlas a po přestávce
odehráli úplně jiný poločas. Hráli jsme
účelněji, dali jsme šťastnou branku, pak
jsme to odbojovali. Je to hodně cenné
vítězství a vážíme si toho.“

Å-HWęçNpNG\çYiVWUHQpUVWĨtGiV~NROHPGHMJyO´ĨtNi'DYLG3tFKDO
PROSTĚJOV Do utkání s Vlašimí už
mohl zasáhnout také útočník David Píchal, který se vrátil z mládežnického evropského šampionátu. Už jeho účast na
takovém klání je obrovský úspěch prostějovské kopané, vždyť se stačí podívat
na soupisku, kde Prostějov figuruje
mezi takovými kluby jako Manchester
United, Atalanta Bergamo, ale i Plzeň,
Slavia či Sparta. A zástupce prostějovského fotbalu se na šampionátu určitě
neztratil, byť své šance neproměnil.

Tomáš KALÁB
yy Na úvod se ještě musíme vrátit
k evropskému šampionátu U19. Vaše
účinkování mělo sestupnou tendenci,
základní sestava, střídání a stopka za
karty. S Francií jste odehrál celé utkání, jaká to byla zkušenost?
„Na šampionát jsme jeli hodně namotivovaní. Tím, že to pro většinu z nás
byla první zkušenost s fotbalem na takové úrovni, se nám jevilo vše hodně

Foto: Josef Popelka
yy Teď jste se vrátil do poklidnější

domácí ligy, jenže střídat v zápase,
kdy se příliš nedaří, asi také není
jednoduché?
„Je to těžké vstupovat do takového zápasu, když se rozcvičuješ, pak tě pošle
trenér na hřiště s úkolem dej gól, a ty
ho nedáš. Jedna příležitost tam byla,
jenže ke konci to už je samý souboj,
samý nákop, je to hlavně o štěstí. Je to
škoda, musíme to zvládnout v Ústí.“

Pondělí 29. července 2019
www.vecernikpv.cz
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RYCHLÝ
Konice udržela kádr, Čechovice hlásí škatulata 9(ÿ(51Ì.

Lipová posilovala, odchody a příchody v Pivíně smírně
PROSTĚJOV Fotbalisté z Olomouckého kraje pomalu odpočítávají poslední dny předtím, než nastoupí znovu do ostrých
zápasů. Často je však čeká řada novinek. Mnoho týmů měnilo
sestavu, některé trenéra. Řada hráčů se rozhodla ukončit nebo
přerušit kariéru. Zejména však v 1.A třídě došlo k velkým škatulatům. Velká část týmů chce totiž předchozí ročník napravit.
Anebo hovoří rovnou o postupu.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Nejblíž k němu byla loni Konice,
která skončila za suverénními Bohuňovicemi druhá. A protože tentokrát
chce stůj co stůj postup, nenechává
nic náhodě. Trenéra Petra Ullmanna
může těšit, že prakticky celý tým zůstal pohromadě. A jména jako Bílý,
Drešr, Paš, Kořenovský či Knoll tak
nadále budou trápit soupeře. „Mám

radost, že se zatím daří i novým klukům, kteří k nám přišli. Zatím vypadají všichni velmi dobře. Třeba David
Holub, kmenový hráč 1.SK Prostějov,
který hostoval naposledy v Nových
Sadech. Za první dva přípravné duely vstřelil tři branky a ukazuje svou
kvalitu,“ uvedl trenér Konice Petr
Ullmann. Shodně tři a tři příchody i
odchody zaznamenali v Pivíně. Do
týmu se vrací Sedlák a posílil ho ještě
Pátek z Klenovic a Petržela ze Skalky. Odchody naopak ohlásili Makoš
a Hýbl a také Novák, který se vrací do
Čechovic.
Naopak celou řadu změn prodělaly
Čechovice. Mnoho hráčů jim skon-

čilo, včetně produktivního Bořka
Chmelíka, naopak přišli například
prostějovský Petržela a Ondřej
Halouzka z Určic. Do Plumlova se
zase z Rakouska vrátila dvojice Kiška-Bárta. Smržice naopak vsadily
na podobnou kartu jako Konice:
podařilo se jim udržet kádr. V dresu Smržic tak nadále uvidíme hráče
jako Kalandřík, Luža, Pleva, Gottwald, Augustin nebo oba Vernery.
Pokračuje také jedna z ikon prostějovského fotbalu Ivo Zbožínek.
Zajímavostí pak je, že v krajských
týmech z Prostějovska mají některé jen jednoho brankáře. Například
Otaslavice počítají zatím jen s Martinem Sikou, Protivanov by pak měl
v bráně zachraňovat hrající trenér
Milan Piták.
Právě Protivanov zatím zaznamenal
jednu z největších ztrát klubů na
Prostějovsku. Přišel o Ondřeje Millara, produktivního obránce, který
odešel do sousední Lipové hrát kraj-

(QVDCNKUVÆ .KRQXÆ UG TCFWLÊ RQ RąGMQP¾PÊ QDTCP[ èGEJQXKE ,GFPQW \ JNCXPÊEJ
QV¾\GMP[PÊLGLCMéCUVQDWFQWUNCXKVIÐNQNKIWXÚwG Foto: Marek Sonnevend

ský přebor. „Přišel Lukáš Hrabálek
z Lutína, Radek Štěpánek se vrátil
z Rakouska a Ondra Millar by k nám
měl přijít z Protivanova. Potom ještě
dojednáváme jeden přestup, který
ale zatím není jistý,“ uvedl pak kouč
Lipové Pavel Růžička, jehož tým posílili například ještě záložník Radek
Holešinský a obránce Petr Moštěk.

Jeho svěřenci a také hráči Vrchoslavic to nebudou mít jednoduché.
Čeká je totiž o úroveň vyšší soutěž.
Ve Vrchoslavicích se tak nyní bojí,
aby nedošlo opět na neproměňování
šancí, které jim před rokem přivodilo pád do okresu. Posily prozradit na
jihu Prostějovska nechtěli, hned osm
hráčů je totiž v jednání.

Hřiště dostala novou tvář
PROSTĚJOVSKO Některá hřiště I.A třídy se před další sezónou
mění. V okresním přeboru se
mohou všichni těšit do Vícova,
kde si dali velkou práci se zcela
novým trávníkem.
V Čechovicích je nově položený
trávník jako každý rok. „Hřiště je
zatím uzavřené, ale první kolo hrajeme venku a druhé kolo už budeme
hrát rozhodně doma,“ řekl sekretář

klubu Petr Klimeš, který je potěšen,
že se vše stihlo do začátku nového
ročníku.
V Určicích přišly daleko rozsáhlejší
opravy. Původní trávník byl zcela
zničen. Hřiště se kompletně srovnalo a klub pořídil nový pažit, navíc je
k dispozici vybudovaná podzemní
závlaha. Určičtí diváci si ale budou
muset počkat, než se dočkají prvního zápasu. „Bohužel nám nepřálo

´
´
zapasove
´
menicko

(14670#041&0ª
(16$#.18.+)#
3. kolo: FK Ústí nad Labem –
1.SK Prostějov (pátek 2. 8., 18.00)

že ve Vícově museli odbouchávat
skalnatý povrch, který byl pod hřištěm. „Navíc od jednoho po druhý
rohový praporek bylo převýšení
okolo dvou metrů, skálu jsme museli odbouchávat těžkou technikou
a naváželi jsme hlínu namíchanou
s pískem. Na jaře jsme už především čekali, až se chytí nový trávník,“ prozradil sekretář a trenér Miroslav Krutovský.

Diváci i soupeři v okresním přeboru se nyní mohou těšit na krásné
hřiště v areálu Vícova. Tím ale opravy nekončí. „Teď chystáme stejným způsobem tréninkové hřiště,
a navíc chceme celý areál oplotit,“
dodal Miroslav Krutovský. Nová
sezóna tedy nebude lákat jen kvůli
dobrému fotbalu, ale také za poznáním krásných nových hřišť v našem
regionu.
(jaf)

Reprezentant

PÜE@JKîO

%.'#0;17-4#,5-º2Ą'$14
1. kolo, sobota 3. srpna, 17.00
hodin: Ústí – Lipová; neděle 4.
srpna, 17.00: Velké Losiny – Kralice na Hané
()2567&+1#6Ąª&#
5-72+0#d$q
1. kolo, sobota 3. srpna, 17.00 hodin: Lipník nad Bečvou – Konice,
Plumlov – Čechovice, Určice – Kostelec na Hané; neděle 4. srpna, 17.00:
Protivanov – Brodek u Přerova.

I<%<I½

5/115$6Ąª&#5-72+0#d#q
1. kolo, sobota 3. srpna, 17.00 hodin: Horní Moštěnice – Otaslavice;
neděle 4. srpna, 17.00 hodin:
Troubky – Klenovice na Hané, Tovačov – Vrchoslavice, Kovalovice –
Pivín, Mostkovice – Újezdec.

JEREVAN, PROSTĚJOV 77 odehraných minut, dva zápasy a dvě žluté
karty. A také několik střeleckých možností, bohužel pro český národní tým
neproměněných. Taková je prostějovská stopa na fotbalovém Mistrovství
Evropy U 19. Postaral se o ni odchovanec i současný hráč 1. SK Prostějov
David Píchal. Může ho mrzet skutečnost, že čeští mladíci se nedostali ze
skupiny a vstřelili na šampionátu jen jeden gól. Na druhou stranu se měl
šanci popasovat s kvalitními mladými fotbalisty, těmi nejlepšími v celé
Evropě. A taková zkušenost se počítá. Nyní už ale opět pomáhá Prostějovu
ve druholigových soubojích.
V příštím čísle chystáme s Davidem Píchalem rozsáhlejší rozhovor.

.+1052146$6Ąª&#
5-72+0#d$q
1. kolo, sobota 3. srpna, 17.00
hodin: Haná Prostějov – Velká
Bystřice; neděle 4. srpna, 17.00
hodin: Smržice – Leština, Jesenec-Dzbel – Hněvotín.

najdete
nás na
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5R]KRGÿt*LQ]HO±3DWiN)LãHU
Diváci: 3126.

Branka: 52. Breda. 5R]KRGÿt'RUXãiN±9RGUiåND%DWtNå.6XV.RXGHOND±
6YRERGD6NRSHF-HOtQHNDiváci: 920. Statistiky:VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPR
URKRYpNRS\

Ä=ĤVWiYDOLMVPHSĜtOLãY]DGXYV\VWpPXPXVtEêWSČW
ãHVWOLGtYHYiSQČMHQåHP\SRĜiGþHNDOLQDQČMDNêRGUDåHQê
EDOyQNWHUêQHSĜLãHO³³
2OGĜLFK0$&+$/$NRXþHVNiþND
Foto: Ivo Heger

VWUDQD

6HVWDYD3URVWčMRYD
%UpGD ± =DSOHWDO  6XV 
6FKXVWHU -DQtþHN %LROHN ± /X
WRQVNê 6WĜHãWtN .RWRXþ 3DãHN
.URXSD ±.RXGHOND±5ROLQF
3tFKDO 
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

Ptení (jaf) – V „B“ skupině III. třídy okresního přeboru na sebe na
jaře velmi upozorňoval hrající trenér
týmu Ptení František Vlach. Celé
jaro ukazoval, že věk je jenom číslo a
ve svých pětapadesáti letech dokázal
vstřelit hned tři branky do sítě soupeřů, z toho dvakrát rozhodl o výhře
svého týmu. „Chtěl bych pochválit
i sám sebe, že mi to takto stále jde,“
sděloval při hodnocení sezóny lodivod Vlach. Jestli bude takto pokračovat i v nadcházející sezóně, a bude
dávat další důležité góly, rozhodně se
o svou trenérskou židli bát nemusí.

0GQDUC\GPÆ
VTGPÆTUMÆåKFNG
Prostějov (jaf) – V Němčicích i ve
Vrahovicích stále hledají vhodného
kandidáta na trenérský post pro příští
ročník okresního přeboru. Obě mužstva mají herní potenciál a určitě pokukují po minimálně vrchních patrech
tabulky. Volba trenéra je tedy pro obě
mužstva velmi důležitá. Uvidíme, kdo
nakonec tato místa obsadí. Obzvláště
nahradit přínos Radovana Novotného
v Němčicích bude velmi složité.

6GPKUVÆX*CPÆ
Prostějov (jaf) – Na Hané stále pokračují oba bývalí tenisté Tomáš Cibulec a Jiří Novák. Oba dva si chodí
pořád s chutí zahrát a v letošním
ročníku na ně čekají noví soupeři
ze druhé skupiny I.B třídy. Uvidíme,
jak se jim bude tedy dařit v letošní
sezóně, a spolu s nimi i celé Hané.

FOTBAL
)25781$1É52'1Ì/,*$.2/2

3URVWĨMRY9ODñLP

  

%UQR3DUGXELFH

 

YtFHYUR]KOHGQĨQDVWUDQĨ

Branky: 6. Magera (pen.) – 17. Kohút. 5R]KRGÿt
Denev – Hájek, Dohnálek. å. 69. O. Vintr – 66.
Hlavatý. Diváci: 3520.

&KUXGLP/tñHç

  

Branka: 4. Janoušek – 53. Krška, 56. M. Vintr,
90+2. Rolinek. 5R]KRGÿt +RFHN ± %ODåHM
Hock. å.ýiS±0LQDĜtN+ODYLFD
+ODGtNDiváci: 1456.

-LKODYD9tWNRYLFH

  

Branky:  .OREiVD  .OREiVD  7LMDQL
5R]KRGÿt&LKOiĜ±3DWiN+RUiNå. 45+1. VacuOtN±0LNXOD3UDXVDiváci:

þLÿNRY6RNRORY

  

Branky: 9. Urbanec (pen.), 90+3. Opluštil – 55.
Selnar. 5R]KRGÿt3DYHO2UHO±.DUHO0LNHVND
Jakub Bureš. å.2SOXãWLO&DEDxD
(JLGLR±-DNXE'YRĜiN,0HMGU$
ýLKiN*ODVHU6HOQDUþ.0HMGU
-DURVODY'LYLã&DEDxDDiváci:

9DUQVGRUI7íLQHF   
Branky:  5XGQ\WVN\\  0LFRYþiN ± 
Kubala, 70. Omasta. 5R]KRGÿt Hanousek –
0\ãND/DNRPêå. 63. M. Richter, 90+1. Bláha
±59DQČN,.XEDODDiváci:

9\ñHKUDGÔVWtQ/   
Branky: 9HUQHU9HMYDUýYDQþDUD
9HUQHU SHQ ±-3HWHUND5R]KRGÿt
3HWU$UGHOHDQX±-DQ+XU\FKD/XNiã0DWRXãHN
å.  9HUQHU  'UR]GD  2WiKDO 
ýYDQþDUD  ýYDQþDUD  ±  3LPSDUD 
6WUDGD7YUGRĖDiváci:

+UDGHF.UiORYp'XNOD3UDKD


.$03ĜÌã7Č
3. kolo, sobota 3. srpna,10:15 hodin:
9tWNRYLFH  9\ãHKUDG    ÒVWt Q / 
3URVWČMRY  3DUGXELFH9ODãLP6RNRORY
 %UQR 7ĜLQHF  -LKODYD /tãHĖ  +UDGHF .UiORYp
 'XNOD3UDKDäLåNRY  9DUQV
GRUI&KUXGLP  

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

)25781$1É52'1Ì/,*$.2/2

6.3URVWčMRY²)&6HOOLHU %HOORW9ODäLP

www.

vecernikpv.cz

počasí. Nejdříve hřiště spláchla voda
po průtrži mračen, potom vedra
sušila trávu. Nejspíše celý podzim
odehrajeme mimo domácí stadion.
Áčko bude hrávat v Kralicích a rezerva ve Výšovicích,“ uvedl sekretář
klubu Petr Kouřil.
Obrovské změny se udály také ve
Vícově. Tam se postupovalo podobně jako v Určicích, ale s podstatným rozdílem. A sice takovým,

-F[åVTGPÆT
TQ\JQFWLG\¾RCU[
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ěHKiN ± %URXNDO 6NRSHF
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fotbal extra - 5. díl

TJ Sokol Konice

Brankáøi:

Obránci:

PGF÷NGUTRPC 0QXÆ5CF[t-QU
VGNGEP*  2TQVKXCPQXtèG
EJQXKEG   7TéKEG t -QPKEG
$TQFGMW2ąGTQXCt5NCXQPÊP
MQNQ
5QDQVCUTRPC-QLGVÊP-QXCNQXKEG
t5NCXQPÊP  .KRPÊMP$t$÷NQVÊP
PGF÷NGUTRPC -QPKEGt2NWONQX
 -QUVGNGEP*t2TQVKXCPQX
$GÿQX t 7TéKEG èGEJQXKEG t $TQ
FGMW2ąGTQXC*(-1NQOQWEd$q
t0QXÆ5CF[
MQNQ
Sobota 31. srpna: 7TéKEG t .KRPÊM
P$   2NWONQX t $GÿQX $÷
NQVÊP t -QLGVÊP-QXCNQXKEG PGF÷NG 
\¾ąÊ 0QXÆ 5CF[ t -QPKEG  
2TQVKXCPQXt*(-1NQOQWEd$q
 $TQFGMW2ąGTQXCt-QUVG
NGEP*5NCXQPÊPtèGEJQXKEG

1.kolo
Sobota 3. srpna: $÷NQVÊP t  *(-
1NQOQWE d$q   .KRPÊM  P$ t
-QPKEG 2NWONQX t èGEJQXKEG neF÷NGUTRPC0QXÆUCF[t5NCXQPÊP
(10:00), 2TQVKXCPQXt$TQFGMW2ąG
TQXC  7TéKEGt-QUVGNGEP*,
$GÿQXt-QLGVÊP-QXCNQXKEG
2.kolo
5QDQVCUTRPC-QLGVÊP-QXCNQXKEG
t$TQFGMW2ąGTQXC  -QUVGNGE
P*t2NWONQX PGF÷NGUTRPC
-QPKEG t $÷NQVÊP    *(-
1NQOQWEd$qt7TéKEG$GÿQXt.KR
PÊM  P$ èGEJQXKEG t 0QXÆ 5CF[
5NCXQPÊPt2TQVKXCPQX
3.kolo
5QDQVCUTRPC2NWONQXt*(-
1NQOQWE d$q   .KRPÊM  P$ t
-QLGVÊP-QXCNQXKEG $÷NQVÊP t $GÿQX

PROSTĚJOV Už za týden startují boje na fotbalových hřištích. Alespoň pro týmy 1.A třídy v Olomouckém kraji. V ní
se představí hned sedm týmů
z Prostějovska. A jejich cíle?
Samozřejmě obstát a hrát co
nejvýše. Některé týmy ovšem
chtějí více. A míří buď za titulem,
nebo alespoň za vyrovnáním svého dosavadního maxima.

MQNQ
5QDQVC  \¾ąÊ äGNCVQXKEG t ·UVÊ
 /QJGNPKEGt.KVQXGN,GUGPÊM
t .WVÊP iVGTPDGTM t &QNCP[ PGF÷
NG  \¾ąÊ 1RCVQXKEG t $QJWÿQXKEG
  èGTPQXÊT t 8GNMÆ .QUKP[
/GFNQX t -TCNKEG P *   <¾
DąGJt.KRQX¾
9. kolo
5QDQVC  \¾ąÊ .KVQXGN t 1RCVQXKEG
  -TCNKEG P * t iVGTPDGTM
·UVÊt,GUGPÊMPGF÷NG\¾ąÊ.WVÊPt
èGTPQXÊT  .KRQX¾täGNCVQXKEG
$QJWÿQXKEG t /GFNQX &QNCP[ t <¾
DąGJ8GNMÆ.QUKP[t/QJGNPKEG
MQNQ
5QDQVC  ąÊLPC äGNCVQXKEG t &QNCP[
(15:00), ,GUGPÊM t .KRQX¾ .KVQXGN t
8GNMÆ .QUKP[ iVGTPDGTM t $QJWÿQXK
EG/QJGNPKEGt.WVÊPPGF÷NGąÊLPC

MQNQ
5QDQVC\¾ąÊ -QLGVÊP-QXCNQXKEGt
èGEJQXKEG  $÷NQVÊPt7TéKEG
.KRPÊMP$t2NWONQX-QUVGNGEP
*t5NCXQPÊPPGF÷NG\¾ąÊ$GÿQX
t0QXÆ5CF[  -QPKEGt2TQVK
XCPQX*(-1NQOQWEd$qt$TQFGM
W2ąGTQXC
MQNQ
5QDQVC\¾ąÊ5NCXQPÊPt*(-
1NQOQWEd$q  2NWONQXt$÷
NQVÊP PGF÷NG  \¾ąÊ 0QXÆ 5CF[
t.KRPÊMP$  7TéKEG t -Q
LGVÊP-QXCNQXKEG   2TQVKXC
PQXt$GÿQX  èGEJQXKEGt
-QUVGNGEP*$TQFGMW2ąGTQXC
t-QPKEG
MQNQ
5QDQVC\¾ąÊ -QLGVÊP-QXCNQXKEG
t-QUVGNGEP*  .KRPÊMP$

t 2TQVKXCPQX $÷NQVÊP t 0QXÆ 5CF[
7TéKEG t 2NWONQX PGF÷NG  \¾ąÊ
 *(- 1NQOQWE d$q t èGEJQXKEG
  $GÿQX t $TQFGM W 2ąGTQXC
-QPKEGt5NCXQPÊP
9.kolo
5QDQVC  \¾ąÊ 2NWONQX t -Q
LGVÊP-QXCNQXKEG   PGF÷
NG  \¾ąÊ 0QXÆ 5CF[ t 7TéKEG
  5NCXQPÊP t $GÿQX  
èGEJQXKEG t -QPKEG -QUVGNGE P
* t  *(- 1NQOQWE d$q 2TQVK
XCPQXt$÷NQVÊP$TQFGMW2ąGTQXC
t.KRPÊMP$
MQNQ
5QDQVCąÊLPC-QLGVÊP-QXCNQXKEGt
*(-1NQOQWEd$q  $÷NQVÊP
t$TQFGMW2ąGTQXC.KRPÊMP$t5NC
XQPÊP2NWONQXt0QXÆ5CF[7TéKEG
t 2TQVKXCPQX PGF÷NG  ąÊLPC $G

)*3VWXGLR$WĜtGDVNXSLQD%

,GUGPÊM t .KVQXGN iVGTPDGTM t ·UVÊ
PGF÷NG\¾ąÊ1RCVQXKEGt-TCNKEG
P *  èGTPQXÊTt/QJGNPKEG
/GFNQX t .KRQX¾   <¾DąGJ t
.WVÊP
MQNQ
5VąGFC  \¾ąÊ <¾DąGJ t äGNCVQXKEG
  iVGTPDGTM t ,GUGPÊM /GFNQX
t èGTPQXÊT -TCNKEG P * t .KVQXGN,
&QNCP[t8GNMÆ.QUKP[·UVÊt1RCVQ
XKEG$QJWÿQXKEGt/QJGNPKEG.KRQX¾
t.WVÊP
MQNQ
5QDQVC  \¾ąÊ ·UVÊ t <¾DąGJ
 -TCNKEGP*t$QJWÿQXKEG,
.WVÊP t èGTPQXÊT /QJGNPKEG t 1RC
VQXKEGPGF÷NG\¾ąÊ8GNMÆ.QUKP[
t,GUGPÊM  &QNCP[t/GFNQX
.WVÊP t äGNCVQXKEG .KRQX¾ t iVGTP
berk.

ÿQXtèGEJQXKEG  -QPKEGt
-QUVGNGEP*
11.kolo
5QDQVC  ąÊLPC -QUVGNGE P *
t $GÿQX   PGF÷NG  ąÊL
na: 0QXÆ 5CF[ t -QLGVÊP-QXCNQXK
EG   2TQVKXCPQX t 2NWONQX
  èGEJQXKEG t .KRPÊM P$
$TQFGMW2ąGTQXCt7TéKEG5NCXQ
PÊPt$÷NQVÊP*(-1NQOQWEd$q
t-QPKEG
12.kolo
5QDQVC  ąÊLPC 7TéKEG t 5NCXQ
PÊP   -QLGVÊP-QXCNQXKEG t
-QPKEG.KRPÊMP$t-QUVGNGEP
* $÷NQVÊP t èGEJQXKEG 2NWONQX
t $TQFGM W 2ąGTQXC PGF÷NG 
ąÊLPC 0QXÆ 5CF[ t 2TQVKXCPQX
  $GÿQX t  *(- 1NQOQWE
d$q  

spokojený.
„Trénujeme
třikrát týdně, jeden týden
jsme měli čtyři tréninky,
protože jsme neměli přípravný zápas. Kluci chodí
opravdu poctivě, účast je
vždy dobrá, takže zatím
jsem velmi spokojený
s přípravou i s přístupem
všech kluků,“ vyjádřil se pro
Večerník.
Velkými ambicemi se netají zástupci Prostějovska v krajském
přeboru Lipová a Kralice na
Hané. Pavel Růžička se například netají tím, že chce, aby jeho
tým Lipové nebyl po postupu
do „kraje“ jen do počtu. Kralice na
Hané pak pokračují v přípravě pod
trenérem Petrem Gottwaldem,
který se k týmu přidal čtyři kola
před koncem předchozího ročníku. „Na přípravu chodí hodně hráčů, máme hojnou účast. Teď nás
čeká hlavně taktika a technika,“
vyjádřil se Petr Gottwald, který
by se rád vyhnul záchranářským
bojům, jenž v minulé sezóně
Kralicím vyšly jen taktak.

WWW.
VECERNIKPV.CZ

13.kolo
5QDQVC  ąÊLPC -QUVGNGE P
* t $÷NQVÊP   5NCXQPÊP t
2NWONQX PGF÷NGąÊLPC*(-
1NQOQWE d$q t .KRPÊM  P$  
2TQVKXCPQX t -QLGVÊP-QXCNQXK
EG èGEJQXKEG t 7TéKEG -QPKEG
t$GÿQX$TQFGMW2ąGTQXCt0QXÆ
5CF[
MQNQ
5QDQVCNKUVQRCFW-QLGVÊPt$G
ÿQX  -QUVGNGEP*t7TéK
EG PGF÷NGNKUVQRCFW èGEJQXKEG
t2NWONQX  -QPKEGt.KRPÊM
P$ $TQFGM W 2ąGTQXC t 2TQVKXC
PQX*(-1NQOQWEd$qt$÷NQVÊP
5NCXQPÊPt0QXÆ5CF[

t 8GNMÆ .QUKP[ PGF÷NG  ąÊLPC
.KRQX¾ t .KVQXGN   .WVÊP t
1RCVQXKEG$QJWÿQXKEGt,GUGPÊM/GF
NQXtäGNCVQXKEG&QNCP[t/QJGNPKEG
MQNQ
5QDQVC  NKUVQRCFW äGNCVQXKEG t
iVGTPDGTM   ,GUGPÊM t /GFNQX
.KVQXGNt&QNCP[/QJGNPKEGt-TCNKEG
P* PGF÷NGNKUVQRCFW1RCVQXKEG
t<¾DąGJ  èGTPQXÊTt$QJWÿQ
XKEG.WVÊPt·UVÊ  8GNMÆ.QUKP[
t.KRQX¾
MQNQ
5QDQVC  NKUVQRCFW -TCNKEG P *
t 8GNMÆ .QUKP[   iVGTPDGTM t
èGTPQXÊT PGF÷NG  NKUVQRCFW 1RC
VQXKEG t äGNCVQXKEG   <¾DąGJ
t ,GUGPÊM   /GFNQX t /QJGN
PKEG &QNCP[ t .WVÊP .KRQX¾ t ·UVÊ,
$QJWÿQXKEGt.KVQXGN

pořádně čeká ve druhé skupině.
Máme těžký los na začátku, kdy
hned první kolo jedeme do Lipníku.
Potom doma Bělotín. Co jsem
slyšel, tak oba týmy hodně posilují,“
uvedl pro Večerník.
Vysoko ale mohou myslet a myslí
i další týmy. Například Čechovice
i Protivanov, který podle slov hrajícího trenéra Milana Pitáka chce
rozhodně skončit výše než loni. Většina týmů se naopak shoduje v tom,
že by ráda skončila někde uprostřed
tabulky. „Chtěli bychom letos hrát
v klidném středu tabulky, ale uvidíme. Je to sport a může se stát
cokoliv,“ řekl sekretář určického fotbalového klubu Petr
Kouřil. „Cíle jsou víceméně stejné
v Plumlově jako každý rok. Odehrát klidnou sezónu. Hrát, pokud
možno v klidném středu tabulky.
Ideální by bylo držet se v horní polovině tabulky,“ vyjádřil se také třeba
Petr Kiška, nový trenér fotbalového
Plumlova.
Petr Kiška je výjimkou: žádný jiný
tým Prostějovska z 1.A třídy kouče neměnil. Zatím může být Kiška

1LGFPQFGTD[OÆP÷.KRQX¾WåUGU7TéKEGOKPGRQVM¾P[PÊLKéGMCLÊ\¾
RCU[Q×TQXGÿXÚwGtXMTCLUMÆORąGDQTW
(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

1RCVQXKEGt/GFNQX  èGTPQXÊT
t·UVÊ<¾DąGJt-TCNKEGP*  
11. kolo
5QDQVC  ąÊLPC ·UVÊ t /QJGNPKEG
(15:00), -TCNKEG P * t äGNCVQXKEG
PGF÷NG  ąÊLPC /GFNQX t iVGTPDGTM
 8GNMÆ.QUKP[t1RCVQXKEG&Q
NCP[t,GUGPÊM$QJWÿQXKEGt<¾DąGJ
.WVÊPt.KVQXGN.KRQX¾tèGTPQXÊT
12. kolo
5QDQVCąÊLPCäGNCVQXKEGt$QJWÿQ
XKEG  .KVQXGNt·UVÊ,GUGPÊMt
-TCNKEG P * /QJGNPKEG t .KRQX¾
PGF÷NG  ąÊLPC 1RCVQXKEG t iVGTP
DGTM  èGTPQXÊTt&QNCP[8GNMÆ
.QUKP[t.WVÊP  <¾DąGJt/GF
NQX
13. kolo
5QDQVC  ąÊLPC iVGTPDGTM t <¾DąGJ
 -TCNKEGP*tèGTPQXÊT·UVÊ

Příkladem může být Konice. Ta se
snažila o postup v posledních dvou
sezónách, marně. V obou případech skončili svěřenci trenéra Petra Ullmanna druzí. Nyní ale chtějí
ještě výš. Má jim k tomu pomoci
kvalitní příprava. „S přípravou jsem
zatím maximálně spokojený. Začali
jsme osmého července. Scházíme
se stále v hojném počtu, a to i přesto, že se hráči průběžně střídají na
dovolených,“ pochvaloval si trenér.
Konice už odehrála dva přátelské
zápasy. Minulý týden porazila „osmnáctku“ Prostějova 4:0. Poté remizovala 2:2 s Litovlí. Už v minulosti pak
trenér Konice hovořil
o snaze postoupit. Čeká jej však
nejistota, přesun
do skupiny „B“.
„Nevíme
ještě,
co
nás

2TQVKXCPQXéK-TCNKEGXG\NGRwGPÊ

Obránci:

1.kolo
Sobota 3. srpna:&WDPCF/QTCXQW
t.QwVKEG  .GwVKPCt5OTåKEG,
/QTCXUMÚ $GTQWP t iVGTPDGTM *CP¾
2TQUV÷LQX t 8GNM¾ $[UVąKEG PGF÷
NGUTRPC8GNMÚ6ÚPGEt&QNQRNC\[
  5NCVKPKEG t -QåWwCP[ JesePGE&\DGNt*P÷XQVÊP
2.kolo
5QDQVCUTRPC*P÷XQVÊPt-QåW
wCP[  PGF÷NGUTRPC 5OT
åKEG t 5NCVKPKEG   iVGTPDGTM
t *CP¾ 2TQUV÷LQX 8GNM¾ $[UVąKEG
t8GNMÚ6ÚPGE,GUGPGE&\DGNt/Q
TCXUMÚ$GTQWP&QNQRNC\[t&WDPCF
/QTCXQW.QwVKEGt.GwVKPC
3.kolo
5QDQVCUTRPC/QTCXUMÚ$GTQWP
t*P÷XQVÊP  &WDPCF/QTCXQW

t8GNM¾$[UVąKEG.GwVKPCt&QNQRNC\[
*CP¾ 2TQUV÷LQX t ,GUGPGE&\DGN
PGF÷NG  UTRPC 8GNMÚ 6ÚPGE t
iVGTPDGTM  -QåWwCP[t5OT
åKEG5NCVKPKEGt.QwVKEG
MQNQ
5QDQVC  UTRPC /QTCXUMÚ $G
TQWP t 6, *CP¾ 2TQUV÷LQX  
*P÷XQVÊPt5OTåKEGPGF÷NGUTR
na: ,GUGPGE&\DGN t 8GNMÚ 6ÚPGE
  .QwVKEG t -QåWwCP[ iVGTP
DGTMd$qt&WDPCF/QTCXQW&QNQRNC
\[t5NCVKPKEG8GNM¾$[UVąKEGt.GwVKPC
MQNQ
Sobota 31. srpna: &WD PCF /QTC
XQWt,GUGPGE&\DGN  .GwVK
PCtiVGTPDGTMd$q5OTåKEG.QwVK
EG6,*CP¾2TQUV÷LQXt*P÷XQVÊP
PGF÷NG\¾ąÊ-QåWwCP[t&QNQRNC\[

6TQWDM[ t -QXCNQXKEG   ·UVÊ
d$qt1VCUNCXKEG2KXÊPt,G\GTPKEG
6QXCéQXt-NGPQXKEGPC*CPÆ4CF
UNCXKEGt8TEJQUNCXKEG/QUVMQXKEG
täGNCVQXKEGd$q
MQNQ
5QDQVCUTRPC
1VCUNCXKEG t 4CFUNCXKEG  
·LG\FGE t 6QXCéQX -NGPQXKEG PC
*CPÆt·UVÊd$qPGF÷NGUTRPC
,G\GTPKEG t 8TEJQUNCXKEG  
-QXCNQXKEG t *QTPÊ /QwV÷PKEG  
äGNCVQXKEGd$qt6TQWDM[2KXÊPt/QUV
MQXKEG
MQNQ
Sobota 31. srpna: *QTPÊ/QwV÷PKEGt
äGNCVQXKEGd$q  PGF÷NG\¾ąÊ
·UVÊ d$q t ·LG\FGE   6TQWDM[
t 2KXÊP   /QUVMQXKEG t ,G

* XLGFP¾PÊRąGUVWR\$TQFMWW28

6QO¾w%+$7.'%
2CVTKM)$14
/CTGM<#6.17-#.
6TGPÆąK&CPKGN-QN¾ą

C<FGP÷M-CRT¾N

¶WRÄQÉFL

/CTVKP*.#&-º
&QOKPKM*1.1/'/KNQw-472+è-#
-CTGN/#-195-+
,CMWD018,KąÊ018&CXKF56417*#.
,CP6;20'4*

=½ORzQÉFL

/KEJCNè'4/+XCP,#0è+#4
/CTVKP-1.Ą
/KNCP/#%174'2GVT1*.ª&#.
4CFQXCP58ö6.ª/KEJCN640#85-º

1.kolo
Sobota 3. srpna:
*QTPÊ /QwV÷PKEG t 1VCUNCXKEG
  PGF÷NGUTRPC 6TQWDM[t
-NGPQXKEGPC*CPÆ  ·UVÊd$qt
4CFUNCXKEGäGNCVQXKEGd$qt,G\GTPKEG
/QUVMQXKEGt·LG\FGE2KXÊPt-Q
XCNQXKEG6QXCéQXt8TEJQUNCXKEG
2.kolo
5QDQVCUTRPC
-NGPQXKEGPC*CPÆt*QTPÊ/QwV÷PKEG
 ·LG\FGEt6TQWDM[PGF÷NG
srpna: ,G\GTPKEG t 4CFUNCXKEG  
-QXCNQXKEG t /QUVMQXKEG  
1VCUNCXKEGt6QXCéQXäGNCVQXKEGd$q
t2KXÊP8TEJQUNCXKEGt·UVÊd$q
3.kolo
5QDQVC  UTRPC *QTPÊ /QwV÷PKEG
t·LG\FGE  PGF÷NGUTRPC

,CP<#,ªè'<FGP÷M*14,KąÊ6+%*º
6TGPÆT2GVT6KEJÚUV

¶WRÄQÉFL

,CP$74)'6
#FCO1i.',i'2GVT6+%*ºON
<D[P÷M21.'5

=½ORzQÉFL

,CTQUNCXä17ä'.-#
$TQPKUNCX$74+#0
/CTVKP.#i6Č8-#

Obránci:

-CTGN.#i6Č8-#

Brankáøi:

Jesenec-Dzbel

Brankáøi:

TJ Haná Prostìjov
2GVT*.8-#
<D[P÷M.1iĊ,CP/#4,CMWD8;$ª4#.

MQNQ
5QDQVC\¾ąÊ ·LG\FGEt1VCUNCXK
EG   PGF÷NG\¾ąÊ ,G\GTPKEG
t-NGPQXKEGPC*CPÆ  -QXC
NQXKEGt8TEJQUNCXKEG  /QUV
MQXKEG t 6QXCéQX 6TQWDM[ t *QTPÊ
/QwV÷PKEG2KXÊPt·UVÊd$qäGNCVQXKEG
d$qt4CFUNCXKEG
9.kolo
5QDQVC\¾ąÊ: -NGPQXKEGPC*CPÆ
t ·LG\FGE   1VCUNCXKEG t
-QXCNQXKEG *QTPÊ /QwV÷PKEG t ,G
\GTPKEG PGF÷NG  \¾ąÊ ·UVÊ d$q
t /QUVMQXKEG   4CFUNCXKEG
t 2KXÊP  6QXCéQXt6TQWDM[
8TEJQUNCXKEGtäGNCVQXKEGd$q
MQNQ
5QDQVC  ąÊLPC *QTPÊ /QwV÷PKEG
t 6QXCéQX   PGF÷NG  ąÊL

 5NCVKPKEGt8GNM¾$[UVąKEG8GN
MÚ6ÚPGEt/QTCXUMÚ$GTQWP
MQNQ
5QDQVC  \¾ąÊ ,GUGPGE&\DGN t
.GwVKPC  6,*CP¾2TQUV÷LQX
t 8GNMÚ 6ÚPGE *P÷XQVÊP t .QwVKEG
PGF÷NG\¾ąÊ &QNQRNC\[t5OTåK
EG  iVGTPDGTMd$qt5NCVKPKEG
  8GNM¾ $[UVąKEG t -QåWwCP[
/QTCXUMÚ $GTQWP t &WD PCF /QTC
XQW
MQNQ
5QDQVC\¾ąÊ.GwVKPCt/QTCXUMÚ
$GTQWP   &WD PCF /QTCXQW
t 6, *CP¾ 2TQUV÷LQX 5OTåKEG t
$[UVąKEGPGF÷NG\¾ąÊ 5NCVKPKEGt
,GUGPGE&\DGN  8GNMÚ6ÚPGE
t*P÷XQVÊP-QåWwCP[tiVGTPDGTMd$q
.QwVKEGt&QNQRNC\[

MQNQ
5QDQVC  \¾ąÊ /QTCXUMÚ $GTQWP
t 5NCVKPKEG   *P÷XQVÊP t &QNQ
RNC\[6,*CP¾2TQUV÷LQXt.GwVKPC
PGF÷NG\¾ąÊ ,GUGPGE&\DGNt-Q
åWwCP[   8GNMÚ 6ÚPGE t &WD
PCF/QTCXQW8GNM¾$[UVąKEGt.QwVKEG
iVGTPDGTMd$qt5OTåKEG
9.kolo
5QDQVC\¾ąÊ&WDPCF/QTCXQWt
*P÷XQVÊP  .GwVKPCt8GNMÚ6Ú
PGE5OTåKEG t ,GUGPGE&\DGN neF÷NG  \¾ąÊ -QåWwCP[ t /QTCXUMÚ
$GTQWP   .QwVKEG t iVGTPDGTM
&QNQRNC\[t8GNM¾$[UVąKEG5NCVKPKEG
t6,*CP¾2TQUV÷LQX
MQNQ
5QDQVCąÊLPC&WDPCF/QTCXQWt
.GwVKPC  /QTCXUMÚ$GTQWPt

/LRQVSRUW%WĜtGDVNXSLQD%

\GTPKEG4CFUNCXKEGt-NGPQXKEGPC
*CPÆ 6QXCéQXt-QXCNQXKEG8TEJQ
UNCXKEGt1VCUNCXKEG
MQNQ
5QDQVC\¾ąÊ
·LG\FGEt4CFUNCXKEG  -NGPQXK
EGPC*CPÆt8TEJQUNCXKEGPGF÷NG
\¾ąÊ ,G\GTPKEG t 1VCUNCXKEG  
/QUVMQXKEGt6TQWDM[  -QXC
NQXKEGt·UVÊd$qäGNCVQXKEGd$qt6QXC
éQX2KXÊPt*QTPÆ/QwV÷PKEG
MQNQ
5QDQVC  \¾ąÊ 1VCUNCXKEG t -NG
PQXKEG PC *CPÆ   /QUVMQXK
EG t *QTPÊ /QwV÷PKEG PGF÷NG 
\¾ąÊ·UVÊd$qtäGNCVQXKEGd$q  
6TQWDM[ t ,G\GTPKEG   4CFUNC
XKEG t -QXCNQXKEG 6QXCéQX t 2KXÊP
8TEJQUNCXKEGt·LG\FGE

6PRRV%WĜtGDVNXSLQD$



5OTåKEG *P÷XQVÊP t 8GNM¾ $[UVąKEG
6,*CP¾2TQUV÷LQXt-QåWwCP[ neF÷NGąÊLPC ,GUGPGE&\DGNt.QwVK
EG  iVGTPDGTMd$qt&QNQRNC\[
8GNMÚ6ÚPGEt5NCVKPKEG
11.kolo
5QDQVCąÊLPC &QNQRNC\[t,GUG
PGE&\DGN  .GwVKPCt*P÷XQ
VÊP 5OTåKEG t 6, *CP¾ 2TQUV÷LQX
PGF÷NG  ąÊLPC -QåWwCP[ t 8GNMÚ
6ÚPGE   5NCVKPKEG t &WD PCF
/QTCXQW.QwVKEGt/QTCXUMÚ$GTQWP
8GNM¾$[UVąKEGtiVGTPDGTMd$q
12.kolo
5QDQVC  ąÊLPC &WD PCF /QTCXQW
t -QåWwCP[   /QTCXUMÚ $G
TQWPt&QNQRNC\[.GwVKPCt5NCVKPKEG
*P÷XQVÊPtiVGTPDGTMd$qPGF÷NG
ąÊLPC6,*CP¾2TQUV÷LQXt.QwVKEG

Brankáøi:

Mostkovice

,CP8i+#05-º
(KNKR21-140º
/CTVKP2;6'.#
/CTGM$14185-º
6TGPÆT8NCFKOÊT*QT¾M

ÚtoènÉFL

.WM¾w<#2.'6#.
6QO¾w41<'*0#.
'TKM&4'-5.'4
,CP5+)/70&
6QO¾w)4'2.
/CTVKP%¦5#4
6QO¾w&4$'6QO¾w&#&<FGP÷M5-Ą+è-#

=½ORzQÉFL:

,QUGH212'.-#
/CTVKP52.185-º
.WM¾w(4;5
6QO¾w%'6-185-º
/CTGM.+i-#
#FCO24i+.
4CFGM/#þ-

Obránci:

6QO¾w*º$.

Brankáøi:

Klenovice n.H.

/KTQUNCX0ö/'è'2GVT<#2.'6#.
2CXGN(14'6
.WM¾w-4è.
1PFąGL805-º
8¾ENCX&#&6TGPÆT+XQ-TQWRC

¶WRÄQÉFL

.WDQw<#2.'6#.
&QOKPKM-;5'.º
,KąÊ,#0èª,CP-#4#(+6
/CTVKP81,6ªi',CP$74'i
1PFąGL<#2.'6#.

=½ORzQÉFL

1PFąGL/+.#4
,CMWD91.-'4
,CP5'-#0+0#
6QO¾w-#<&#
/CTGM&4$',CP&15'&ö.

Obránci:

iV÷R¾P-#4#(+6

 ,GUGPGE&\DGNt8GNM¾$[U
VąKEG  8GNMÚ6ÚPGEt5OTåK
EG
13.kolo
5QDQVC  ąÊLPC 5OTåKEG t &WD
PCF/QTCXQW  PGF÷NGąÊL
na: 8GNM¾$[UVąKEGt/QTCXUMÚ$GTQWP
 &QNQRNC\[ t  *CP¾ 2TQUV÷
LQXiVGTPDGTMd$qt,GUGPGE&\DGN
.QwVKEGt8GNMÚ6ÚPGE5NCVKPKEGt*P÷
XQVÊP-QåWwCP[t.GwVKPC
MQNQ
5QDQVC  ąÊLPC .GwVKPC t 5OTåKEG
  &QNQRNC\[ t 8GNMÚ 6ÚPGE
*P÷XQVÊP t ,GUGPGE&\DGN PGF÷NG
 ąÊLPC iVGTPDGTM d$q t /QTCXUMÚ
$GTQWP  8GNM¾$[UVąKEGt6,
*CP¾ 2TQUV÷LQX-QåWwCP[t5NCVKPK
EG.QwVKEGt&WDPCF/QTCXQW

6TQWDM[ t 8TEJQUNCXKEG 2KXÊP t
-NGPQXKEGPC*CPÆ
13.kolo
5QDQVC  ąÊLPC ·LG\FGE t 2KXÊP
 -NGPQXKEGPC*CPÆt/QUV
MQXKEG1VCUNCXKEGt6TQWDM[ neF÷NG  ąÊLPC ·UVÊd$qt,G\GTPKEG
 -QXCNQXKEGtäGNCVQXKEGd$q
  4CFUNCXKEG t 6QXCéQX VrEJQUNCXKEGt*QTPÊ/QwV÷PKEG
MQNQ
5QDQVC  NKUVQRCFW 1VCUNCXKEG
t*QTPÊ/QwV÷PKEG  -NGPQ
XKEGPC*CPÆt6TQWDM[·LG\FGE
t/QUVMQXKEGPGF÷NGNKUVQRCFW
,G\GTPKEG t äGNCVQXKEG d$q  
4CFUNCXKEGt·UVÊd$q  2KXÊP
t -QXCNQXKEG 8TEJQUNCXKEG t 6Q
XCéQX

6TGPÆT,KąÊ*QP

Reali]DÄQÉWÙP

,CP0','&.º
/KEJCNi7$46
.WM¾w-#.$

ÚtoènÉFL

&QOKPKM&4/1.#
&QOKPKM<#6.17-#.
&CXKF)'40'i
6QO¾w*10
,CMWD%*81,-#
2GVT5'&.-

=½ORzQÉFL:

/CTVKP6-è
6QO¾w5/¦-#.
,KPFąKEJ-17&'.#
&CXKF*4#<&+4#
/CTVKP81).
,CP475<1

Obránci:

/CTVKP5+-#

Brankáøi:

TJ Sokol
Otaslavice

na: ,G\GTPKEG t ·LG\FGE  
/QUVMQXKEG t 4CFUNCXKEG  
-QXCNQXKEGt-NGPQXKEGPC*CPÆ
äGNCVQXKEGd$qt1VCUNCXKEG2KXÊP
t8TEJQUNCXKEG6TQWDM[t·UVÊd$q
11.kolo
5QDQVC  ąÊLPC ·LG\FGE t -QXCNQ
XKEG   -NGPQXKEG PC *CPÆ t
äGNCVQXKEGd$q1VCUNCXKEGt2KXÊP
PGF÷NGąÊLPC·UVÊd$qt*QTPÊ/Qw
V÷PKEG   6QXCéQX t ,G\GTPKEG
 4CFUNCXKEGt6TQWDM[8TEJQ
UNCXKEGt/QUVMQXKEG
12.kolo
5QDQVC  ąÊLPC *QTPÊ /QwV÷PKEG t
4CFUNCXKEG  PGF÷NGąÊLPC
,G\GTPKEGt-QXCNQXKEG  6QXC
éQXt·UVÊd$q  /QUVMQXKEGt
1VCUNCXKEGäGNCVQXKEGd$qt·LG\FGE

PROSTĚJOV Kromě týmů v krajském přeboru nebo v 1.A třídě se chystají do bojů
také o úroveň níže. B třída v nadcházejícím ročníku přivítá o jeden tým z Prostějovska
více. Z okresního přeboru totiž postoupily Vrchoslavice, z týmů ve špici naopak nikdo o postup zájem neměl. Změna je také v tom, kdo hraje jednotlivé skupiny. Do „Béčka“ totiž byla odeslána prostějovská Haná. Smržice a Jesenec-Dzbel tak poněkud ušetří na cestovních výdajích.
Nejlépe z týmů v 1.B třídě na tom byly Klenovice na Hané. Ty skupinu „A“
TJ Sokol 6PUzLFH ovládly, jenže do postupu nešly. „Dnes nás chodí na tréninky i zápasy hodně.
Stačilo by ale pár proher a je nás polovina,“ uvedl Vladimír Horák, trenér mužBrankáøi:
stva. O nepostupu nakonec rozhodli sami hráči v hlasování. „Nyní nás čeká těž#FCO-1../#00
ká sezóna. Bojím se trochu o motivaci,“ připustil trenér s blížícím se ročníkem.
.WM¾w81.(
Jen o místo zpět byl Pivín. Ten sice postup odmítl, nyní by ale přesto rád zabojoObránci:
val o titul. A měl znovu možnost výběru. „Do začátku jdeme s tím, že chceme uspět.
.WM¾w#7)756+0
Vstup do soutěže je důležitý. Buď se chytnete fotba2ąGO[UN)1669#.&
lově i psychicky a vše funguje, nebo se brzy ocitnete 7-6RNROY3LYÉQÈ
/CTGM567&'0º
Brankáøi:
v problémech,“ ví trenér Jaroslav Svozil starší. Těšit jej
#NGw567&'0º
může, že se mu přes léto nerozpadl kádr, drtivá většina /CTGM(7456
,QP¾w61/+)#
'TKM14i'.
z pilířů hry zůstává.
/KEJCGN8#Ą'-#
Obránci:
Vcelku příjemné starosti mají i v Mostkovicích. „Příprava se
+XQ<$1äª0'nám daří. Máme za sebou přátelák, který se vcelku povedl, &CXKFi+i/#
=½ORzQÉFL
dobře se v něm ukázali i patnáctiletí dorostenci. Na trénin- /CTVKP5'&.,KąÊ-#.#0&Ąªcích se daří, chodí hodně lidí. Je radost tam pak trénovat,“ /CTVKP2152ªi+.
.CFKUNCX-+i-#
libuje si trenér Ivo Kroupa. S přípravou v prostějovské Hané 6QO¾w26'.WDQOÊT-.75
naopak začali teprve nedávno tenisovým turnajem. Tým 6QO¾w84$#
4QDKP-16.4
=½ORzQÉFL
může být spokojený, že udržel svého nejlepšího střelce PatiV÷R¾P8'40'4
rika Gábora. Jesenec-Dzbel se pak snaží zbavit existenčních 2CXGN8#.64
/CTVKP8'40'4
problémů. Daří se mu nyní získávat do týmu mladíky, kteří /CTVKP581<+.
¶WRÄQÉFL
,CP$#4610+by mohli postupně nahradit odcházející generaci hráčů.
&QOKPKM$#,'4
Z Otaslavic, Protivanova a Smržic pak vzkazují, že .WM¾w2'64ä'.#
/CTVKP2.'8#
velké změny v kádrech nechystají. Smržický trenér 5VCPKUNCX84$#
/CTVKP.7ä#
¶WRÄQÉFL
Ivo Zbožínek vyjádřil přání, které s ním nejspíše
,QUGH8#%#
Jiří Hon, jehož Otaslavice měly divoký konec sezó- ,CTQUNCX581<+.
2CVTKM&15'&ö.
ny, i Milan Piták z Protivanova sdílí. „Letos chceme &CXKF64#,'4
5HDOL]DÄQÉWÙP
určitě prožít klidnější sezónu než tu předešlou,“ přeje ,CTQUNCX(4º$146
*NCXPÊVTGPÆT+XQ<DQåÊPGM si Ivo Zbožínek.
 6TGPÆT,CTQUNCX5XQ\KNUV

6PUæLFHD9UFKRVODYLFH
YĚŐtYXGUæHQt
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3LYtQ]DERMXMHRSRVWXS
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anebOHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝMI

(QVDCNQXÚRQF\KOLGVCF[-QPKEGX÷ąÊXRQUVWR

ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH

á
milujeme vecerník

JAK DOPADLY BOJE NA

&OHDQ\RXNUDMVNêSĜHERUPXåL

(KNKR*#.17<-#
#FCO2152ªi+.
,CMWD2.'0ª6TGPÆT.WM¾w -QN¾éGM

¶WRÄQÉFL

(TCPVKwGM-1.'è-Ą
4CFKO/7<+-#06
1PFąGL*#.17<-#
6QO¾w0181PFąGL(4;5
&CXKF(41*0
/KEJCN2'64ä'.#

=½ORzQÉFL

iV÷R¾P*#0,CP9#.6'4
6QO¾w.#-1/º
2GVT-72-#
,CP8'5'.º
,KąÊ$ö*#.
2GVT*#.7<#

Obránci:

&CXKF-.+/'i
2CVTKM<#2.'6#.

Brankáøi:

Èechovice

/KEJCN.7ä0º
6TGPÆT2GVT/GTVC

#UKUVGPVVTGPÆTC
.WDQOÊT$CN¾w

¶WRÄQÉFL

#FCO-'.7%
&QOKPKM*47$#0
.WM¾w)47.+%*
#FCO)47.+%*
&CXKF8º/1.#
/CV÷L-.+/'i

=½ORzQÉFL

Obránci:

,CMWD<#6.17-#.
.WDQOÊT$#.i
,CTQUNCX8+0-.4'6QO¾w,740ª,CP*1.17$'/KNCP5;0'1PFąGL%*;6+.
#NGw/°4+
,CPi/ª&
6QO¾w58ö6.ª,KąÊ(+0-

t-TCNKEGP*.WVÊPt$QJWÿQXKEG
.KRQX¾t&QNCP[
MQNQ
5QDQVC  UTRPC iVGTPDGTM t 8GN
MÆ .QUKP[   ,GUGPÊM t èGTPQXÊT
äGNCVQXKEGt/QJGNPKEG-TCNKEGP*t
.KRQX¾ PGF÷NGUTRPC1RCVQXKEGt
&QNCP[  <¾DąGJt.KVQXGN  
/GFNQXt.WVÊP$QJWÿQXKEGt·UVÊ
MQNQ
Sobota 31. srpna: ·UVÊ t /GFNQX
 .KVQXGNtäGNCVQXKEG/QJGNPK
EGt,GUGPÊMPGF÷NG\¾ąÊèGTPQXÊT
t1RCVQXKEG  &QNCP[t-TCNK
EGP*  .KRQX¾t$QJWÿQ
XKEG.WVÊPtiVGTPDGTM8GNMÆ.QUKP[
t<¾DąGJ
MQNQ
5QDQVC  \¾ąÊ äGNCVQXKEG t 8GNMÆ
.QUKP[  $QJWÿQXKEGt&QNCP[

2GVT$4155
5KOQP*',&7-COKNäè'
6TGPÆT&CXKF-QD[NÊM

¶WRÄQÉFL

/KEJCN$74'i
2GVT*#.17<-#
8NCFKOÊT-4#,ªè'4KEJCTF2#7.
8QLV÷EJ5.'<6QO¾w/#4+0',CMWDi.¦<#4

=½ORzQÉFL

,CTQUNCX(4'*#4
6QO¾w-#24.
&CXKF-1$;.ª6QO¾w/'0iª/CV÷Li0#,&4
.WM¾w<'.+0#

Obránci:

,CMWD/'0iª-

Brankáøi:

Sokol Urèice

 *NCXPÊVTGPÆT2GVT7NNOCP
 #UKUVGPV/KNQUNCX(CLUVN

5HDOL]DÄQÉWÙP

4QOCP-#/'00º
/CTVKP2#i
,CTQOÊT-45#
&CXKF*1.7$
.WF÷M-01..

¶WRÄQÉFL

,CMWD-1Ą'0185-º
#FCOi+4Čè'(KNKR&4'i4
6QO¾w2ö47i-#
4CFGM8;417$#.
8QLV÷EJ%'6-185-º
(KNKR-7è'4#
&CXKFi-4#$#.

=½ORzQÉFL

,CTQOÊT475
.CFKUNCX$ª.º
.CFKUNCX$.#*#
/KEJCN1iè&#.
(TCPVKwGM$ª.º
1PFąGL241%*<-#
,CP(4#0%

6QO¾w<'.+0-#
/CTGM*4#&'è0º
.WM¾w/#%*

Brankáøi:

Kostelec na Hané

1. kolo
Sobota 3. srpna: ,GUGPÊM t <¾DąGJ
  .KVQXGN t $QJWÿQXKEG /QJGN
PKEGt/GFNQXäGNCVQXKEGt1RCVQXKEG
PGF÷NGUTRPCèGTPQXÊTtiVGTPDGTM
(10:00), ·UVÊt.KRQX¾  , 8GNMÆ
.QUKP[t-TCNKEGP*.WVÊPt&QNCP[
2. kolo
5QDQVC  UTRPC -TCNKEG P * t
.WVÊP  äGNCVQXKEGt,GUGPÊMneF÷NGUTRPC1RCVQXKEG t .KRQX¾
 iVGTPDGTMt/QJGNPKEG  
/GFNQX t .KVQXGN $QJWÿQXKEG t 8GNMÆ
.QUKP[&QNCP[t·UVÊ<¾DąGJtèGTPQXÊT
3. kolo
5QDQVC  UTRPC ,GUGPÊM t 1RC
VQXKEG   .KVQXGN t iVGTPDGTM
/QJGNPKEGt<¾DąGJPGF÷NGUTR
na: èGTPQXÊT t äGNCVQXKEG  
8GNMÆ.QUKP[t/GFNQX  ·UVÊ

-CTGN(#,56.
#FCO*.#&-º
,KąÊ-4#61%*8ª.
&CXKF)4;)./KEJCN-1.#Ąª *NCXPÊVTGPÆT2GVT-KwMC
 #UKUVGPVK2GVT/CVQWwGM

&CXKF)T[IN¾M

¶WRÄQÉFL

,KąÊ*456-#
.CFKUNCXi'8%Č,
/KEJCN52è+.
/CTGM%*/'.#Ą
2GVT-+i-#
4CFGM$74'i
2CVTKM2#4-

=½ORzQÉFL

,CTQUNCX#7,'<&5-º
/CTVKP$74'i
,KąÊ-+i-#
8NCFKOÊT-16.0
2GVT-760º
8NCFKOÊT$46#
/CTVKP8;5.17ä+.
/KEJCN(#$+0'-

Obránci:

/KTQUNCX/'.+%*4'-

Brankáøi:

TJ Sokol Plumlov

/CTGM)4/'.#
4CFGM5'&./CTKCP(+'&.'4
*TCLÊEÊVTGPÆT/KNCP2KV¾M

¶WRÄQÉFL

2CVTKM/75+.
&CNKDQT5'&.6QO¾w5'-#0+0#
4CFGM-412è
8ÊV0','&.º
,CMWD41<5ª8#.
8KMVQT/'0iª-

=½ORzQÉFL

,CMWD10&417i'#PVQPÊP&81Ą<FGP÷M2152ªi+.
/CTGM2152ªi+.
2CXGN,#0'è'&CXKF5'-#0+0#
&CPKGN0','&.º

Obránci:

,CTQUNCX8¦81&#
/KEJCN<#2.'6#.
1NFąKEJ-8#2+.

Brankáøi:

/KNCP2+6-

SK Protivanov

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 PROSTĚJOVSKÉHOVečerníku a jeho seriálu FOTBAL EXTRA.Ten odstartoval již před více
než měsícem svým prvním dílem a dnes na něj navazuje už šesté pokračování. Tentokrát se společně podíváme na losy soutěží, novinky v týmech, hodnocení jednotlivých příprav. A samozřejmě
také na ambice. Ty jsou značně rozdílné: zatímco například Pivín chce postoupit, Smržice i Jesenec si
přejí hlavně klidnou sezónu. V restart po nepříliš úspěšném jaru věří v Mostkovicích, na dobře zvládnutou první polovinu předchozího ročníku naopak chce navázat prostějovská Haná.
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milujeme vecerník
á

fotbal

F TBALOVÁ R

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

PLUMLOV SI ZAJISTIL POSTUP

3DWULN3DU¿N

„Super výkon
celého týmu“

Druhý poločas zcela ovládli hosté

KLENOVICE Nedělní pohárový šlágr mezi Klenovicemi a
Plumlovem přinesl krásnou podívanou plnou šancí na obou
stranách. S prvním hvizdem rozhodčího přišla také bouřka
s velmi vydatným deštěm, který hráče trápil až do přestávky. Do
šaten se šlo za vyrovnaného stavu. Druhá půle patřila hostům. Ti
potvrdili své kvality, soupeři utekli o dvě branky a závěr zápasu
si zkušeně pohlídali. Plumlov si tedy zahraje další kolo poháru,
Klenovice se s touto soutěží loučí.
Druhý poločas převzali iniciativu
EXKLUZIVNÍ reportáž
plumlovští. Domácí přestali stíhat
pro Večerník
tempo zápasu. Hosté hráli kombinační fotbal, díky kterému se doJan
stávali do spousty šancí. Klenovice
měly velké problémy se k nějaké
FREHAR
šanci dopracovat. Kromě tyčky po
hlavičce Zapletala si vyloženou šan6WDYSÔHGYÙNRSHP ci nevypracovali. Plumlov po čtvrté
brance také slevil a hlídal si své vePlumlov vstupoval do tohoto zápa- dení.
su jako mírný favorit. Vítěz I.B třídy
=½VDGQÉRNDPzLN\
z Klenovic ale jistě nebyl bez šance.
Navíc sezóna je teprve na začátku a
mohla se tu projevit i únava z letní Brankové hody na začátku zápasu.
přípravy. Očekával se kvalitní fotbal César napřáhl přibližně z 25 metse spoustou šancí. Plumlovu první rů a míč zapadl až za záda brankáře
dva přípravné zápasy vůbec nevy- Simandla. Za chvíli bylo vyrovnáno.
šly a obdržel spoustu branek. Pro V 8. minutě se Parák protáhl mezi
svěřence trenéra Horáka to byl zase obranou na rohu velkého vápna a
poté přes celé vápno poslal přízemní
první zápas nového ročníku.
centr na nohu Hladkého. Ten uklidil
míč do prázdné branky.
9ÙYRM]½SDVX
V 15. minutě zapomněla obrana
Než si diváci posedali, už byli svědky Plumlova na Fryse, toho si jeho
první vážné příležitosti, Pytela se do- spoluhráči okamžitě všimli, naserstal osamocen před brankáře hostů, vírovali mu míč a ten si věděl rady.
jeho střela ale orazítkovala tyč. V 7. Vedení domácím zase vydrželo jen
minutě se Parák dostal k odražené- pár minut. Kapitán hostů Hladký
mu míči a hned z voleje poslal míč dostal míč mezi stopery a zkušeně
na branku Hýbla, ten ale předvedl obstřelil bezmocného brankáře
povedený zákrok a vyrovnání zabrá- Hýbla.
nil. Začátek zápasu i přes průtrž mra- Do druhé půle nastoupil Plumlov
čen a silnou bouřku diváky bavil. Do ve velkém. Hosté dobře kombinopoločasu se zápas přeléval ze strany vali a domácí přestávali stíhat jejich
na stranu.
útočné nápory. V 57. minutě Parák
Na konci poločasu se do šance ještě napřáhl z hranice velkého vápna,
dostal Frys, ale jeho střelu zlikvido- jeho střele chybělo jen pár centival brankář bez problémů. V posled- metrů a vymetl by všechny pavouní vteřině Dreksler přestřelil branku ky. O minutu později už branka
z přímého kopu.
přišla. Hosté se dostali nádhernou

FOTOGALERIE

KLENOVICE Přestože se nezapsal mezi střelce, nešlo jej na hřišti přehlédnout. Vytvářel většinu
šancí svého týmu, čtyřgólovému
Hladkému nachystal tři branky.
Dokázal podržet míč a skoro žádný nezkazil. Byl vidět po celých
90 minut a návrat do Plumlova si
mohl těžko představit lépe.

klikni na

www.vecernikpv.cz
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kombinací až před branku a Spáčil
ve skluzu poslal míč do branky.
Po hodině hry mohl vyrovnat Zapletal, který se dostal k ojedinělé
šanci Klenovic ve druhé půli. Jeho
hlava ale skončila pouze na tyči.
Fotbalové pravidlo nedáš – dostaneš vzalo hned za své. Plumlovská
družina se dostala do brejku a na
malém vápně uklízel míč do branky Hladký, který touto brankou
zkompletoval hattrick.
Po čtvrtém gólu opadlo tempo na
obou stranách. Zápas byl rozhodnut.
Deset minut před koncem Dreksler
minul o kousek branku z trestného kopu. Závěr zápasu patřil znovu
kapitánovi hostujícího celku Hladkému. Dostal se do brejku a přidal
svou čtvrtou branku v zápase. Zbytek zápasu se už dohrával ve velmi
vlažném tempu.

2VREQRVWXWN½QÉ
Kapitán na svém místě. Adam
Hladký vstřelil čtyři branky a poslal svůj tým do dalšího kola poháru. Jeho chladnokrevnost před
brankou byla neskutečná. Všechny
své šance vyřešil, jak nejlépe mohl.
Kromě branek také pomohl podržet spoustu míčů vepředu a velmi
často se zapojoval do kombinace.
Společně s Parákem na hřišti opravdu vynikali.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

=DMÉPDYRVWGXHOX

Jan FREHAR

Oblíbená klenovická hospůdka
zůstala zavřená. Diváci, kteří přišli
v hojném počtu, projevovali vlnu
nevole. Kromě zavřené hospody
zůstala prázdná i udírna. Diváci tedy
zůstali dnes na suchu. Navíc na hřiště zapomněl klenovický klub dodat
rohové praporky, které chyběly na
svém místě.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Přestože se jednalo o pohár, oba týmy
hrály celkem uvolněně a v přátelském
duchu. Jediný ostřejší moment přišel
na hlavního sudího, kde se hráčům
Plumlova nelíbila neudělená karta za
hraní rukou a dávali to hlasitě najevo.
Po udělené žluté kartě za řeči se situace rychle uklidnila. Diváci na tribuně
byli také velmi klidní, podpora jako
v sezóně to rozhodně nebyla.

ƔƔ Jak byste dnes hodnotil svůj
výkon? Nachystal jste většinu branek a spoustu dalších šancí.
„Dneska jsme předvedli super výkon, celý tým. Hodně nám pomohl
i ten déšť, v tom vedru a dusnu, co
panovaly předtím, by se hrálo hůře.
Kombinačně jsme na tom dnes byli
o dvě třídy lépe než soupeř.“
ƔƔ Druhý poločas jste dominovali. Proběhlo něco v kabině?
„Ani ne, ale začali jsme daleko lépe
kombinovat, dobře jsme plnili trenérovu taktiku a soupeř pomalu odpadával. Abych se přiznal, čekal jsem,
že Klenovice budou kousat více.“
ƔƔ To počasí vám očividně vyhovovalo. Je to tak?
„Pro mě je to rozhodně lepší. V tom
vedru a dusnu se mi hraje velmi špatně. I když ten déšť byl docela velký,
tak mně to vůbec nevadilo. Mému

(QVQ,CP(TGJCT

stylu hry i více vyhovuje trošku podmáčené hřiště.
ƔƔ Těch akcí jste dnes vytvořil
opravdu hodně.
„Dneska mě to vážně bavilo, za mě
velká spokojenost. A teď už se co nejlépe připravit na start sezóny. Hned
první kolo s Čechovicemi bude velkou prověrkou.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
9ODGLPÉU+25.s.OHQRYLFHQD+DQÅ
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„Soupeř nás přehrával. Ve středu pole výrazně. Dostali jsme tři
branky z malého vápna, to by se nám nemělo stávat. Dvakrát jsme
se taky dostali do vedení a ani jednou jsme to nedokázali udržet
déle a nějak toho využít. Zahráli jsme si ale dobrý zápas s kvalitním
soupeřem. Byl to pro nás taky jediný test před sezónou. Určitě z této
porážky nebudu dělat nějaké drama. Důležitější bude vstup do
nové sezóny.“

„Začali jsme velmi špatně. Hned na začátku jsme dostali gól. Byli
jsme celkově nedůrazní na začátku zápasu. Díky té inkasované
brance jsme dostali facku a dostali se do utkání. Potom už jsme
byli po většinu zápasu lepším týmem. Především jsme byli daleko silnější na míči ve středu pole. Za mě zasloužená výhra. Zase
se nám ale ukázalo, že máme ještě co zlepšovat, co se především
týče defenzivy.“

Sokol Plumlov
2 :5
Okresní pohár Prostějovska

Klenovice na Hané

Spálovský

Frys

Kiška J.

Aujezdský

Vadimír
HORÁK

Petr
KIŠKA

Kiška P.
Hýbl

Cetkovský

Hladký

Pytela

César

Kotlan
Simandl

Spáčil
Prášil

Dreksler

Zapletal

Branky: 4. César, 15. Frys

KLENOVICE
Střely na branku:

Žluté karty: -

5

Rohové kopy:

Kutný

Vysloužil

Popelka

Střely mimo branku:

Možný

Všianský

3

Parák

2 : 5

PLUMLOV

Branka: 8., 30., 64., a 87. Hladký, 58. Spáčil

( 2 :2)

8

Rozhodčí: Dömisch - Horák, Mlčoch.

Střely na branku:
Diváků: 55

Střely mimo branku:

11

Střídání: 46. Grepl za Spálovského, 46. Skříčka za Prášila,

Žluté karty: 21. Spáčil, 32. Kiška P.

75. Pokorný za Césara, 80. Drábek za Popelku, 75. Maňák za Všianského

Střídání: 58. Bureš za Aujezdského, 75. Fajstl za Možného

Rohové kopy:

7
4
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Hvozd favorita potrápil,
ale celkově dostal osmičku

HVOZD Vskutku nečekaný vývoj místy přinášel souboj
Hvozdu s Brodkem u Konice v rámci prvního kola poháru OFS
Prostějov. Ze začátku totiž Hvozd, ač méně na míči, soupeře
nemálo trápil a skoro ho nepouštěl do vyložených šancí. Sami
domácí si přitom sem tam také nějakou tu příležitost vypracovali. Navíc později ve druhém poločase dvěma góly v krátkém
sledu zahrozili dramatem. Jenže hostující celek o něj nestál
a poté, co rozjel brankostroj, mohl slavit. A sice výhru zprvu
vydřenou, nicméně nakonec zcela zaslouženou.
EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Utkání začalo v rychlém tempu,
první střela přišla už ve 3. minutě.
Hostující Koudelka ale nebyl přesný.
V 5. minutě měl solidní pozici tentýž
POHÁR OFS - 1.KOLO

Hvozd - Brodek u Konice
2:8 (0:1)
Branky: 65. Popelky, 73. Koutný – 40. a 85.
.ROiĜ  D  = .RXGHOND  3 .RXGHOND
 =HPiQHN  3 *UHSO  . 5 *UHSO
5R]KRGÿt=DWORXNDO±+XEHQê3URWLYiQHN%H]
åOXWêFKNDUHW'LYiNĥ 66.
Sestava Hvozdu:=DWORXNDO±âYHF2=DSOHWDO
.RXWQê 0X]LNDQW 6StFKDO 9iQVNê äRXåHOND
 3RSHOND  3 =DSOHWDO 0OêQVNê 5ĤåLþND
Trenér:5XGROIâYHKOD
Sestava Brodku u Konice: -DQNĤ ± %ODWWQHU
.RXGHOND . 5 *UHSO =HPiQHN %XUJHW +DUWO
= .RXGHOND 0 *UHSO  .ROiĜ  6YRERGD -
.RXGHOND 3*UHSO  Trenér:3DWULN0XOOHU

FC HVO
BR u K

2:8

hráč, tentokrát ale nakopl pouze blokujícího Zapletala. A v 8. minutě tu
byla první nedůrazná střela na branku Hvozdu. Ten se zprvu nedokázal
vyrovnat tempu soupeře. Nicméně
ve 13. minutě naopak zahrozil, když
šli Švec a Růžička dva na jednoho,
jenže první jmenovaný se rozhodl
nenahrát a střelu pokazil. Později
v 18. minutě útočník Hvozdu jen loboval do rukou gólmana.
Krátké intermezzo ale vzalo brzy za
své a u míče opět byl Brodek. Ten
ale neměl příliš šancí, jak ho poslat
do sítě. Jednu z největších před přestávkou měl Kryštof Robin Grepl,
kterému ale střela z pravého křídla
vůbec nesedla. Zápas se postupně
dostával stále do stejných kolejí:

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
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Brodek tlačil a domácí srdnatě bojovali a dostávali se díky tomu do
protiakcí. Jednu z nich mohl mít
Švec, ale dobře mířenou nahrávku
Mlýnského na střelu z první netrefil.
A po chvíli přišel trest: David Kolář vyzkoušel pohyblivost brankáře
Hvozdu a dobře udělal – míč zaplul
na vzdálenější tyč – 0:1. Stejný plejer
se ještě s poločasem rozloučil ve 43.
minutě bombou, která však byla více
prudká než přesná.
Už před 45. minutou se stahovala nad
Hvozdem mračna a všichni jen čekali,
kdy to spadne. „Nahoře nám dopřejí
ještě dvě hodinky,“ prorokoval čárový
Zdeněk Protivánek. Mýlil se. Těsně

poté, co hráči vstoupili po přestávce
na hřiště, se spustila průtrž. Utkání
bylo asi na deset minut přerušeno,
pokračovalo se ale poté, co déšť zeslábl. Zprvu se přitom zdálo, že průtrž prospěla spíše domácím. Popelka
totiž mohl zakončit do poloprázdné
brány, jenže minul míč. Hvozd měl
i další možnosti. Jenže v 50., 60. a 63.
minutě se hosté prosadili a najednou
to bylo 0:4. Poté sice mohl Hvozd
snížit, ale Jiří Vánský neproměnil penaltu.
Přesto se to ale nakonec Hvozdu
povedlo. V 65. minutě se domácí
nejprve po individuální šanci a posléze po kombinaci dokázali dva-

Foto: Michal Sobecký

32+/('(075(1¥5µ
+RGQRFHQÉWUHQÅUD+YR]GX5XGROIDhYHKO\
„Bereme to jako přípravu. Máme tu mladé kluky, kteří ještě často nejsou tak rozehraní.
Začínáme se odspodu posunovat nahoru. Na utkání bylo vidět, že Brodek je v okrese
zhruba uprostřed tabulky. V 1. poločase jsme se soupeřem dokázali ještě běhat. Pak nás
přehráli. Kdybychom dokázali proměnit penaltu, možná by z toho bylo drama. Teď je to
hlavně o trénincích a přístupu k nim.“

+RGQRFHQÉWUHQÅUD%URGNXX.RQLFH3DWULND0XOOHUD
„Výsledek hodnotím samozřejmě pozitivně. V prvním poločase se nám domácí vyrovnali,
hlavně bojovností. Ve druhém jim ale odešly síly a bylo hotovo. Je ale stále co pilovat.“

krát prosadit a najednou bylo opět
o co hrát. Jenže Brodek ukázal, že
umí zapnout, když potřebuje. A že
se také nebojí střílet. Kanonádu započal Pavel Grepl vcelku laciným
gólem, poté přišla hlavička Koláře.

A když se prosadili také Koudelka
a opět Kryštof Grepl, bylo rozhodnuto. Domácí soupeři stačili zhruba
50 minut. Poté měl už Brodek, který nyní vyzve v poháru Konici, pro
strach uděláno.

Domamyslickou stěnu ohrozil déšť. Nakonec se běželo, „Dobrátka“ ovládla

zvítězili už počtvrté Dvořák a podruhé Delingerová domácí turnaj
MOSTKOVICE Po sobotním poledni se spustil vydatný lijavec, který
ohrozil pořádání čtvrtého ročníku
závodu v přespolním běhu Domamyslická stěna 2019. Naštěstí okolo
čtvrté hodiny odpolední pršet přestalo, následně se počasí umoudřilo,
i účastníci nakonec dorazili. A mohlo se tedy běžet.

byla tradiční „Roklina“, tentokrát kvůli
částečně bahnitému a tím kluzkému
terénu obzvláště náročná. Všichni ji ale
úspěšně zdolali, včetně dvou veteránských aktérů.
Jinde na trati tolik bláta neleželo, občas
bylo potřeba kličkovat mezi loužemi.
Velkou výhodou se naopak stalo pročištěné ovzduší, když předchozí vedra
vystřídalo příjemné klima něco přes
dvacet stupňů Celsia. Tedy ideální teplota na aktivní běhání pro radost, což
tenhle závod má ve svém mottu.
Do cíle na trávníku mostkovického
stadiónku se jako první přihnali mládežníci, kteří absolvovali kratší tříkilometrovou vzdálenost. Mezi chlapci byl
závěrečný sprint nejlepší trojice hodně
dramatický, neboť Daniel Kratina vyhrál před Maxem Trunečkou jen o pět
sekund a třetí Marek Otáhal zůstal zpět
o dalších sedm sekund. V dívčí kategorii
suverénně triumfovala Aneta Barešová,
až čtyři minuty za ní dospurtovaly v těsném finiši stříbrná Natálie Kroupová
i bronzová Simona Burešová.
Pak už se netrpělivě čekalo na nejrychlejší muže a ženy. Nedošlo přitom k žád-

FOTOGALERIE

DOBROMILICE Poslední čer- o třetí místo mezi Otaslavicemi a Bisvencový víkend přinesl tradiční kupicemi. Diváci se branky nedočkali
turnaj v Dobromilicích. Kromě a po bezbrankové remíze následovaly
domácího týmu se tam objevily penalty. Zde byly úspěšnější „Metle“
Otaslavice, Biskupice a Heroltice a mohly se tak radovat ze třetího místa.
pod názvem Total chaos. Turnaj Finále mezi domácím výběrem a Tose hraje systémem dvou semifiná- tal chaosem bylo jasnou záležitostí,
lových duelů, po nich následuje Dobromilice vyhrály 7:1 a zaslouPŮVODNÍ
boj o třetí místo a finále. Hraje se ženě slavily turnajové vítězství. Pro
zpravodajství
na klasickém hřišti, pouze čas je „Metle“ to byla poslední zkouška
zkrácen na 2x30 minut. Letošní před sezónou. Pro ostatní týmy šlo
ročník si zcela podmanil domácí o zahájení přípravy. „I přes nepřízeň
pro Večerník
výběr.
počasí, která nastala během odpoMarek
V prvním semifinálovém duelu si ledne, jsme viděli kvalitní zápasy,
Dobromilice poradily s Biskupicemi a všichni diváci, kteří přišli, toho urSONNEVEND
5:3 a čekaly na svého soupeře. Druhý čitě nelitovali. Příští rok samozřejmě
0GLNGRwÊåGP[\¾XQFW6,5QMQN/QUVMQXKEGUKPCdDGFPWqX\CN[KUXÆF÷VK
Čtyřicet závodníků a závodnic všeho
zápas mezi Otaslavicemi a Total cha- budeme pokračovat,“ uvedl spokoFoto: Marek Sonnevend
věku se vydalo na originální a krásnou
osem skončil ve velmi prudkém dešti jený organizátor Drahoslav Žondra.
trať. Ta stejně jako loni vedla z fotbalovénému překvapení, protože Domamys- fiát alias Kari, dlouholetý mostkovic- 0:1. Po krátké pauze následoval souboj
(jaf)
ho hřiště pořádající TJ Sokol Mostkovilickou stěnu počtvrté ze čtyř ročníků ký fotbalista a v současnosti trenér
ce polními cestami + menšími stezkami
ovládl Pavel Dvořák. Na těžším terénu tamních žáků, však svým volnějším
nahoru k Záhoří nad sousední Domasice zaostal o necelé tři minuty za svým tempem závod zvládl, aby za svou
myslice (proto takový název akce), poté
traťovým rekordem z loňska, ovšem bojovnost dostal při slavnostním vyzase jinou trasou zpátky dolů.
i čas 37.14 minuty je vzhledem k dané hlášení výsledků speciální Cenu útěNejtěžším bodem necelých deset kilovzdálenosti pořád výborný. „Jsem chy. „Absolvoval jsem první ročník
metrů dlouhé vzdálenosti pro dospělé
z Prostějova, tento závod se mi moc líbí a teď po tříleté pauze až letošní čtvrtý.
a mám radost, že se mi jej podařilo zno- Zase zkouším začít s běháním, tahle
vu vyhrát. Běhám šestkrát týdně, doce- nádherná trať pro mě byla motivací.
la často objíždím různé běžecké akce S hlavním organizátorem Ríšou ŠaBYLI JSME
v blízkém i vzdálenějším okolí,“ řekl tínským jsme ji museli v týdnu před
U TOHO
Večerníku o sobě opětovný premiant. akcí těžce proklestit, aby byla průZa ním tentokrát příliš nezaostal druhý chodná. A já si řekl, že to za odměnu
Ondřej Horák, jenž také předvedl velmi zkusím aktivně zvládnout,“ smál se
kvalitní výkon 38.26. A třetí příčku vy- „hrdina“ podvečera Radim Karafiát.
bojoval Roman Kovář, veterán Milan Leč maximální ocenění rozhodně zaKobliha skončil v mužské konkurenci sloužili hlavně pořadatelé za to, jak nasedmý. Něžnému pohlaví přesvědčivě vzdory ztíženým podmínkám celé klání
kralovala obhájkyně vítězství z minu- dobře připravili. „Nejdřív to vypadalo,
lého roku Marie Delingerová z Morav- že vinou silného deště budeme muset
8ÊV÷\&QOCO[UNKEMÆUV÷P[2CXGN&XQą¾MRT¾X÷RTQVÊP¾EÊNQXQWR¾UMW
Foto: Jan Frehar
ského Berouna v čase 50.48, s výraz- letošní Domamyslickou stěnu zrušit,
Foto: Marek Sonnevend
nějším odstupem proťaly cílovou metu respektive přesunout na jiný termín.
VÝSLEDKY
Jitka Dvořáková (stříbro) a Eva Dvořá- Naštěstí pršet přestalo, lidi dorazili a vše
DOMAMYSLICKÁ STÌNA 2019
ková (bronz, zároveň nejlepší nad pa- nakonec mohlo proběhnout. Za hezčí- 5'/+(+0.'
sYÙVOHGN\]½YRGXYSÔHVSROQÉPEÈKX
&QDTQOKNKEGt$KUMWRKEG

MWåK&XQą¾M*QT¾M-QX¾ą*QTPC desát let), mimochodem obě do rodiny ho počasí bychom asi měli víc účastní
s mužským hegemonem.
ků, ale to neovlivníme. Podstatné je, že 1VCUNCXKEGt6QVCNEJCQU
ĄGFKPC2TQVKX¾PGM-QDNKJC XGVGT¾P 
äGP[ &GNKPIGTQX¾,&XQą¾MQX¾'&XQą¾MQX¾  Největší aplaus ze všech přesto sklidil si každý z aktérů mohl s radostí zaběhat 1/ª561
 2od přítomných diváků někdo jiný, i zazávodit. A za rok se tu setkáme po- 1VCUNCXKEGt$KUMWRKEG
XGVGT¾PMC 
byť se na jeho doklusání muselo delší páté,“ zhodnotil ředitel akce Richard (+0.'
%JNCREK-TCVKPC6TWPGéMC1V¾JCN
&QDTQOKNKEGt6QVCNEJCQU 
dobu čekat. Populární Radim Kara- Šatínský.
&ÊXM[$CTGwQX¾-TQWRQX¾$WTGwQX¾
klikni na
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MMA bojovník, „terminátor“ Karlos Vémola
ozářil jako host mezinárodní box
VS.
v Prostějově Česko vs. Austrálie

PROSTĚJOV Mnoho významných osobností a jedna skutečná
celebrita zavítaly na mezinárodní
boxerské utkání Česká republika
– Austrálie, které se konalo první
červnovou sobotu před prostějovskou radnicí. Tou veřejností suverénně nejsledovanější hvězdou
byl Karlos Vémola (na snímku),
tuzemská jednička současnosti
v bojovém sportu MMA. Jeho
popularita za poslední roky a měsíce roste exponenciální rychlostí,
zdaleka nejen v kleci prokazuje
často svou sílu – jak fyzickou, tak
charismatu. Rovněž v hanáckém
městě byl středem pozornosti, rozdal nespočet autogramů
a ochotně vyhověl všem, kteří se
s ním chtěli vyfotit.

yy Co říkáte na atmosféru tohoto
rohovnického duelu?
„Mě těší hlavně velký zájem lidí,
že přišlo na box tolik diváků
a vytvořili super atmosféru. Je
vidět, že Češi i Moraváci bojovým sportům fandí, mají o ně
zájem a vzbuzují u nich velkou pozornost. Což mi dělá
radost.“
yy Pocházíte z Olomouce. Máte nějakou
vazbu i na Prostějov?
„Je to nějakých dvacet, možná už pětadvacet let, co jsem
do Prostějova jezdil trénovat ve zdejším zá-

Jsem v tomhle směru docela
blbej a do ringu bych klidně
šel kdykoliv s kýmkoliv...
jsem přijel kolegy i kolegyně podpořit, povzbudit je proti Austrálii.“
yyTroufl byste si sám do ringu?
„Já jsem v tomhle směru docela blbej
a do ringu bych klidně šel kdykoliv
s kýmkoliv. (smích) Naštěstí mám
od toho trenéry a manažery, kteří mě
před takovými akcemi brzdí, nenechají mě jít do všeho. Reálně nemám
tolik boxerských zkušeností, abych se
mohl úspěšně měřit třeba s nejlepšími českými rohovníky.“
yy Jak vůbec hodnotíte tuto akci?
„Rozhodně pozitivně. Kluci i holky se
v přípravě hrozně nadřou, ať jsou to
klasičtí boxeři nebo kickboxeři, thajboxeři, zápasníci či my z MMA. Je to fakt
dřina, a když pak přijde takováhle šance postavit se v mezinárodním utkání
nejlepším Australanům, jde vlastně
o odměnu za všechnu tu tvrdou práci.
Pokud jim navíc fandí tolik lidí z hlediště, je všechno ještě tím lepší. Čeští
bojovníci si takovou podporu určitě
zaslouží.“
yy Vy osobně jste tady nebo i kdekoliv jinde většinou v centru zájmu
veřejnosti. Neunavuje vás to?
„Vůbec ne. Já mám naopak radost, že
je o bojové sporty v ČR takový zájem. (úsměv) A jestli já osobně můžu
pro jejich popularitu cokoliv udělat,
tak to rád udělám. Samozřejmě není
vždycky jednoduché reagovat úplně
na každého, kdo se s vámi chce vyfotit, prohodit pár slov nebo věnovat
autogram. Ale pokud to jen trochu
jde, jdu do toho. Lidi potěším a jak
říkám: každého fanouška je potřeba
si vážit.“
yy I tady v Prostějově se snažíte
vyhovět všem, že?
„Ano, stejně jako kdekoliv jinde. Beru
to tak, že reprezentuju české MMA
a ve své pozici je mou povinností
ho reprezentovat co nejlíp. Po všech
stránkách, nejen v kleci.“

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
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pasnickém oddílu a nějakou dobu za
místní TJ Sokol I i nastupoval. Tenkrát mě tu trénoval Karel Hanák, teď
už bohužel mnoho let zesnulý, a do
dneška jsem v kontaktu s jeho synem
Míšou Hanákem, který vede zápasníky na Olympu Praha. Každopádně
do Olomouce i Prostějova vždycky
rád zavítám.“
yy Sám děláte MMA. Co vás přivedlo na box?
„Já jsem dnes spojil dvě příjemné
akce. Sem do Prostějova jedu z rodné Olomouce a tamního třicátého
ročníku Memoriálu Josefa Musila
v zápase, který jsem v minulosti
několikrát vyhrál, za Sokol Olomouc jsem dřív zápasil. MMA se
mezi bojovými sporty dá přirovnat
k atletickému desetiboji a kdo mě
zná, tak ví, že jsem nikdy nebyl moc
dobrý boxer. A tady se aspoň můžu
něčemu přiučit od nejlepších českých borců. Když mě kluci z prostějovského klubu BC DTJ pozvali
na tohle utkání, potěšilo mě to a rád

yy Co vaše příprava? Už jste po nedávných zdravotních problémech
v pořádku?
„Jasně, na sto procent jsem se uzdravil a před zápasem proti kvalitnímu
Brazilci v Praze na Štvanici jsem byl
v plné přípravě. Na zranění už vůbec
nemyslím, je to pryč. Teď zase makám bez omezení, jasným cílem je
maximálně se nachystat na další souboj. Čistě kondiční přípravu mám za
sebou, v Londýně už budu trénovat
i normálně sparingy se soupeři.“
yy Na podzim vás pak čeká vrcholně sledované česko-slovenské
derby proti Attilu Véghovi. Soustředíte hlavní pozornost již nyní
na tuhle bitvu?
„To určitě ne. Musí se jít zápas od
zápasu, a protože mi Oktagon naplánoval na konec července dost nebezpečného brazilského protivníka,
koncentroval jen na tohle nejbližší
utkání. Jako obvykle totiž chci doručit kvalitní výkon i vítězství, ideálně
před limitem. A teprve pak, přijde na
řadu Attila.“
yy Nicméně duel s Véghem slibuje
fanouškům MMA velký zážitek, ne?
„Věřím, že rozhodně jo. Uvidíme,
jestli se devátého listopadu povede
vyprodat pražskou O2 arenu. Pokud
ano, budu z toho mít velkou radost.
A ještě větší, až Attilu ukončím. Což
však bude hodně těžké, protože je těžší i vyšší než já a samozřejmě má svou
kvalitu. Hlavně výbornou fyzičku,
kvůli čemuž se špatně ukončuje. Možná to proto dopadne spíš na body, ale
každopádně v můj prospěch. O svém
vítězství vůbec nepochybuju. Mnoho
let se považuju za česko-slovenskou
jedničku MMA a nezbývá než to konečně potvrdit v kleci. Prostě se utkají
dvě největší osobnosti MMA svých
zemí – a vítěz může být pouze jeden.
Český lev bude žrát první!“

vizitka

KARLOS VÉMOLA
✓ narodil se 1. července 1985 v Olomouci
✓ momentálně žije střídavě v Praze a v Londýně
✓ profesionální bojovník MMA (smíšených
bojových umění), neoficiální jednička tohoto
sportu v ČR
✓ od dětství se věnoval bojovým sportům, jako mládežník zápasil
za Sokol Olomouc i TJ Sokol I Prostějov, později dělal také kulturistiku
✓ později přešel k MMA, svůj první duel mezi profesionály
absolvoval v roce 2008
✓ díky skvělému startu s rekordní výsledkovou bilancí 7-0 se
mu jako prvnímu Čechovi v historii otevřely dveře do prestižní
světové organizace Ultimate Fighting Championship z USA
✓ v UFC stihl šest střetnutí, z toho dvě vyhrál a ve čtyřech podlehl
✓ poté začal znovu bojovat pod křídly jiných organizací a postupně
získal několik mezinárodních titulů ve střední i polotěžké váze
✓ jeho celková bilance aktuálně čítá 26 triumfů a pouze 5 porážek
✓ značné pozdvižení nedávno způsobil přestupem z krachující
organizace XFN do konkurenčního Oktagonu
✓ je svobodný, žije s přítelkyní Lelou Ceterovou a má dvě
nemanželské děti žijící s jejich matkou v Londýně
zajímavost: jeho největším koníčkem je chov exotických
zvířat, doma má například žraloky nebo krokodýla
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Tři týdny budou čistě tréninkové, potom přijdou
na řadu přátelské duely i turnaje v Olomouci a na Olympu
PROSTĚJOV Nezvykle krátká letos bude společná příprava volejbalistek
VK Prostějov na novou sezónu. UNIQA extraliga žen ČR 2019/20 totiž začne
už 26. září a tím pádem potrvá tréninkové období jen necelé dva měsíce.
Hanačky do něj vstoupí ve středu 31. července odpoledne.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Úvodní tři týdny budeme pouze trénovat
bez jakýchkoliv zápasů, ty přijdou na řadu až
později. Zpočátku vytvoří podstatnou část
přípravného programu různá kondiční cvičení, která budeme kombinovat s herní náplní,
přičemž volejbalu bude postupně přibývat,“
uvedl kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Celý srpen však jeho svěřenkyně stráví mimo
své obvyklé působiště. „V hale Sportcentra

DDM se momentálně pokládá nová palubovka, tím pádem jsme si museli tréninky
střídavě naplánovat do Národního sportovního centra, Letní haly a tamní posilovny. Do
Sportcentra se pak vrátíme od září,“ prozradil
Petráš.
Na startu společné přípravy prostějovských
žen budou chybět tři plejerky. „Karolína
Fričová se chystá s reprezentací Slovenska
na Mistrovství Evropy, uvidíme, jak dlouho
se v nároďáku udrží. Lucka Nová s Terkou
Slavíkovou dostaly po absolvování Světové
letní univerziády v Itálii trochu delší volno
a k nám se připojí od pondělka 5. srpna,“ informoval Petráš.
Vzhledem k omezenému časovému prostoru
stihne tým VK o poznání méně přátelských

Olomouc má dvě smečařky z východu,
Liberec účko z USA, Olymp nahrávačku

střetnutí než v minulých letech. „Od 13. do
15. září si zahrajeme na mezinárodním turnaji v Olomouci, 20. a 21. 9. nás pak čeká
další mezinárodní turnaj na Olympu Praha.
Kromě toho máme předběžně dohodnuté
na přelom srpna a září dva přípravné zápasy
doma + venku s Šelmami Brno, přesné termíny se upřesní. A pokud bude potřeba, můžeme případně domluvit ještě nějaké přáteláky,“
sdělil slovenský patriot pracující ve službách
Prostějova již dvanáctým rokem.
Loni se zde oženil, nedávno se mu tady narodil syn. Z profesního hlediska má však
před sebou extrémně náročnou šichtu, neboť
u omlazeného mančaftu zůstane s největší
pravděpodobností jako jediný lodivod. „Dosavadní kondiční trenérka Solange Soares
se bude věnovat pouze mládeži, asistenta
nemám a asi mít ani nebudu. Nejspíš mi
v případě potřeby vypomohou další členové realizačního týmu, protože dělat všechno
sám i během soutěžních utkání úplně nejde.

RYCHLÝ
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Prostějov (son) - Národní tým volejbalistek České republiky má před
sebou poslední vrchol aktuálního
léta – kvalifikaci o postup na Letní
olympijské hry 2020. Rozhodující
kvalifikační turnaj se pro skupinu
B uskuteční v Číně, kde budou mít
Češky od 2. do 4. srpna za soupeřky
domácí Čínu, Turecko a Německo.
Z extrémně silné grupy přitom na
olympiádu proniknou
jen vítězky.
Zajímavostí je, že
přípravu na pokus
o výsledkový zázrak
zahájil výběr ČR
v Prostějově! Sešel
se zde v pondělí
15. července, aby tu
absolvoval dva společné tréninky a ve
středu 17. července pak odcestoval
k přátelským zápasům do Polska.
Prvním
protivníkem tam byly polské hostitelky, jež
triumfovaly 4:0 (24,
21, 11, 22). Druhé
.WDQOÊT2GVT¾wRąKLGFPQO\VTÆPKPMčNQÿUMÆRąÊRTCX[
přípravné utkání pak
Foto: Marek Sonnevend svěřenkyně Giannise Athanasopoulose
Pracovat ale přesto hodlám na maximum, v totéž věřím u holek. Abychom v rámci možností předváděli absolvovaly proti Bělorusku s nerozhodným výsledkem 2:2 (22, 22,
co nejlepší volejbal a společně dosáhli takových vý- -19, -19). Do sestavy přitom nasledků, které budou odpovídat potenciálu z poloviny skočily dvě hráčky působící během
obměněného družstva,“ zdůraznil Luboš Petráš.
uplynulé sezóny za prostějovské
vékáčko: blokařka Eva Rutarová
a smečařka či univerzálka Marie
Toufarová, nyní už provdaná Kozubíková.

oŤþġĨǦůŎĚĨÖeǤýŉþŞŐͷϭƧƟƛůýϨ

Smutnou a KP nového kouče ǓǛƟýǤůīŸĘŬīůīůǛƳƟĨůĩƟƧšǛƪƳþĘ
PROSTĚJOV S blížícím se startem přípravy ve všech klubech volejbalové UNIQA
extraligy žen ČR logicky došlo k navýšení
aktivity na přestupovém trhu. Průběžné
výsledky hráčských přesunů přinášíme
v následujících odstavcích.
Úřadující mistryně republiky UP Olomouc sice
přišly o několik opor, ale po bulharské blokařce Veronice Bezhandolske z VK Prostějov už
přivedly další dvě posily. Obě jsou smečařkami
z bývalého Sovětského svazu, Ukrajinka Ganna
Burbelyuk nastupovala v minulé sezóně za izraelský Menashe Hadera Emek Hefer a může naskakovat i na univerzálu, Běloruska Anastasiya Kazachenka přišla z tamní Zhemchuzhina Polessia.
K zajímavému veletoči na účku došlo v bronzové Dukle Liberec. Jedna z nejčastěji bodujících plejerek uplynulého ligového ročníku
Nikol Pištěláková nečekaně oznámila oddílovému vedení, že je těhotná, načež jako náhrada
za tahounku byla angažována Američanka Casey Castillo z Hawai University!
Podobně interesantní střídání stráží proběhlo
i v Olympu Praha. Ten po Pavle Šmídové přišel také o druhou kvalitní nahrávačku Kateřinu
Valkovou, která po uzdravení z dlouhodobé-

ho zranění odešla do německého VfB Suhl.
Přesto bude mít družstvo z české metropole
daný post obsazen špičkově, neboť se podařilo
získat tuzemskou reprezentantku Lucii Smutnou z rumunské Alby Blaj.
KP Brno povede nový hlavní kouč, jímž se
stal osmatřicetiletý Matúš Kalný ze Slovenska. Úspěchy sbíral v posledních letech s mládežnickými nároďáky v Německu, nyní zkusí
pozvednout Královo Pole. To však zatím
neoznámilo žádné posily, místo toho přišlo
o několikátou stěžejní volejbalistku – aktuálně blokařku Kláru Vyklickou přestoupivší do
bundesligového VC Wiesbaden.
Hodně živo je pak v Sokolu Šternberk. Jeho brazilská střeďačka Caroline Godoi se sice vrátila
domů za oceán do AGEE Volei Joseense, leč TJ
nemusí smutnit: přivedla už pět nových akvizic!
Po dříve oznámených Amandě Sifferlen z USA
+ Nicole Šmídové na hostování z vékáčka jsou
jimi běloruská smečařka Aleksandra Karabinovich z Prešova, americká blokařka Loren Kofie
z Mazovie Varšava a polská univerzálka Gabriela
Mazur ze stejného klubu. Vypadá to, že exprostějovský asistent trenéra Lukáš Miček bude mít
asi dobrý hráčský materiál k práci.
(son)
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PROSTĚJOV První srpnový den je datem,
kdy vstoupí do přípravy mládežnické volejbalistky VK Prostějov. V jejich trenérském vedení přitom došlo od minulé sezóny k mnoha
změnám včetně té nejzásadnější: novým šéfkoučem mládeže ve vékáčku se stal celorepublikově uznávaný odborník Aleš Novák.
„Ve čtvrtek 1. srpna začínají trénovat juniorky a kadetky, od pondělí 5. srpna pak starší
i mladší žákyně. V sobotu 10. srpna následně
všechny věkové kategorie odjedou na týdenní
soustředění v Jeseníkách, jehož centrem bude
stejně jako v předchozích letech hotel Kamzík
v Karlově pod Pradědem,“ prozradil Večerníku
Aleš Novák.
„Juniorky absolvují 10. srpna ještě před karlovským kempem přípravný turnaj v Kojetíně, načež
soustředění zakončí 17. srpna jiným turnajem
v Olomouci. Čtyři dny z posledního srpnového
týdne poté stráví na kratším soustředění v Uherském Hradišti spojeném s další turnajovou prověrkou,“ řekl Novák.

Gró tréninkové náplně veškerých mládežnických družstev hanáckého klubu však proběhne
v domácích podmínkách. „Devadesát procent
přípravy směřujeme do moderní haly Národního sportovního centra Prostějov, kde máme
vynikající podmínky i zázemí. Za důležité také
považuji, že během školního roku se dosavadní
čas dopoledních tréninků od 7.00 do 9.00 hodin
podařilo změnit na mnohem optimálnějších
10.00 až 12.00 hodin,“ zmínil Novák.
Tým lodivodů starajících se o prostějovské volejbalové naděje musel ale budovat znovu téměř od
nuly poté, co po uplynulé sezóně z různých důvodů
skončila většina dosavadních kormidelníků mládeže. „Odešli skoro všichni, zůstaly jen Solange Soares
a Barbora Korhoňová. Jako profesionální trenérka
ovšem přichází Lenka Fabikovičová z Břeclavi, jež
pracovala též u českých reprezentací. A dost si slibujeme od případného zapojení prostějovských volejbalových patriotů i patriotek. S některými vedeme
jednání o jejich návratu do služeb VK,“ připojil Novák jednu slibnou zmínku.
(son)
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Prostějov (son) - Dvě pikantní
zprávy se aktuálně objevily v souvislosti s volejbalistkami, které
v blízké či vzdálenější minulosti
oblékaly dres VK Prostějov. V jednom případě jde o přestup, ve druhém o velkou životní změnu.
Hanácký oddíl po minulém ročníku opustila řada plejerek a poslední
z nich, která delší dobu nemohla
najít nové působiště, byla smečařka
Petra Kojdová. Teď již ale i ona oficiálně zakotvila jinde.
Kde? V maďarském kolektivu UTE
Budapešť, jehož ambice rok od
roku stále rostou a vékáčko proti
němu loni odehrálo několik přátelských duelů, mimo jiné i v rámci
„svého“ turnaje O pohár primátora
statutárního města Olomouc 2018.
Právě olomouckého klubu UP se
týká druhá žhavá novinka, která
však ještě nebyla oficiálně oznámena. Ovšem ve volejbalovém zákulisí
již není žádným tajemstvím, že Julie Kovářová otěhotněla a úpéčko
tak musí neplánovaně shánět jiné
libero!
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VK jej začne už koncem září v Liberci a proti Olomouci
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PROSTĚJOV Nezvykle brzy odstartuje volejbalová UNIQA extraliga žen ČR 2019/20, jejíž rozlosování spatřilo světlo světa. Základní
část elitní tuzemské soutěže totiž
zahájí dvěma úvodními koly již na
sklonku září – a pro VK Prostějov
půjde o nejtěžší možný vstup.
Hanačky nejprve zajíždějí ve čtvrtek 26. 9. do Liberce, přičemž Dukla
bude jasným aspirantem na zisk medaile. O dva dny později 28. září pak
volejbalistky vékáčka přivítají UP
Olomouc jakožto úřadující mistryně
republiky a největší favoritky na obhajobu titulu.
Základní fáze je tradičně dvoukolová
(každý s každým doma + venku), tedy
čítající osmnáct dějství při nezměněném

startovním poli deseti stejných družstev
v porovnání s minulou sezónou.
Následně však nepřijde na řadu klasická nadstavba v rozdělených skupinách, místo toho se všechny týmy
střetnou ještě jednou každý s každým
(buď doma, nebo venku podle umístění). Dlouhodobá část tak bude mít
dohromady sedmadvacet kol.
Prvních osm kolektivů tabulky postoupí do čtvrtfinále play-off, devátému celku soutěž skončí a desátý půjde
přímo do baráže o záchranu proti vítězi první ligy. Vyřazovací boje přinesou kromě čtvrtfinále ještě semifinále,
finále (vše na tři vítězné zápasy) a sérii
o třetí místo (na dvě vítězná utkání).
O pátou až osmou příčku se hrát nebude.
(son)
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PROSTĚJOV Klasického pivota získalo vedení
BK Olomoucko do kádru před novým ročníkem
Kooperativa NBL. Muziku pod košem bude tvrdit
Igor Josipovič, 206 centimetrů vysoký rodák
z Bosny a Hercegoviny. Do nejvyšší české soutěže
se vrací po třech letech. V sezóně 2015/2016 reprezentoval USK Praha.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
„Igor má za sebou řadu sezón v kvalitních ligách. Díky
zkušenostem si umí vybojovat
prostor pod košem na obou
polovinách palubovky. Dobře čte
hru, v útoku se dokáže uvolnit,

v obraně si zase dokáže získat
respekt,“ představuje novou posilu
hanáckého celku sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Josipovič je 107 kilogramů vážící
pořízek, který obvykle využívá své
parametry v podkošových soubojích. Sám předpokládá, že se tak
bude prezentovat i v novém klubu.
„Řeknu to na rovinu. Prostor pod
košem je můj. Tam budu hrát velmi fyzicky, ale férově,“ uvedl Josi-

povič, který si v kariéře zahrál i finále bosenské ligy a ve Slovinsku
se dostal do semifinále.
Třicetiletý basketbalista v průběhu kariéry prošel sedmi kluby.
Zahrál si i ve slovenských Levicích nebo slovinském Mariboru.
V Bosně a Hercegovině vystřídal
čtyři týmy, poslední sezónu strávil v kádru KK Kakanj. Ve čtyřiadvaceti zápasech dával v průměru
15,8 bodu na zápas a byl nejlepším
střelcem týmu. S průměrem 6,4
doskoku na utkání byl současně
také nejlépe doskakujícím hráčem.
Nová posila v BK Olomoucko
nahradí Josipa Mikuliče, který na
Hanou přišel v průběhu minulého
ročníku a střídal lepší a horší výkony. I díky tomu nabídku na novou smlouvu od klubu po sezóně
nedostal.
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PROSTĚJOV Necelé tři týdny po
skončení světového šampionátu
bude zahájena nová sezóna Kooperativa NBL. Basketbalisté BK
Olomoucko, kteří budou obhajovat
postavení na stupních vítězů, vstoupí do dalšího ligového ročníku domácím utkáním proti Královským
Sokolům z Hradce Králové v sobotu
5. října.
„Začínat doma po dlouhé soutěžní
přestávce je zřejmě dobré pro fanoušky.
Z pozice trenéra to ale příliš neřeším.
Musíme odehrát zápasy proti všem
soupeřům. Doma i venku. A je docela
jedno v jakém pořadí,“ poznamenal
kouč Olomoucka Predrag Benáček.
Základní část bude mít opět dvaadvacet
kol a skočí 29. ledna. Vedení soutěže

zatím počítá s pauzou na přelomu listopadu a prosince, v níž měl proběhnout
první díl kvalifikace o EuroBasket 2021.
Toto okno Mezinárodní basketbalová
asociace FIBA čerstvě zrušila a vyhověla požadavkům národních federací. Ty
chtěly šetřit hráče v nahuštěném programu mezi zářijovým mistrovstvím
světa a kvalifikačními turnaji o postup
na olympiádu v červnu příštího roku.
„Existuje několik variant, jak s pauzou
naložíme. Vzhledem k tomu, že jsme
se stali spolupořadatelem mistrovství
Evropy, nemusíme hrát kvalifikaci.
Uvažujeme o tom, že během přestávky
odehraje reprezentace turnaj s dalšími
pořadatelskými státy, aby národní tým
nepřišel o kvalitní zápasy,“ sdělil vedení
České basketbalové federace.
(lv)

Dunanse má nahradit
Malik Morgan
PROSTĚJOV Na perimetru bude v nové sezóně 2019/20 operovat
v sestavě basketbalistů BK Olomoucko Malik Morgan, který
může hrát na křídle, případně zaskakovat i na rozehrávce.
Pětadvacetiletého Američana si vedení oddílu vyhlédlo
jako náhradu za T. J. Dunanse.

3ÈWLFHNRUIEDOLVWÕ6.5*3URVWÈMRYRGFHVWXMH
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PROSTĚJOV Mimořádně početné zastoupení bude mít prostějovský korfbal
na nejdůležitější mezinárodní akci tohoto roku. Stane se jím mistrovství světa
dospělých 2019 v Jihoafrické republice,
jež hostí od čtvrtka 1. do soboty 10. srpna třímilionové město Durban. Dnes večer tam vyrazí hned kvinteto členů prostějovského oddílu SK RG!

MarekSONNEVEND

Do konečné nominace národního výběru
České republiky se dostala jedna žena Renata
Havlová + čtyři muži Petr Galíček, Alexandr
Vyroubal, Petr Šnajdr a Daniel Štefák. „Světový šampionát v Africe je velké lákadlo. A tím
víc, že se nás tam z Prostějova může reálně dostat čtyři nebo pět. V přípravě pořádně mákneme, a pokud nás opravdu nominují, zabojujeme s naší reprezentací o co nejlepší umístění.
Zisk medaile by byl splněný sen,“ řekl Večerníku Petr Šnajdr už ve druhé polovině června na
tradičním setkání Big Ill Pig.
Slova střelce rozhodujícího „zlatého“ koše
na bronzovém Europa Shieldu klubů 2019
se nakonec naplnila, do JAR odletí pětice
zástupců ergéčka. Rozhodlo o tom několik
soustředění i přípravných zápasů, z nichž
většina proběhla v městské sportovní hale
Kostelce na Hané. My budeme našim korfbalistům samozřejmě držet pěsti a z Durbanu přineseme podrobné zpravodajství, po
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návratu domů pak máme v plánu exkluzivní dívka Vendula Bartošová a chlapci, současně
bratři Josef Valenta + František Valenta.
rozhovor s prostějovskými reprezentanty.
Reprezentační tým ČR sedmnáctiletých v záTRIO HRÁLO NA SP U17
kladní skupině porazil Katalánsko 10:6, MaV HOLANDSKU
ďarsko 14:1 i Slovensko 10:7, naopak podlehl
Korfbalový klub SK RG PV měl své vyslan- Belgii 3:13 a Tchajwanu 6:16. Tím pádem puce také na Světovém poháru U17 v nizo- toval do bojů o páté až osmé místo, kde zdolal
0C5X÷VQXÆORQJ¾TW7XPK\Q\GOUMÆO'KPFJQXGPWRQOQJNKè4MwGUVÆRąÊéEGVąKJT¾éK5- zemském Eindhovenu. Letošní vrchol této Německo 9:7 a na závěr prohrál s Anglií 4:7.
4)
(QVQ(CEGDQQM věkové kategorie absolvovala trojice z Hané: Což znamenalo konečnou šestou pozici.

Těsně ale obhájil. Brodek u Přerova

ovládl Mexico
VÍCEMĚŘICE V sobotu 13. července proběhl už třináctý ročník tradičního turnaje v malé kopané Mexico
Cup – memoriál Antonína Dostálíka
(člena a spoluzakladatele SK) v areálu
Domova u rybníka Víceměřice. I přes
nepříznivou předpověď počasí, jež
například pocuchala nervy pořadatelům nedalekého Metle Cupu, nakonec turnaj v klidu proběhl.
Klání se zúčastnilo pět týmů: domácí SK
Mexico, obhájce Brodek u Prostějova,
SK Dřevnovice, Lokomotiva, dále Víceměřice „B“ a Hamíci. Po úvodním slově
předsedy SK Víceměřice Vladimíra Fialky a po následném rozlosování se začalo
„bojovat“ o body, vše řídil rozhodčí pan
Krátký.

Kolem poledne se odehrály dva exhibiční zápasy. Nejdříve hrály proti sobě děti,
utkání skončilo výsledkem 8:3 pro červené. Ti ovládli pokutové kopy v poměru 3:1. „Následovalo již tradiční utkání
klientů Domova u rybníka proti výběru
složenému z dětí a hráčů účastnících se
turnaje, kde nakonec tým klientů Domova prohrál 3:1. Výsledky však nejsou
podstatné. Potěšil nás velký zájem dětí
i klientů Domova, kteří se již od rána nemohli zápasu dočkat,“ vyjádřil se organizátor turnaje Vladimír Fialka.
Vyzdvihl rovněž příjemnou atmosféru
klání. „Účastnící turnaje se opět mohli
těšit na domácí prostředí, výbornou
partu lidí, bohatou tombolu a ceny,
děti měly k dispozici skákací hrad,“

„V Evropě bude podruhé. V předminulém ročníku
hrál za nizozemský Den Bosch. Je to plus, protože
už má za sebou zkušenost s evropským basketbalem
a ví, že se tady hraje trošku jinak než v USA,“ prohlásil na adresu zámořské posily sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek. V Holandsku obsadil
Morgan s klubem páté místo v nejvyšší soutěži.
Rodák z River Ridge v Louisianě působil od roku
2012 do roku 2017 v NCAA, poslední dva roky hrál
za juniorský a pak i seniorský výběr týmu Tulane
Green Wave.
„Hledali jsme univerzálního basketbalistu, který
nám pomůže na obou polovinách palubovky. Hodně jsme vybírali, prohlíželi dostupná videa, sháněli
všechny možné informace. Je to vždy trochu sázka
do loterie, ale Malik vypadá dobře. Je individuálně
zdatný, současně i atletický. Chytřejší ovšem budeme až po absolvování přípravy,“ uvedl Pekárek s tím,
že nová posila měří 193 centimetrů a váží 93 kilogramů.
(lv)
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Lokomotiva Víceměříce „B“ – Brodek u Prostějova
SK Mexico – SK Dřevnovice
Hamíci – Lokomotiva Víceměříce „B“
Brodek u Prostějova – SK Dřevnovice
SK Mexico – Hamíci
Lokomotiva Víceměříce „B“ – SK Dřevnovice
Brodek u Prostějova – SK Mexico
Hamíci – SK Dřevnovice
SK Mexico – Lokomotiva Víceměříce „B“
Brodek u Prostějova – Hamíci

0:1
3:2
0:3
4:2
5:3
2:4
3:0
0:0
1:3
1:0
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řekl Fialka. Turnaje se zúčastnila také
Božena Sekaninová, někdejší senátorka. Její přítomnost zdobí tuto akci
dlouhodobě podobně jako krumsínský Haná Cup.
Zatímco se některé turnaje redukují, nebo
dokonce ruší, malá kopaná bude mít své

místo ve Víceměřicích i za rok. Už nyní
totiž organizátoři pracují na přípravě dalšího, a sice čtrnáctého ročníku. „Sportovci
se už teď mohou těšit na další ročník, který se uskuteční během července 2020,“
dodal Vladimír Fialka, předseda SK Víceměřice – Mexiko, z. s.
(sob)
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„NEBYLO TO NIC
JEDNODUCHÉHO.“
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PROSTĚJOV Volno hokejistů po náročné suché přípravě je u konce. Od
středy se Jestřábi opět připravují na
ledě. I v úmorných vedrech, která teď
venku panují, absolvují první tréninkové dávky.

PROSTĚJOV Nová akvizice do útoku Jestřábů, to je útočník Dominik Hrníčko.
Čtyřiadvacetiletý liberecký odchovanec odehrál
poslední sezónu v dresu Jihlavy. Naskočil i v pár
extraligových zápasech za Zlín. Po čtvrtečním
tréninku si třiadvacetiletý forward, který v Prostějově podepsal roční smlouvu s následnou
opcí, udělal čas na otázky Večerníku.

Eva REITEROVÁ
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
Ve čtvrtek vyjel tým Jestřábů na led pod taktovkou trenérského tria Jiří Vykoukal, Ivo Peštuka
a Štefan Žigárdy. Na tréninku ve čtvrtek, stejně
jako v uplynulých letech, nechyběl ani někdejší
prostějovský trenér mládeže Lukáš Majer specializující se na bruslení neboli powerskating
„S Lukášem jsem vždycky domluvený, že na
začátku letní přípravy nám ve dvou až třech
trénincích pomůže, aby to kluci měli trochu jiné.
On do toho vnese takové to mládí, elán, krev,
to je fajn. S námi tu bude ještě v pátek,“ říká Jiří
Vykoukal. Poté se hráči zaměřili na individuální
dovednosti.
První trénink absolvovala po deváté hodině osmičlenná skupina útočníků spolu se třemi brankáři. Jedním z nich byl i Tomáš Štůrala trénující
s týmem před odchodem do zahraničí. Naopak
chyběl Daniel Dvořák, který je na soustředění
U20 ve Finsku. V půl jedenácté přišla řada na
kompletní soupisku obránců (celkem sedm,
pozn. red.) opět i s brankáři. Ty, mimo jiné, čekala
novinka v podobě speciálních brankářských
brýlí a bílých kotoučů.
V následujících čtrnácti dnech čeká Jestřáby
dvoufázový trénink. „Bude to náročné, ale bez
toho to nejde,“ dodal Vykoukal. První přátelské
utkání odehrají ve čtvrtek 8. srpna na ledě v polském městě Tychy. Prostějovským fanouškům
se Jestřábi poprvé na domácím ledě představí
v úterý 13. srpna proti Dukle Jihlava.
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yy Máte za sebou první tréninky, vraťme se
ale ještě na chvíli k letní přípravě. Jak ji hodnotíte?
„Na společnou letní přípravu jsem tady
nebyl. Dostali jsme od trenéra povolení
absolvovat individuální přípravu. Takže já jsem si ji dělal v Liberci s kondičním trenérem.“
yy Jak náročné byly první tréninky? Jak se po nich cítíte?
„Tak včera to bylo takové zvláštní.
Nebylo to nic jednoduchého. Dnes
už to bylo o trochu lepší, mělo to
celkem tempo. Na konci jsme měli
trénink jeden na jednoho, takže už
nám to pořádně začíná. Těšili jsme
se na to.“
yy Jak se tréninky v Prostějově liší oproti těm z bývalých
působišť?
„To nemohu ještě posoudit.
(QVQ.*-,GUVą¾DK2TQUV÷LQX
Máme za sebou pouze dva ledy,

takové spíše rozehřívací, takže to asi poznám až po
delší době.“
yyVenku jsou teploty nad 30 °C, tak jaký byl led?
„Řekl bych, že na to, jaké jsou venku teploty, není
úplně špatný. Sice jej dělali na začátku tohoto týdne,
ale i tak je dobrý.“
yyObměňoval jste hodně výstroj před novou
sezónou?
„Mám právě úplně všechno nové. Novou výstroj,
nové brusle. Měnil jsem to všechno asi po sedmi letech. Teď ze začátku to bude hodně těžké.“
yyJak se rýsoval váš přestup k Jestřábům?
„Měli jsme s panem Vykoukalem už nějaké kontakty.
Když jsme potom s Jihlavou skončili v play-off, tak
se to tak vyvíjelo, až jsem skončil tady.“
yyJaké jsou vaše cíle do nadcházející sezóny?
„Samozřejmě jít v play-off co nejdále. Základem je
play-off, potom se uvidí, co dál. Všichni víme, proč
tady jsme. Nejsme tady proto, abychom se tu scházeli jen tak.“
yy Na kterého ze soupeřů se nejvíce těšíte?
Bude to právě váš bývalý klub Dukla Jihlava?
„To ani ne. Slyšel jsem, že hodně atraktivní zápasy jsou
proti Přerovu. Je to tady kousek, takže pořádné derby.
K tomu s ním budeme hrát hned první zápas, tak na to
se asi nejvíce těším. Jsem zvědavý na tu diváckou kulisu.“
yyJe něco, co byste chtěl na závěr vzkázat prostějovským fanouškům?
„Doufám, že se tady na zimáku sejdeme v co největším
počtu a že nás celou dobu bude chodit podporovat
hodně fanoušků. Věřím, že my jim dáme dobrý důvod k tomu, aby měli chuť sem na ty zápasy chodit.“
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NĚMČICE NAD HANOU Pokud se řekne Němčice nad
Hanou, většinou přespolní napadne pěkné centrum,
cukrovar nebo mažoretky. A právě poslední jmenované
dělají městu opět dobré jméno. Dostaly se totiž na mistrovství Evropy, které se bude konat v Gyoru v Maďarsku. „Nesmírně si toho cením. Z kvalifikace se dostaly na
třetí z deseti míst, takže rozhodně ne s odřenýma ušima.
Holky jsou moc šikovné a trenérka Klára Špičková s nimi
udělala neskutečnou práci,“ pochválila mažoretky vedoucí Střediska volného času Orion Eva Bašková. Čtyřdenní
mistrovství se bude konat 15. až 18. srpna.

Michal SOBECKÝ
Problém však nastal ve chvíli, kdy mažoretky musí za cestu
zaplatit. „Pomozte těm dětem v hledání sponzorů, každá koruna bude dobrá. Tyto děti cvičí fakt hodně, rodiče se obětují,
aby děti byly vždy na závodech včas. Vnučky mi telefonova-

ly a radostí plakaly, že vyhrály,“ obrátila se na Večerník paní
Záhorová. Přitom by nemělo jít o levnou záležitost: cesta do
Maďarska by mohla přijít i na velké peníze.
Vědoma si toho je i Eva Bašková. Přesto prosí, aby lidé
dvakrát přemýšleli nad formou, jakou chtějí mažoretkám
pomoci. „Jede nám tam dvacet tři děvčat ze souborů MiniOrionky a Orionky, částku odhadujeme na 10 tisíc korun
na jednu. Ještě sháníme ubytování, dopravu a podobně.
Startovné děvčatům zaplatíme, nechceme ale zatížit příliš
rodiče. Proto kdo by chtěl děvčatům pomoci, může. Je však
třeba tak učinit přes darovací smlouvu,“ vzkazuje. Sama se
nakonec ujala shánění peněz. Od sponzorů se jí podařilo 0÷OéKEMÆ OCåQTGVM[ OCLÊ Wå XGNOK FQDTÆ LOÆPQ C LFQW \C
×UR÷EJ[8FCNwÊOLKOCNGOčåGDT¾PKVPGFQUVCVGMRGP÷\
získat 33 tisíc korun.
Foto: Michal Sobecký
O pomoc žádala nejen firmy a jednotlivce, ale také obce. „Děvčata pochází ze čtyř vesnic a Němčic. Požádáme je určitě o pomoc,“ kyním se nebrání. „Pokud přijde žádost, určitě se o ní pobavíme.
informovala Eva Bašková. A společně s mažoretkami může uspět. Nevidím v tom žádný problém. Město podporuje sporty včetně
Jak sdělil starosta Němčic Jan Vrána, přispění mladým sportov- mažoretek,“ sdělil na začátku léta Večerníku.

Prolog akademického ME univerzit v orientačním
běhu provedl účastníky centrem města Prostějova
PROSTĚJOV Úvod premiérového Mistrovství Evropy univerzit v orientačním běhu 2019 byl opravdu působivý. Velká
mezinárodní akce trvající většinu minulého týdne měla sice
své centrum v Olomouci, ale její start v podobě závodního
prologu hostil Prostějov. A aktérky i aktéři z téměř dvaceti
zemí starého kontinentu měli díky atraktivně zvolené trati
možnost poznat krásné centrum našeho okresního města.

BYLI JSME
U TOHO
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Zázemí zahajovacímu klání poskytla
zrekonstruovaná budova Sportcentra
DDM v ulici Vápenice, start i cíl byl
v sousedních Smetanových sadech.
Tam organizátoři umístili hned několik kontrol, načež muži (2,6 kilometru)
i ženy (2,2 kilometru) pokračovali do
dalších prostějovských zákoutí.
Proběhli tak okolo zámku na Pernštýnském náměstí, minuli sokolovnu na
Skálově náměstí a odtamtud se vydali
přímo na Masarykovo náměstí, kde
jedna kontrola ležela vedle sochy TGM
před radnicí a druhá kousek opodál u
sedící sochy Jiřího Wolkera.
Trasa poté vedla i ke Kulturnímu a
společenskému centru, okolo budov
Finančního úřadu či Střední školy
podnikání a obchodu, další stanoviště
pořadatelé umístili do oblasti tržnice
a Špalíčku. Udivení občané sledovali
sprintující „orienťáky“ rovněž před

obchodním centrem Zlatá brána,
načež závodníci vyrazili Kramářskou
uličkou zpět do Smetanových sadů
vstříc závěrečnému finiši.
Mužskou kategorii ovládl David von
Arx ze Švýcarska před ruským vysokoškolákem Viacheslavem Martynovským a jeho krajanem Daniilem
Kashinem, zatímco z Čechů se do elitní desítky vešel jediný Petr Horvát na
čtvrté pozici. A domácí Radim Fajkus z
SK Prostějov obsadil dvaatřicáté místo.
Mezi ženami triumfovala také švýcarská
reprezentantka Marita Hotz, zatímco
další dvě medaile braly zástupkyně ČR.
Stříbro vybojovala Johanka Šimková z
brněnských Žabovřesk a bronz získala
Petra Hančová z Lokomotivy Pardubice. Favorizovaná Tereza Janošíková ze
Šumperka coby bronzová z nedávného
mistrovství světa juniorek byla diskvalifikována kvůli minutí jedné z kontrol.
Ceny nejlepším předali na nádvoří
Sportcentra DDM na Vápenici v rámci slavnostního vyhlášení výsledků náměstek primátora statutárního města
PV Jan Krchňavý a šéf organizačního
výboru univerzitního šampionátu Evropy Dušan Vystavěl. „Snažili jsme se

FOTOGALERIE
klikni na
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trať postavit tak, aby aktéři v rámci poměrně krátké vzdálenosti proběhli co
největším počtem důležitých míst našeho nádherného Prostějova. Věřím,
že si jej v rychlosti stihli aspoň trochu
prohlédnout,“ řekl Večerníku spokojený Dušan Vystavěl.

ME UNIVERZIT V OB 2019
– VÝSLEDKY PROLOGU
Muži: 1. Von Arx (Švýcarsko) 11.17 minuty, 2. Martynovskii (Rusko) 11.29, 3.
Kashin (Rusko) 11.37, 4. Horvát (Česko) a Minoiu (Rumunsko) 11.50, 6.
Kudriautcev (Rusko) 11.52, 7. Yasur

(Izrael) 11.53, 8. Guillemain (Francie)
11.54, 9. Stanonik (Slovinsko) a Fehervari (Maďarsko) 12.04.
Ženy: 1. Hotz (Švýcarsko) 10.58, 2.
Šimková (Česko) 11.06, 3. Hančová
(Česko) 11.08, 4. Mueller (Švýcarsko)
11.11, 5. Stadler (Švýcarsko) 11.17, 6.
Pekařová (Česko) 11.22, 7. Panchenko (Rusko) 11.34, 8. Avci (Turecko)
11.36, 9. Weiler (Maďarsko) 11.42, 10.
Voborníková (Česko) 11.50.
Za celým Mistrovstvím Evropy univerzit 2019 se podrobně ohlédneme
v Drobnohledu, který bude součástí
některého z příštích vydání Večerníku.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

KLUB VZPÌRAÈEK ROSTE A SÍLÍ
Oddíl z Hané je slavný nadšením,
výsledky i lechtivým kalendářem

PROSTĚJOV Koncem června PŮVODNÍ
to budou tři roky, co světlo ZPRAVODAJSTVÍ
světa spatřil nový vzpěračský
oddíl. Vzpírání Haná od té pro Večerník
doby ukazuje, že chce nejen
vyplnit hluché místo na ma- Michal SOBECKÝ
pě vzpěračských oddílů, ale jde mu i o zlepšování výsledků.
A to se mu daří, ve II. lize vzpírání si postupně vydobyl renomé. Jedna z hlavních organizátorek a zakladatelka oddílu
Julie Švecová navíc každoročně ukazuje, že vzpěračky nejsou mužatky bez špetky ženství.
2480ª0#*#0¦
Olomouc, Brno ale také Ostrava a další
více či méně vzdálené lokality. Až tam
musely donedávna jezdit vzpěračky
z okolí Prostějova. To už neplatí. V roce
2016 vzniklo Vzpírání Haná se základnou v Náměšti na Hané s řadou členů
právě z Prostějovska a Olomoucka. Po
třech letech se dnes může ohlédnout
Julie Švecová za prací oddílu.
„Jsme na tom dobře. Oddíl se rozrůstá,
složíme víc družstev a málokterý víkend
máme bez závodů. Členů je zhruba
třicet, nejmladší má šest let, nejstarší
osmačtyřicet,“ uvedla pro Večerník zakladatelka Vzpírání Haná a také trenérka oddílu. Přichází však s jedním možná
překvapivým faktem. „Paradoxně nejméně máme mladých kluků. Ti možná
z vesnic odchází na střední a vysoké školy do větších měst, jinak si to neumím
vysvětlit,“ přemýšlí Julie Švecová.
Úspěchy Vzpírání Haná v jarní části
sezóny: MČR masters – 3 zlaté, 2 stří-

brné a jedna bronzová medaile; MČR
juniorů a juniorek do 20 let – jedna
zlatá medaile
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Mezi ty, které jsou nejlépe vidět, patří
nepochybně umístění. Na jaře se podařilo získat například celkem čtyři zlaté medaile, z toho tři v mužích. Juniorky se mohou pochlubit sympatickým
třetím místem, což je na stále nedávno
založený klub perfektní umístění. Ve
vzpírání družstev se sice 9. června
mužům příliš nedařilo, nicméně výsledky přicházejí postupně. Nemalým
úspěchem pak je to, že se daří získávat pro vzpírání také menší děti. Do
budoucna tak oddílu rostou naděje
a nehrozí mu po pár letech „vymření“.
„Velký úspěch pro klub je i to, že nyní
má dva členy zařazené do Střediska
talentované mládeže, když na MČR
juniorek do dvaceti let Natálie pokořila nutný limit pro vstup. Přitom má
teprve čtrnáct let a váží padesát kilo-

gramů,“ vyzdvihla výkony jedné ze
svěřenkyň Julie Švecová. Také mladší
žáci se ale drží nahoře.
O rozvoj mládeže však probíhá neustálá snaha. Právě s nedostatkem dětí
se v současné době potýká nehledě na
sportovní odvětví nejeden oddíl. „Ráda
bych oslovila základní školu v Kostelci
na Hané, kde studuje výše zmiňovaná
Natálie. Pak se také pokusím oslovit
znovu školu ve Slatinicích a školu pro
neslyšící v Olomouci. Tam budu muset osobně. V Prostějově nás snad opět
bude vidět na Burze volného času
DDM, tentokrát bych nás prezentovala
oba dva dny,“ vysvětlila své plány.
Vzpěračky nejen z Hané pak také vědí,
jak vzpírání prezentovat. Od roku
2015 Julie Švecová s ženami–vzpěračkami z celého Česka fotí kalendář.
Ten nemá za cíl ukazovat jen svaly, ale
hlavně ženskou krásu. A bojovat proti
stereotypům. „Kalendář vzpěraček se
letos fotil v Mikulově. Spolupracujeme
s firmou Pemag, která odkoupí větší
množství kalendářů a zároveň finančně podpořili focení. Měl by vyjít podobně jako vždy, a sice začátkem září.
Zájemcům radím, ať objednají co nejdříve,“ sdělila Julie Švecová. Ta má také
řadu plánů s cílem vzpírání na Hané
rozvíjet. Uvědomuje si přitom, že lidi
budou tím nejdůležitějším. I když by
ráda zlepšila také zázemí oddílu. „Ráda
bych dostala vzpírárnu finančně na takovou úroveň, abychom si mohli pronajmout i prostor vedle vzpírárny a být
schopni pořádat i velké závody jako
MČR a ligové soutěže,“ poznamenala
na závěr sportovní nadšenkyně, která
tři roky pomáhá s vývojem vzpěračů
a vzpěraček. Zadarmo.
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