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PROSTĚJOVV tohle už věřil opravdu málokdo... Durejd Kment, který 30. května 1998 na silnici v Mostkovicích usmrtil
patnáctiletéhochlapce,sepovíceneždevatenáctiletechvrátildoČeskérepublikyapřihlásilsenapolicii!Pražštístrážci
pořádku jej minulé pondělí okamžitě přivezli do Prostějova, o den později pak Okresní soud rozhodoval o jeho osudu.
A byl to nečekaný proces. Muž v nepřítomnosti odsouzený před devatenácti lety ke třem letům kriminálu se vzdal možnosti obnovení procesu a dobrovolně nastoupil výkon trestu!
Co přinutilo Durejda Kmenta, aby se po tak dlouhé době sám udal? A proč jej Němci ani Italové, kteří ho na základě evropského zatykače zadrželi v minulých letech, nevydali české justici?
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Starejte se o sebe!
Plumlov (mik) - Cožpak o to, během víkendové Keltské noci se stovky lidí náramně bavily, ale opatrnost
šla stranou! Večerník si v několika
případech všiml, že se fanoušci při
koncertech skupin často natlačili až
před pódium, ovšem své osobní věci
včetně kabelek a batohů nechávali na
dekách v trávě či na lavičkách notně
vzdálených. Jednu z mladých dvojic Večerník upozornil, aby si tašku
s mobily a dalšími cennostmi vzala
s sebou. Dočkali jsme se ale neurvalé
odpovědi: „Starejte se o sebe!“ Tak
jsme zvědaví, kolik případů krádeží
z kempu Žralok bude v pondělní
v policejní svodce...

Zázrak pøírody?
Prostějov (mik) - Na dvoře prostějovské radnice rozkvetla nádherná
magnolie. Nebylo by to nic divného,
kdyby i laikům bylo jasné, že tento
strom kvete jen jednou v roce a to
hned na jaře... „Magnolii zřejmě dodala sílu průtrž mračen a voda, která konečně po velkém suchu přišla
z nebe. Jinak si to neumím vysvětlit.
Nebo jde o zázrak přírody,“ zareagovala na dotaz Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky
Statutárního města Prostějov.

Pondělí 24. července 2017
www.vecernikpv.cz
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CO NÁS POTŠILO...
Postup eskáčka. Fotbalisté 1.SK
Prostějov sice v přípravě doposud
jen prohrávali, ale první soutěžní prověrku zvládli na výbornou. Na půdě
Mohelnice vyhráli první kolo MOL
Cupu 3:1, takže se svěřenci nového
kouče Oldřicha Machaly mohou
těšit na středeční los druhého dějství
tuzemského poháru.

Martin MOKROŠ

Někdo jim říká kondenzační páry,
celosvětově se jim říká chemtrails,
ale když je člověk vidí na nebi, a je
čas dovolených, tak já osobně jim
říkám cesty za snem. Ano, můžete
se zastavit a zasnít, kam ono letadlo
letí, zda je to destinace, kam byste
se sami chtěli podívat, anebo byste
ji přenechali někomu jinému.
Samozřejmě na příslušných internetových stránkách si můžete
najít zcela přesně, kam má které
letadlo namířeno, ale proč si nepohrát s fantazií a se sny, načež cestovat alespoň na chvíli jen virtuálně.
Někdy to schválně zkuste a hned se
vám půjde radostněji do práce.

CO NÁS UDIVILO…
Zbavit se psa utopením? Tohle
může udělat jenom magor! Policisté
vyšetřují drastický případ ze Ptení,
kde majitel hodil psa do hluboké
studny. Hasičům se ho sice podařilo
vytáhnout, ovšem zvíře delší pobyt ve
studené vodě nepřežilo. Proč to muž
udělal, není dosud známo, vyšetřovatelé na otázky neodpovídají.
Foto: Martin Mokroš

Agentura Do Prostjova pijede americký prezident!

Kuøáci se neøeší
Prostějov (mik) - Po bezmála dvou
měsících platnosti zákazu kouření
v restauracích a hospodách nedošlo
v Prostějově k žádnému významnému porušení. „Nepamatuji si případ,
kdy by strážníci museli řešit nějakou
stížnost hospodského či občana, že
si kuřáci zapálili uvnitř provozovny
nebo dělali nepořádek venku,“ potvrdil Jan Nagy, velitel Městské policie
Prostějov. „Nikde není psáno, že kuřáci nemohou být slušní lidé,“ dodal
s úsměvem šéf strážníků.

letos slavíme jubileum...

rubriky

Tak to bude šrumec! Prezident Spojených států amerických McDonald
Trumpeta zrušil návštěvu Sovětského svazu a dal košem tamní pomazané hlavě Vladimíru Ťutinovi.
Místo toho zvolil bleskové setkání se
členy vedení prostějovského magistrátu! Příjezd nejmocnějšího muže
světa do Prostějova je plánován na
čtvrtek večer. Agentura Hóser se tuto
novinku dozvěděla exkluzivně od
mluvčí našeho magistrátu Jany Gáborky Ovčáčkové.

„7 dnù Veèerníku v kostce“
Za uplynulými sedmi dny se ohlédl Michal Kadlec

•• Pondělí ••
Vykecávat zakázáno! Komu by se chtělo v letních vedrech zabývat politikou,
byť pouze tou komunální? Nic naplat, prostějovští zastupitelé museli hned
první den uplynulého týdne pracovat. Jejich mimořádné zasedání ale bylo něčím výjimečným. Primátorka totiž poprvé zatrhla tipec notorickým „vykécávačům“ a v souladu s jednacím řádem povolila slovní příspěvky dlouhé pouze
dvakrát dvě minuty. Konečně!
**Úterý**
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Na soudní lavici seděl s pouty na rukách schlíplý jako zmoklá slepice. Durejd Kment, který na konci května 1998
v Mostkovicích srazil a usmrtil patnáctiletého chlapce, se po devatenácti letech
toulání Evropou přihlásil k zodpovědnosti. Soudce Petr Vrtěl ho rovnou poslal
do kriminálu. Jen na tři roky...
**Středa**
Že by se konečně (u)rodilo? Večerník každou středu ráno se železnou pravidelností pořizuje snímky nově narozených miminek. Tentokrát jsme se v prostějovské porodnici zdrželi déle než obvykle, náš fotoaparát scvakl spoušť hned
devětkrát! A to není zvykem. Jen tak dál, milujme se a množme se!
**Čtvrtek**
Nešťastní houbaři. Uprostřed týdne si do redakce přišel postěžovat náruživý
houbař, který se během uplynulých let chodil chlubit luxusními úlovky z lesa.
Je sucho, trpím jako pes, v lese není ani prašivka, láteřil jinak bodrý chlapík. No
jestli to tak půjde dál, tak si z lesa přineseme akorát tak šišku...
**Pátek**
Keltové se rozparádili. V tento den odpoledne se do kempu Žralok na plumlovské přehradě sjely stovky vyznavačů dobré muziky, tance a také piva a výborného jídla. Co tady všichni dělali? Vždyť přece začala tradiční a velmi oblíbená Keltská noc! A výborná atmosféra se přenesla i do soboty...
**Sobota**
Hodovali jako jedni z prvních. V Němčicích nad Hanou se hodovalo, a to
pořádně. Pořádat hody je zvykem až v rámci pozdního léta, ovšem proti gustu
žádný dišputát. A ve městečku na jihu prostějovského regionu lidé ukázali, že si
veselice umí užít. Pozorovat zdejší obyvatele, jak jsou v naprosté pohodě, bylo
potěšením i pro Večerník.
**Neděle**
Josefkol opět nezklamal. Mezinárodní sraz mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí v Čechách pod Kosířem skončil evidentním úspěchem. Zdejší zámecký park se celý ponořil do historie, k vidění byly i tři zlaté
kočáry s kardinálem Troyerem. Kdo se chtěl vrátit i o dvě století zpátky, měl
o víkendu jedinečnou šanci.

„Mohu potvrdit, že pan Trumpeta se setká s primátorkou města
Rašákovou a jejími náměstky
Nikamnespíchalem a Šlehačkou.
Jde o neočekávanou a bleskově sjednanou schůzku,“ uvedla
v oficiálním prohlášení Gáborka,
provdaná za Ovčáčka. Agenturu
Hóser ale zajímalo, co do prvního muže USA do hancákého
zapadákova přilákalo a o čem
tady hodlá jednat. „Pan Trumpeta chce vědět, zda vedení našeho
města povolí Spojeným státům
výstavbu raketové základny na
místě bývalých Jezdeckých kasáren. Odtud by pak Američané
podnikli raketový útok na severní
Koreu,“ prozradil Agentuře Hóser tajný zdroj z CIA.

KRIMI
íslo

Poslední dobou to bohužel není
ojedinělý případ. K ujetí od dopravní nehody dochází poměrně
často, ovšem co nedávno předvedla čtyřiadvacetiletá slečna za
volantem škodovky na silnici mezi
Ohrozimí a Vícovem, to už je na
pováženou.

45 000
Řidička se ve velké rychlosti rozhodla předjet jiné vozidlo, ale
zřejmě svojí nešikovností o něj
„škrtla“. Nijak ale nereagovala
a uháněla dál. Policisté povedenou dámu naštěstí zadrželi
v deset kilometrů vzdálené vesnici. Prý nehodu považovala za
nepodstatnou, proto si nelámala
hlavu s nějakou odpovědností.
Co na tom, že způsobila škodu
za pětačtyřicet tisícovek...

PEDPLATNÉ
LEVNJI
608 960 042

Pokud by prostějovské zastupitelstvo stavbu základny schválilo,
znamenalo by to obrovský přísun
peněz pokladnice. „Takového investora Prostějov ještě nezažil!
A že jsem toho už zažil,“ nechal
se slyšet náměstek primátorky Jiří
Nikamnepospíchal.
Návštěva McDonalda Trumpety
v Prostějově však s sebou přinese
velmi přísná bezpečnostní opatření. Celé město bude uzavřeno
a dovnitř během čtvrtka nebude
moci ani noha. „A ven také ne!
Prostějov bude obklíčen armádou i policisty, pan Trumpeta
bude mít osobní ochranku čítající
asi patnáct set mužů. Helikoptéra ho dopraví až na náměstí před
radnici, kvůli bezpečnému při-

stání bude muset být na jeden
den odstraněna
socha T. G. Masaryka. Tatíček
prezident se ale
v pátek ráno na své místo vrátí,“
uklidňuje veřejnost mluvčí prostějovské policie Francimór Kořen.
Proti výstavbě raketové základy
místo Jezdeckých kasáren se ale
už vyslovila opozice, ovšem rovněž koaliční komunisté. Jak jinak, soudruzi, že?
Za Agenturu Hóser Majkl

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

ZACHYTILI JSME…
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Průtrž mračen z pondělí 10. července zanechala v Prostějově ještě větší
škody, než se na první pohled zdálo.
Proudy vody totiž také zdržely stavební práce při rekonstrukci náměstí Spojenců. Firma tak magistrátu
ohlásila, že doba rekonstrukce se
letos protáhne o jedenáct dní.
ZAUJAL NÁS…

TOMÁŠ SOMR
Jako neodmyslitelná součást a duše
mezinárodního festivalu Keltská
noc připravil i letos vynikající podívanou. Do kempu Žralok se o uplynulém víkendu sjely na dva tisíce
fanoušků výborné muziky, starých
keltských řemesel a fantastického
jídla i pití. Prostě akce mezinárodního rozměru.

PÁTRÁNÍ

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

ANTONIO HORVÁTH
se narodil 8. prosince 2002 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 10. března
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 14 do 15 let, měří mezi 163 až 165
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.

PATRIK PŘIKRYL
se narodil 2. června 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19.
prosince 2016. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 20 do 30 let a měří mezi
175 až 185 centimetry. Bližší údaje
nejsou známy.

Foto: archiv Veerníku

ZASLECHLI JSME…

„JEDNEJTE
RYCHLE,
ODLÉTÁM
NA ALJAŠKU!“
Lidovec Petr Kousal
byl při jednání zastupitelstva
nervózní, v kapse ho totiž hřály
letenky na dovolenou...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 24/17 °C
Krystýna

Úterý

20/15 °C
Jakub

Støeda 23/13 °C
Anna

Ètvrtek 22/13 °C
Věroslav

Pátek

25/14 °C
Viktor

Sobota 26/14 °C
Marta

Nedìle 26/16 °C
Bořivoj
Zdroj: meteocentrum.cz
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Andrej Babiš zachycen s medovinou na Keltech:
PLUMLOV
V Už tent
tento víkend vstoupí bývalý vicepremiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO 2011, do manželského chomoutu.
třiadvace
eti letec
Po třiadvaceti
letech společného života si bere svoji partnerku Moniku. Svatební přípravy jdou ale zřejmě mimo něho, Večerník
ve nachytal s kelímkem medoviny na Keltské noci v kempu Žralok v Plumlově! Jak se nám exkluzivně svěřil,
jej totiž v sobotu večer
právězz akce Jo
přijel právě
Josefkol, která probíhala nedaleko v Čechách pod Kosířem. Co na sebe prozradil hlavní favorit na post premiéra
v blíž
ížících se volbách?
blížících

Foto:
Michal
Kadlec

„RELAXUJI
PED
SVATBOU!“

pro Večerník

Michal
KADLEC


Co vás přivedlo na festival Keltská noc?
„Především můj stranický kolega
hejtman Okleštěk. (smích) Byli jsme
spolu dopoledne na společenské
akci ve Vrbně pod Pradědem, pak
jsme to vzali přes Čechy pod Kosířem na Josefkol a zapíchli jsme to teď
v Plumlově.“

Takže celodenní relax?
„Jo, jo, přesně tak, absolutní relax.
Už jde vlastně o veřejné tajemství,
novináři to vypátrali. V sobotu devětadvacátého července se žením, tak
potřebuju ještě nabrat sílu.“ (úsměv)

Drastický čin ve Ptení

UTOPIL PSA
VE STUDNI!
zjistili jsme

Pro se cht(l majitel zbavit
avit
eského fouska tím, že ho
utopil ve studni, se možná
ná
dozvíme až po ukonení
ení
PTENÍ, PROSTĚJOV Předmi- vyšetování kriminální policie.
lustraní koláž Veerníku novit jeho životní funkce,“ popsala
nulé úterý 11. července došlo

ve Ptení k hrůznému činu. Muž
hodil psa do studny, čímž ho
utýral k smrti. Nepomohl ani
rychlý zásah hasičů, kteří zvíře
z hluboké studny vytáhli a poskytli mu nezbytnou pomoc.
Tyrana nyní vyšetřuje policie,
kupodivu však hospodářská
kriminálka, která nemá podobné případy v kompetenci! Problém je v tom, že policisté se
k otřesnému případu odmítají
vyjadřovat...
„Na operační středisko byla v úterý jedenáctého července těsně
před půl sedmou večer nahlášena událost o utopeném psovi. Na
místo se sjeli profesionální hasiči
z Konice, Prostějova a dobrovolné

jednotky ze Ptení. Brzy nato přijeli koničtí policisté i kriminalisté
z Prostějova,“ sdělila Večerníku
Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
Velitelem zásahu byl konický hasič
Tomáš Koutný. „Hasiči z Prostějova, kteří mají vybavení pro slaňování, zachraňovali psa, který
byl hozen zřejmě svým původním
majitelem do studny. Zvíře se nacházelo zhruba ve čtyřmetrové
hloubce. Při příjezdu ještě jevil
známky života. Lezec se spustil
pro psa do studny, byl ale vytažen
v bezvládném stavu. Přes veškerou
snahu hasičů už nebylo možné ob-



EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

záchranářské snahy Hacsiková.
Podle informací Večerníku se
mělo jednat o českého fouska,
jehož majitel se ho chtěl drastickým způsobem zbavit.. Policie
zatím k případu odmítá poskytnout
bližší informace. Není tak zřejmé,
zda muž bude z něčeho obviněn.
„Tímto případem se v rámci své
věcné působnosti zabývá prostějovské oddělení hospodářské kriminality. Ve věci dosud nebyly zahájeny úkony trestního řízení. Také
z tohoto důvodu se v tuto chvíli
k podrobnostem případu nebudeme vyjadřovat,“ odmítl konkrétní
dotazy František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. (nam, mik)

Jak se těšíte na svatbu?
„Ale to víte, že ano. Moniku znám
už šestadvacet let a neumím si svůj
život bez ní představit.“

Kde budete mít obřad?
„Samozřejmě na Čapím hnízdě. Kde
jinde by to mělo být, když to tak všichni
zpopularizovali. (smích) Nebude to ale
tak velké, jak si možná představujete.
Pozváno je dvě stě hostů, převážně rodina a přátelé. Z politiky takřka nikdo.“

Máte nějaký vztah ke keltské
muzice?
„Jasně že jo! Z mládí si velmi dobře pamatuji na pár irských či skotských kapel.
Je to velmi příjemná rytmická muzika.
I proto jsem neváhal a rád jsem na Plumlov přijel. Je tady fantastická atmosféra.“



Jak si celkově užíváte letní dovolené?
„Žádnou dovolenou ještě vlastně
nemám. Finalizujeme volební program, s tím je práce nad hlavu. Ale
nemluvme teď o politice, přijel jsem
se bavit, poslechnout si muziku a dát
si pár hltů medoviny.“

Jak vám chutná?
„Neznám snad lepší pití!“ (úsměv)

Je to příjemné nemyslet na politický cirkus a takto si užívat?
„To je přesně ono, proč jsme tady.
Nic nenahradí tyto chvilky oblíknout se do riflí a trička, dát si kelímek
medoviny a normálně pokecat s lidma. Jsem příjemně překvapen, kolik
je tady dnes návštěvníků. Na druhé
straně mě ale kolega Okleštěk upozorňoval, že jde o jeden z nejlepších
festivalů keltské hudby vůbec. Jsem
tady opravdu rád!“

Obsáhlou reportáž z Keltské noci
najdete na straně 21 dnešního vydání

➢

Mimoøádné zastupitelstvo v Prostìjovì:

Koalice sehnala
potebné hlasy
PROSTĚJOV Pondělní mimořádné jednání prostějovského zastupitelstva bylo k údivu mnohých
poměrně krátké, trvalo „pouze“
něco málo přes dvě a půl hodiny.
I tak v obřadní síni radnice docházelo často k slovním přestřelkám
mezi členy koalice a opozice. Pro
radní ovšem bylo nejdůležitější, že
se jim napodruhé podařilo prosadit schválení účetní uzávěrky města za rok 2016 a rovněž výstavbu
komunitního domu v Sušilově
ulici.
Na červnovém řádném zasedání totiž
zastupitelstvem tyto body neprošly, koalici scházel vždy jediný hlas.
Zejména neschválení účetní uzávěrky brali radní před měsícem jako
ostudu. „Prostějov je nejlépe hospodařícím městem v republice a nyní
jste neschválili nejdůležitější účetní
dokument. Je to ostuda, nevím, co

si na Ministerstvu financí pomyslí,“
hřímala 12. června primátorka Alena
Rašková.
Minulé pondělí byla na mimořádném zasedání situace jiná. Koalice
zastupitelům oba body „předhodila“
znova, přičemž po zdlouhavých diskusích došlo k jejich schválení. Pro
uzávěrku i výstavbu komunitního

domu pro seniory v Sušilově ulici
nyní hlasovalo i pár jedinců z řad opozice, kteří před měsícem zvednout
ruku pro souhlas odmítali.
Zastupitelé také schválili peníze pro
další investice města, rokovalo se
rovněž o ptenském zámku, severním
obchvatu města a dalších důležitých
záležitostech.
(mik)

Foto: archív Veerníku

ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANÁCH 9, 10 a 13

➢

SMRT HISTORIE SE VRACÍ,
CYKLISTY

aby obohatila souasnost

ECHY POD KOSÍEM Velkolepou událost hostil o uplynulém víkendu pedevším zámecký park, ale i muzeum
koár+ a pilehlé okolí v /echách pod Kosíem. Práv( tam
se uskutenil jubilejní desátý roník mezinárodního srazu
mistr+ emesel koláského a koárnického pod názvem
JOSEFKOL. Op(t se na n(j sjely desítky majitel+ koár+
a pedevším tisícovky návšt(vník+.
(pk)

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

Foto: Tomáš Kaláb

Reportáž najdete na straně 22 ➢

17072110811

DRAHANY K nakonec tragické
havárii vyjížděli uplynulou sobotu
22. července kolem jedenadvacáté
hodiny policisté z prostějovského
dopravního inspektorátu. Na místě byli i lékaři „záchranky“, kteří se
snažili resuscitovat cyklistu. Ten
při jízdě na kole havaroval, následkem pádu se těžce zranil na hlavě.
Všechny pokusy byly marné, pětapadesátiletý muž na místě zemřel!
„Jel v Drahanech ve směru na Otinoves, když po sjezdu táhlého klesání a projetí pravotočivé zatáčky
nezvládl řízení, načež před jedním
z místních domů upadl na vozovku a těžce si poranil hlavu. Osádka
záchranné služby se na místě snažila zachránit život cyklisty, svým
zraněním však podlehl,“ informovala o tragédii Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
„U zemřelého byla nařízena soudní pitva, která vyvrátí nebo potvrdí možné požití alkoholu. Cizí zavinění nebo účast byly vyloučeny.
Událost je nadále v šetření ,“ dodala mluvčí.
(mik)
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letos slavíme jubileum...

pohled zpátky
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STÍNY MINULOSTI

VEČEŘ SLIB NESPLNIL! Hledá Po dlouhých osmi letech
si práci, nebo spíše vymáhá dluhy? bude dokončena rekonstrukce
finitivním
Vrah po de
èerníku
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í mìl Ve
propuštìn

t
poskytnou
rozhovor...

PROSTĚJOV Místo doživotí zproštění viny. Tak
zněl loňský rozsudek zlínského krajského soudu
nad čtyřiapadesátiletým Jiřím Večeřem. Někdejší
majitel prostějovské diskotéky Relax byl obžalován
z podílu na vraždách dvou podnikatelů v květnu
roku 1995. Za jiné dvě vraždy byl v minulosti odsouzen. Po šestnácti letech strávených ve vězení se
tak Jiří Večeř definitivně ocitl na svobodě. Zatímco
svět za mřížemi zná více než dobře, v tom běžném to
bude mít pořádně těžké.
Jiří Večeř byl v roce 2001 odsouzen za organizování vraždy obchodníka s lehkými topnými oleji (LTO) Lubomíra
Holého, který byl zastřelen v Praze a za přípravu vraždy
novináře Stanislava Čecha. Později mu soudy za organizování vraždy podnikatele Marka Lehkého přidaly další dva
roky. Následně byl nedlouho před promlčením obžalován
z dalších dvou vražd. Podnikatele s LTO Miroslava Kovaříka 12. května 1995 ve Zlíně zabila nálož umístěná v jeho
voze a poskytovatele půjček Františka Blažíčka někdo

Napsáno
pred

23. 7. 2007

23. května 1995 zastřelil v jeho domě v Uherském Hradišti. Dle rozhodnutí soudu však neexistoval pro odsouzení Jiřího Večeře dostatek důkazů. Rozsudek potvrdil
i Vrchní soud v Olomouci, díky čemuž se bývalý voják
ocitl definitivně na svobodě.
„Jakmile budu volný, poskytnu právě vám exkluzivní a obsáhlý rozhovor, ve kterém odhalím, co
vše se odehrávalo v zákulisí,“ sliboval opakovaně
Jiří Večeř, který na jaře redakci Večerníku skutečně
kontaktoval s tím, že je připraven svůj slib dodržet.
Z rozhovoru však náhled sešlo. Jiří Večeř termíny
dohodnutých schůzek neustále posouval, kladl si
nejrůznější podmínky, až nakonec vše uvízlo na
mrtvém bodě.
Vytáhlý muž, který svého času přičichl k opravdu velkým penězům, je sice na svobodě, zůstává však zcela bez
financí. Během svého dočasného propuštění před pěti
lety obcházel své bývalé přátele a obchodní partnery,
od nichž chtěl získat peníze, které mu údajně dlužili. Je
tedy otázkou, čemu se právě nyní věnuje více: zda hledání nové práce, či objíždění údajných dlužníků, kteří se
z jeho propuštění rozhodně těšit nebudou...
Ozve se nám Jiří Večeř znovu? Číslo máme pořád
stejné.
(mls)

atria školy Dr. Horáka
PROSTĚJOV Neskutečně dlouho
trvá oprava podlahy ve vnitřním
atriu budovy prostějovské základní školy v ulici Dr. Horáka. Na její
havarijní stav upozorňoval už předešlý ředitel školy Ivan Pospíšil.
V roce 2009 byl zpracován projekt
náročných oprav, provedeny však
byly jen dílčí práce na zabezpečení
propadajících se podlah. Teprve až
nyní přikročil magistrát k celkové
rekonstrukci.
Na naprosto nevyhovující a nebezpečný stav podlah začala loni znovu
upozorňovat stávající ředitelka Petra
Rubáčová. „Špatný stav společných
vnitřních prostor, konkrétně chodby a podlahy jídelny školy, je skutečně důvodem budoucích oprav.
Nejdříve je ovšem třeba zpracovat
projektovou dokumentaci, která by
nám nastínila, jak závažný je stav
podlah a o jak vysokou investici
půjde,“ prohlásil v květnu minulého roku náměstek prostějovské
primátorky Zdeněk Fišer s tím, že
dokumentace, která aktualizuje tu
z roku 2009, bude stát městskou
kasu padesát tisíc korun. „Nejde totiž už jen o povrch podlahy, rekon-
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strukcí musí projít také inženýrské
sítě umístěné pod ní, které jsou tu již
od výstavby školy v sedmdesátých
letech minulého století,“ přidal před
rokem Fišer.
Před pár dny vyšlo najevo, že škola
se konečně dočká! „Je třeba letos
odstranit stávající asfaltobetonovou
plochu vnitřního atria školy, která
je místy propadlá a z důvodu nebezpečí úrazu je zde omezen pohyb
žáků. Nová plocha je zde navržena

ze zámkové dlažby, doplněna o betonové zídky. Žáci budou moci také
využívat dřevěnou pergolu a posezení pro své volnočasové aktivity, nezapomeneme ani na sadové úpravy,
které atrium dotvoří do příjemného
zeleného koutku školy,“ popsal Večerníku před pár dny Zdeněk Fišer.
Ještě je třeba dodat, že vítězná firma
z výběrového řízení nabídla celkovou cenu rekonstrukce za 2,9 milionu korun.
(mik)

Romské komando střílelo na Husáku
Gang patrně olašských Romů
z Ostravy přepadl ve středu časně ráno rodinu pohřešované
patnáctileté Romky z Prostějova
v domě na Husově náměstí. Okolo čtvrté hodiny zastavil před
domem automobil s ostravskou
poznávací značkou. Vyskákalo z něho komando olašských
Romů, podle svědků s baseballovými pálkami v rukou, vbouralo
se do jednoho z domů, kde zbilo
a postřelilo čtyřiapadesátiletého
muže. Podle Romů jde o strýce
pohřešované dívky.
Na případu pracovali na místě celý
den vyšetřovatelé krajské policejní správy. Už na začátku týdne ale

policisté vyhlásili celostátní pátrání
po patnáctileté Mercedes Lakatošové, kterou podle jejích rodičů
unesli jiní Romové z Ostravy. Ti ale
ve středu ráno přijeli do Prostějova
pomstít se svým soukmenovcům
za to, že je udali policii. Kvílející
gumy vozidla, nehorázný křik, v rukách hole a nakonec i střelba. To
byla scenérie středeční pomsty na
Husově náměstí v Prostějově! Skupina útočníků vtrhla do bytu čtyřiapadesátiletého strýce Mercedes,
surově ho zmlátila a jeden z útočníků ho nakonec střelil do břicha.
„Když jsme přijeli k domu na Husově náměstí, byli jsme velmi ostře
slovně napadeni. Vyžádali jsme si

policejní ochranu, vládly zde silné emoce, členové romské rodiny
křičeli, rozbíjeli nábytek a zahrnovali nás nadávkami a vyhrůžkami.
Nakonec se nám silně krvácejícího
muže podařilo stabilizovat, naložit
do sanitky a převézt na jednotku intenzivní péče do nemocnice,“ sdělil
Večerníku Pavel Holík, ředitel prostějovské záchranky. „Šlo zřejmě
o dlouhodobý konflikt mezi romskými komunitami. Po pachatelích
pátráme, celý případ kvalifikujeme
jako pokus o vraždu,“ uvedl kriminalista, který případ vyšetřuje.
Policie zatím potvrdila souvislost
s případem pohřešované Mercedes
Lakatošové. Prostějovská policejní

mluvčí Alena Slavotínková uvedla,
že svědci z řad příbuzných mezi
jejími únosci poznali jednoho známého dívky z dřívější doby, který
v současnosti bydlí v Ostravě.
Odpoledne policie oznámila, že po
střelci i dalších útočnících pátrá, zatím ale nikoho nezatkla. „Dosavadní pátrání je bezvýsledné. Policisté
na místě zjistili, že jde s největší
pravděpodobností o spor mezi
romskými rodinami, který v časných ranních hodinách vyvrcholil
střelbou. Motiv skutku zatím vyšetřujeme,“ uvedla v oficiální zprávě médiím Dagmar Bednarčíková,
tisková mluvčí Severomoravské
policejní správy Ostrava.

jak šel čas Prostějovem ...
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Což o to, pachatelé byli nakonec
dopadeni a u soudu po letech dostali přísné nepodmíněné tresty. Ironií
osudu je Mercedes Lakatošová i po
deseti letech stále v hledáčku policie,
nyní je po této ženě zatím marně
vyhlášeno celostátní pátrání za
trestnou činnost. Krvavý masakr
na Husově náměstí ve středu 18.
července 2007 však ukázal, jak
málo známe zvyky a životní styl
olašských Romů. Až po letech se
Večerník dozvěděl, že prostějovští
Olaši sice požehnali odchodu tehdy patnáctileté Mercedes, ovšem
ženich z Ostravy odmítl zaplatit
za svolení k uzavření sňatku. Došlo
tak k únosu, udání policii a vzápětí ke krvavé pomstě. Holt jiný kraj,
jiný mrav...
(mik)
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Příště: Nerudova ulice
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výrazně nižší cena než na stánku každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin možnost vyhrát v soutěži předplatitelů hodnotné ceny

 



1706150636

!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ VEČERNÍK !!! * nejvýhodněji * snadno a rychle * nejspolehlivěji Poslední šance
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ SE SLEVOU A BONUSEM 35% POUZE TEĎ A TADY!

letos slavíme jubileum...

Pondělí 24. července 2017
www.vecernikpv.cz

krimi

5

 

168 DO OKOLÍ HŘBITOVA SE STAHUJÍ ZLODĚJI
„Registrujeme vykradené auto i kabelku ženy,“ konstatuje mluvčí policie

  



Pálil dráty za nádražím!

V odpoledních hodinách předminulého pátku 14. července bylo na lince 156
přijato oznámení o hustě stoupajícím
dýmu v domku za hlavním nádražím.
Strážníci na místě zajistili muže, který
na otevřeném ohništi v opuštěné budově opaloval izolaci z měděných kabelů.
Hasiči provedli uhašení ohniště a zkontrolovali, zda nemůže dojít k požáru. Muž
strážníkům uvedl, že kabely, které opaloval, dostal v práci od elektrikářů, aby je
mohl zpeněžit ve sběrných surovinách.
Měděné dráty vážící zhruba dva kilogramy hlídce dobrovolně vydal. Přestupkové jednání sedmatřicetiletého muže
bylo oznámeno správnímu orgánu.

 

Zloději ne. Milenci?
Ne vždy musí jít o protiprávní jednání. Chvíli po půlnoci bylo v neděli 16.
července přijato telefonické oznámení,
podle kterého se měl neznámý pachatel
vloupat do garáže. Hlídka po příjezdu na
místo zjistila, že v uvedené garáži se nacházejí dvě osoby. Jednalo se o čtyřicetiletého muže a šestadvacetiletou ženu. Dle
jejich vysvětlení mají garáž v nájmu od
příbuzné a od vrat vlastní klíče. Celá záležitost byla ověřena u majitelky, která potvrdila pronájem garáže svému vnukovi.

Za oslavu zaplatí
Předminulou sobotu 15. července
krátce před půl jedenáctou večer bylo
přijato telefonické sdělení o rušení nočního klidu. Ze dvora rodinného domu
se ozývaly zpěv a hlasitá hudba. Hlídka
kontaktovala šestačtyřicetiletého majitele domu a upozornila ho na dobu
nočního klidu. Ten se k rušení přiznal,
jako důvod uvedl oslavu. Následně
zajistil vypnutí hudby a ukončení zpívání. Pro podezření z přestupku proti
veřejnému pořádku byla celá událost
předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Ten má možnost uložit
pokutu až do deseti tisíc korun.

Bránila kamarádku
V pondělí 17. července kolem dvaadvacáté hodiny kontaktovala hlídku na
ulici dvaadvacetiletá žena a oznámila, že
ji a její čtyřicetiletou kamarádku napadl
muž, který se zdržuje v jejich blízkosti.
Strážnici na místě zjistili osmačtyřicetiletého manžela starší dámy. Ten nejprve slovně urážel svoji choť. Poté, co
se jí mladší kamarádka zastala, začal se
chovat agresivně i vůči ní. Udeřil ji rukou do levého ramene, čímž upadla na
chodník. Při pádu nedošlo k poranění
ani nevznikla žádná škoda na majetku
napadené. Agresor ke svému chování
uvedl, že vzniklo kvůli přetrvávajícím
rodinným problémům. Všichni zúčastnění byli poučeni o předání celé záležitosti správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti občanskému soužití.

Pálil trávu ve městě
Těsně před jedenadvacátou hodinou
minulého úterý 18. července vyjížděla
hlídka na telefonické oznámení, které se
týkalo pálení trávy. Na místě bylo zjištěno
dohořívající ohniště. Strážníci kontaktovali majitele domu a ten k celé věci uvedl,
že minulý týden sekal na zahradě trávu.
Po jejím usušení rozdělal oheň a tuto
již suchou vysypal do zabezpečeného
ohniště a provedl její spálení. Hlídkou byl
poučen o možnostech, kdy lze na území
města Prostějova pálit suchý rostlinný
materiál. Vyhláška města povoluje pálení
za příznivých klimatických podmínek
pouze čtyři měsíce v roce, a to v březnu,
dubnu, říjnu a listopadu. Přestupkové
jednání bylo předáno k dořešení příslušnému správnímu orgánu, s čímž byl pětačtyřicetiletý muž srozuměn.



PROSTĚJOV Zloději znovu udeřili v plné síle, a to tentokrát hned ve
dvou případech na parkovišti i uvnitř Městského hřbitova v Brněnské
ulici v Prostějově. Dříve byly krádeže vozidel či návštěvníků běžnější
v období Dušiček, tentokrát to přišlo v průběhu parného léta. Jak
ale strážci zákona upozorňují, obě zlodějny mají jedno společné.
Majitelé aut totiž kriminálníkům značně ulehčují situaci, neboť uvnitř
nechávají vystavené cenné věci. A to je pro lupiče jako pěst na oko...

Michal KADLEC
Prostějovští policisté šetří od předminulého víkendu dva případy krádeží, ve kterých byli poškozeni návštěvníci Městského hřbitova v Prostějově. „V pátek
čtrnáctého července se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do osobního automobilu zaparkovaného na parkovišti u hřbitova v ulici Za Brněnskou. Přilákala jej dámská kožená kabelka uložená na podlaze za
sedadlem řidiče. Aby se jí zmocnil, rozbil
skleněnou výplň levých zadních dveří.
S kabelkou její majitelka přišla i o doklady osobní, pracovní a k vozidlu, peněženku s platebními kartami a finanční hotovostí čtyři sta korun a svazek klíčů k osmi
zámkům. Odcizením věcí ženě vznikla
škoda vyčíslená na dva tisíce korun,“ po-

psal první případ František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Druhou poškozenou návštěvnicí hřbitova byla sedmačtyřicetiletá žena z Prostějova, která v neděli 16. července před
třináctou hodinou odložila při návštěvě
hřbitova svou kabelku a na malou chvíli
ji ponechala bez dozoru. „Toho využil
dosud nezjištěný pachatel a z kabelky
odcizil peněženku, čímž přišla o osobní
doklady, platební kartu a peníze. Pachatel
tohoto skutku byl ještě ´úspěšnější´, protože si takto přišel na čtyři tisíce devět set
korun. Celková výše způsobené škody
byla vyčíslena na 5 200 korun,“ dodal ke
druhé zlodějně na místě odpočinku zemřelých mluvčí prostějovské policie.


Pěstounkapodvedla„pracák“
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Policisté v obou případech zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za ty zlodějům v případě dopadení hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.
Ke krádežím poblíž hřbitova či přímo
v něm dochází relativně často. „Například v letošním roce tak v Prostějově či
v jeho okolí evidujeme již čtyři případy

vloupání do vozidel a tři případy okradení přímo návštěvníků. Z toho lze
vyvodit, že pachatelé zneužívají jejich
snížené obezřetnosti. Ta zřejmě souvisí
s prostředím, ve kterém se lidé oddávají
vzpomínkám na své milé, kteří již z tohoto světa odešli. Proto Policie ČR apeluje
na všechny návštěvníky hřbitovů, aby
se před jejich návštěvou zamysleli také
nad bezpečností svých věcí,“ konstatoval
František Kořínek.

Nesmířil se s rozchodem,   



ŽENU ZMLÁTIL!   DOPADEN

PROSTĚJOV Strážníci Městské policie Prostějov řešili v uplynulém
týdnu hodně citlivý případ, ovšem s násilnickým koncem. Mladý muž
neunesl rozchod se svojí vyvolenou a všemocně se snažil obnovit vzájemný vztah. Marně! Když byl v koncích, svoji bývalou přítelkyni surově napadl!
„V úterý osmnáctého července v odpoledních hodinách vyjížděli strážníci
kvůli oznámení o napadení ženy jejím bývalým přítelem. Událost nahlásila
žena pracující ve stejné firmě jako postižená. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že devětadvacetiletá dáma se asi před měsícem rozešla
s o čtyři roky starším přítelem. Ten se nemůže s tímto faktem vyrovnat a pořád se slečnu snaží kontaktovat. V úterý na ni čekal před zaměstnáním, kde ji
nejprve urážel slovy a poté došlo i k fyzickému napadení. Po konfliktu místo
opustil, ovšem žena měla viditelný šrám na ruce. Lékařské ošetření ale odmítla,“ zkonstatovala Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Zhrzeného násilníka ale zřejmě vězení nečeká. „Celá událost byla předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu pro podezření z přestupku
proti občanskému soužití. O tom byla napadená žena poučena,“ potvrdila
Greplová možný trest v podobě pouhé pokuty.
(mik)

PROSTĚJOV Spadla klec! Z celkem tří skutků vloupání do rodinných domů a jednoho vloupání do
bytu v domě v Prostějově obvinili
kriminalisté sedmatřicetiletého
muže. Darebákovi, který je v současné době ve vězení za jinou majetkovou trestnou činnost, sdělili
obvinění z přečinů krádeže a porušování domovní svobody.
„Těchto skutků se měl obviněný dopustit v období od února do května
letošního roku. Do domů měl podle
kriminalistů vnikat buď za použití
násilí, nebo využívat neopatrnosti
jejich obyvatel a vstoupit neuzamče-

nými dveřmi. V bytech se zaměřoval
především na šperky, ale bral i finanční hotovost a cigarety. Celková
výše škody způsobené odcizením
věcí přesáhla částku čtyřiadvacet
tisíc korun,“ uvedl tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov František Kořínek s tím,
že újma způsobená poškozením byla
vyčíslena na dalších téměř devět tisíc
korun. „V případě prokázání viny
a odsouzení obviněnému muži za
uvedené přečiny hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři léta,“
doplnil Kořínek.
(mik)
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!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ VEČERNÍK !!! * nejvýhodněji * snadno a rychle * nejspolehlivěji
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ SE SLEVOU A BONUSEM 35% POUZE TEĎ A TADY!
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výrazně nižší cena než na stánku každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin možnost vyhrát v soutěži předplatitelů hodnotné ceny
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O jeho trestu nerozhodlo ani čtvrté stání...

PROSTĚJOV Jako odborník přes
ekonomiku by se snad ani před
soudkvůlinevedeníúčetnictvíaneplacení daní neměl dostat! Přesto
bývalý bankéř Emil Macků nyní
čelí obvinění z přečinu zkreslování
údajů o stavu hospodaření a jmění. Minulé úterý se u Okresního
soudu v Prostějově uskutečnilo již
čtvrté odročené líčení, přičemž ani
to nepřineslo rozsudek. Jednateli
Stavebnin House + City z Kraliček
přitom hrozí až pětiletý trest.
Večerník jednání navštívil.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Dnes už bývalý jednatel stavebnin, které jsou aktuálně v likvidaci, nedohlížel
na účetnictví firmy, nezpracovával ani
roční účetní uzávěrky a v letech 2011

až 2015 neodváděl ani daně. A co víc,
za uvedenou dobu dokázal nasekat firemní dluhy v řádech milionů korun.
„Pokud můžeme sečíst škodu státu za
neodvedené daně i množství pohledávek za obžalovaným Emilem Macků,
dostaneme se k částce sedmi milionů
korun,“ prozradil Večerníku Jaroslav
Miklenda, okresní státní zástupce.
Soudce Petr Vrtěl si v úterý 18. července předvolal svědkyni Kateřinu
Koldovou a přes videokonferenční
spojení vyslechl rovněž jejího syna
Vlastimila, který je v současnosti ve
vazební věznici kvůli výrobě a pašování drog do Polska. Ten působil dva
roky také jako jednatel uvedených stavebnin, přičemž do funkce jej dosadila
právě jeho matka. Soudce Vrtěl chtěl
zjistit pravou příčinu, proč se ve firmě
nevedlo účetnictví. „Já jsem se svým
otcem vlastnila stavební společnost
a před pěti lety jsme se rozhodli, že založíme další firmu, která se bude zabývat prodejem stavebnin. Hledali jsme
jednatele a nabídl se nám pan Macků.

Jako pracovníka prostějovské banky
jsme ho znali, přicházeli jsme s ním
často do styku. Jako druhého jednatele jsem jmenovala syna Vlastimila,
byl mladý a chtěla jsem, aby se něčemu přiučil,“ pustila se do objasňování
Kateřina Koldová. „Aniž bych musela, panu Macků jsem často pomáhala
s účetnictvím, vedla jsem seznam příjmových i výdajových dokladů. Všechno je to zaevidováno v počítači, který
zabavila policie. Kdo ale vytvářel účetní uzávěrku a podával daňová přiznání,
to vám musí říct tady pan Macků, já ve
stavebninách neměla žádnou funkci.
Jenom jsem občas pomáhala,“ přidala
Kateřina Koldová. Podle obžalovaného ale tato žena firmu ve skutečnosti
ovládala. „Já spoléhal na ni, že veškeré
účetní doklady řádně zpracovává,“ povzdechl si Emil Macků.
Ani z Vlastimila Koldy soudce Vrtěl
nedostal informace o tom, kdo se
vlastně ve firmě HOUSE + CITY
staral o účetnictví. „Je pravda, že do
funkce mě dosadila matka. Působil

jsem jako jednatel asi dva roky, ale ve
skutečnosti jsem firmu nijak neřídil,
pracoval jsem ve skladu. Ptal jsem se
mámy, jestli je firma v pořádku a jestli
mi nehrozí nějaký průšvih. Ujistila mě,
že nikoliv,“ prohlásil přes videokonferenční spojení z vazební věznice dnes
už šestadvacetiletý Vlastimil. „A to
vám nebylo divné, že jako jednatel
pracujete pouze jako dělník a nechtějí
vás pustit k žádným firemním dokladům?“ zeptal se předseda senátu. „Nestaral jsem se o to! Já na papíry nikdy
nebyl stavěný a byl jsem rád, že mám
nějakou práci. Placen jsem byl ovšem
jen jako skladník, za funkci jednatele
jsem žádné odměny nepobíral,“ opáčil
mladý recidivista.
Soudní přelíčení bylo i po jeho výpovědi opět odročeno, tentokrát na
začátek října tohoto roku. Pokud se
nezjistí, kdo měl ve firmě odpovědnost za vedení účetnictví a podávání daňových přiznání, bude zřejmě
k zodpovědnosti pohnán bývalý
bankéř Emil Macků.

Foto: internet

Z přečinu podvodu podezírají
prostějovští policisté třiašedesátiletou ženu z Prostějova. Tohoto
skutku se měla podezřelá dopustit
tím, že jako pěstounka mladého
muže na úřadu práce neoznámila
jeho ukončení studia ke dni 30.
října 2015. Tím došlo k neoprávněnému pobírání dávek pěstounské péče, a to až do 31. července
2016. Celková výše neoprávněně
vyplacených dávek přesáhla částku osmadvaceti tisíc korun. V případě prokázání viny a odsouzení
podezřelé za přečin podvodu hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky.

Zmizela škodovka

V době od 22:30 hodin předminulé neděle 16. července do následujícího rána se dosud nezjištěný
pachatel neoprávněně zmocnil
osobního automobilu typu Škoda
Octavia combi. Vozidlo vyrobené
v roce 2006 jeho majitel zaparkoval
přímo před svým domem v Barákově ulici. Tímto jednáním vznikla
škoda, předběžně vyčíslená na 150
000 korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněného užívání
cizí věci. Za ten pachateli v případě
dopadení a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Dalšíkola jsoufuč

Přes noc z pondělí 17. na úterý
18. července došlo na parkovišti před budovou prostějovské
nemocnice ke krádeži kol přímo ze zaparkovaného automobilu značky Škoda. Odcizením
čtyř sedmnáctipalcových disků
s letními pneumatikami značky Dunlop a bezpečnostních
šroubů pachatel majiteli vozidla
způsobil škodu vyčíslenou na
pětadvacet tisíc korun. V případě jeho dopadení a prokázání
viny mu za přečin krádež hrozí
trest odnětí svobody až na dva
roky. Od začátku prázdnin je
to v Prostějově již třetí případ
odcizených kol ze zaparkovaných automobilů. V souvislosti
s touto trestnou činností prostějovští policisté žádají širokou
veřejnost o větší obezřetnost
a případný pohyb podezřelých
osob po parkovištích či kolem
zaparkovaných vozidel oznámili
policistům prostřednictvím tísňové linky 158.

Aktuální
KRIMI
ZPRÁVY
NAJDETE DENNĚ
NA WEBU
WWW.
VECERNIKPV.CZ
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letos slavíme jubileum...

děti, pejsci

Pondělí 24. července 2017
www.vecernikpv.cz

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!

www.vecernikpv.cz

Eliška ZAPLETALOVÁ
17. 7. 2017 50 cm 3,05 kg
Doloplazy

Adriana THEIBEROVÁ
16. 7. 2017 48 cm 3,10 kg
Prostějov

Jakub SOLDÁN
16. 7. 2017 51 cm 3,40 kg
Prostějov

Nikoll HRAZDILOVÁ
17. 7. 2017 50 cm 4,00 kg
Prostějov

Matěj GALLIK
17. 7. 2017 50 cm 3,10 kg
Lutín

Nikola MIŠOVICOVÁ
17. 7. 2017 51 cm 3,75 kg
Prostějov

Simona ŠTEFKOVÁ
17. 7. 2017 51 cm 3,55 kg
Prostějov

Matyáš Valentin SITEK
17. 7. 2017 49 cm 3,10 kg
Prostějov

Sebastian HOCHMAN
18. 7. 2017 51 cm 3,10 kg
Dobrochov

došlo na naši adresu...

V Bedihošti děti řádily na indiánské stezce
Nikolas Theodore PILARINOS
18. 7. 2017 52 cm 3,85 kg
Němčice nad Hanou

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.
Nádavkempakvšemrodičůmzašlemejakopoděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník - Myslíme i na vaši
budoucnost!

BEDIHOŠŤ Ve škole v Bedihošti se
děti každoročně těší na závěr školního roku určitě víc než jinde. Pro žáky
prvního stupně bývá tradičně ve školní družině připravena „Pohádková
noc“. Letos se konala 16. června a přece jen došlo ke změně. Pohádky totiž
měly indiánský podtón... Akce dostala
název „Po indiánské stezce“.
„Škola se proměnila na území tří indiánských kmenů, které mezi sebou měřily síly v různých disciplínách. Indiáni
jezdili na koních, házeli tomahawkem,
skládali mapy, stříleli z luku, skákali přes
překážky, hledali zlatý poklad. To vše za
pomoci obětavých rodičů, v jejichž čele
stál náčelník Dunivý hrom se svými pomocníky. Pizza k večeři zmizela do posledního drobečku, následovala tradiční
pohádka, vždyť i u indiánů musí zvítězit
dobro nad zlem! Nu a na kutě! Spíše
do pravé indiánské divočiny, vždyť vět-

šina malých indiánů spala v přírodě, ve
vlastních týpí a vigvamech. Samozřejmě
hlídky byly zajištěny, nepřátelské kmeny
neměly šanci území dobýt! Poté se děti
setkaly se svými rodiči u bohaté snídaně v saloonu ´U Bledé tváře´. Podávaly
se nejrůznější lahůdky. Sliny se sbíhaly
na pusinky od Nš -či, nad housenkami
z prérie, lákavé bylo Old Shatterhandovo překvapení, výživná byla procházka
Vinnetouovou zahrádkou nebo sadem
Apačů s mnoha skvělými vitamínovými
mlsy. Chceme touto cestou poděkovat
Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ
Bedihošť, obětavým rodičům i kolektivu
zaměstnanců školní jídelny za pomoc
při organizaci, těšíme se na další spolupráci a přejeme všem krásné prázdniny!
Howgh!“
Za kolektiv vychovatele školní družiny
a vyučujících prvního stupně Vladimíra
Navrátilová a Světlana Ambrožová.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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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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FEJETON TEREZY MACHOVÉ

RUDÁ SESTRO!

Konečně probíhá to pravé léto
plné horkých slunných dnů. A to
znamená rochnění v chlorovaných
bazénech, mlsání dozrávajících
ovocných dobrot a hlavně chytání
bronzu. Ať to do nás sluníčko pořádně napere.
Obvykle se snažím škodlivému UV
záření vyhýbat tak, že chodím ven ve
chvílích, kdy slunce pálí co nejméně.
Tohle léto jsem se ale rozhodla změnit papírovou bělost své kůže v půvabnou hněď.
Jednoho parného dne jsem si na zahradě za domem rozprostřela karimatku. S knížkou v ruce jsem se na
ni s elegancí vorvaně vyvalila, načež
jsem si v rychlosti na pokožku nanesla tenkou vrstvu opalovacího krému.

Ovšem na nohy ne, ty už se tak těžko
opalují i bez něj. Když už, tak ať to
stojí za to. A inu, jak jsem chtěla, tak
se stalo.
Dopoledne slunce uvažujíc rozumně
vysílalo tepelné paprsky přiměřeně
na to, aby se člověk opálil tak akorát. Jenže v příznačné souhře mého
(a vlastně kohokoli jiného) myšlení
a rčení hamty, hamty, ať mám víc
než tamty mně to prostě nestačilo.
Říká se, že by se nemělo chodit na
sluníčko od jedenácté dopoledne do
druhé odpolední, tehdy hřeje nejvíc.
Hodiny ukazovaly něco málo po půl
druhé. To už bude v pohodě, půjdu
už jen na malou chvilku dopřát běloskvoucímu tělu dávku bronzu, říkala
jsem si.

Neležela jsem tam déle než dvacet
minut. I to ale stačilo na to, abych
cítila, jak se mi zadek a zadní část
nohou rozpalují, jako kdyby mi pod
nimi někdo zatápěl. Za dalších několik minut byste si na mně mohli
osmažit vajíčka. Část mého těla nabyla nepřirozené purpurové barvy.
Kdyby to byla ta část, která se dá
schovat pod oblečením, a nikdo by
tak neviděl mé „zohavení“, tak bych
z této příhody nebyla tolik rozčarovaná.
Tento fakt totiž rozjel řetězec posměšků a úšklebků jak od rodiny,
přátel, tak i partnera na adresu viditelného temnorudého zbarvení.
„Nejsi příbuzná s paviánem? Ten má
taky tak červený zadek.“

Vypadám snad jak opice? „Kdybys
šla na casting do seriálu Červený trpaslík, určitě by tě brali všemi deseti.“
Blbče,... „Znáš Nšo-či? Hrozně mi ji
připomínáš!“ Ha, ha, asociační vtípek na rudou sestru Vinnetoua...
Přišla jsem na jednoduché řešení.
Než se rozčilovat a dělat si těžkou
hlavu ani ne tak z bolesti a nemožnosti sedět, jako z posměváčků, raději se víckrát opalovat nebudu. Od jejich vlezlých poznámek jakožto i od
příjemného, rozveselujícího slunečného světla a tepla se radši uchýlím
do svého pochmurného chladného
domovního vězení, kde si bez následků budu v parných letních dnech namísto zapalování lýtek vychutnávat
studenou ovocnou zmrzlinu.

DNES NĚCO MÁLO O TURISTICE
Léto k turistice přímo svádí. Kdo není milovníkem válení se u moře, dlouhých kolon, než se k tomu moři dostane, dává přednost
putování s krosnou na zádech a je tedy milovníkem turistiky, a to
domácí či zahraniční. Musím přiznat, že mou nejoblíbenější částí
turistiky je turistický salám, ale na druhé straně jsem již také zdolal pár českých, slovenských a zahraničních vršků a viděl mnoho
zajímavých míst a krás, krásné turistky nepočítám...

N

aše země je totiž turistice zaslíbená. Dokonce české trasy
a jejich značení jsou vyhlášené po
celé Evropě, načež mají dlouhou
tradici. Koneckonců skoro každý
z těch starších byl někdy na táboře,
spal pod širákem, eventuálně byl členem nějaké trampské osady anebo
alespoň hltal dobrodružné romány,
případně obrázkové seriály o Rychlých šípech, kde se to turistkou také
jen hemžilo. Doba se ovšem mění
a tak i turismus se stává sofistikovanějším a kultivovanějším. Vybavení
dnešních putujících se s tím z dob
Rychlých šípů nedá absolutně
srovnat a myslím, že Mirek Dušín,
Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, tedy oni
známí „rychlošípoví“ hrdinové,
by jen zírali. Bohužel zatímco do
vybavení jdeme kupředu mílovými kroky, chování se bohužel
mění spíše k horšímu...

B

yl jsem nedávno osloven,
abych upozornil na lokalitu
kolem rozhledny u našeho známého vršku Kosíře. Ano, rozhledna
byla postavena. Kdo chtěl, mohl
dokonce přispět svou sponzorskou
troškou do mlýna, leč aktuálně
víme, že rozhledna jest zavřena,
údajně z důvodů statických, jestli jsou tu i důvody jiné, ví jen Bůh
a osoby zainteresované. V každém
případě okolí „Hanáckého Mont
Blancu“ navštěvují turisté i nadále
a bohužel zanechávají po sobě neuvěřitelný nepořádek. V dobách
Rychlých šípů bývalo zvykem, že
každý turista, pokud nepořádek
udělal, tak si jej uklidil a odnesl,
dnes je realita dle očitých svědků
bohužel smutně jiná...
okolí rozhledny jsou odpadky
rozesety prakticky všude, a to
včetně recyklovatelných produktů
typu PET lahví i jiných umělých

V

záležitostí. Lesní porost je zamořen
exkrementy zakrytými toaletním papírem, čemuž se lidově říká podpapírák smrdutý dle bohužel nevábného
odéru, papíry od svačin nechybí také
a obraz je tak celkově neutěšený. Dotyčná stěžující si konstatovala, že to
vypadá zhruba tak, jako kdyby současní turisté kromě podívání se do
okolí rozhledny a udělání „selfíčka“
se zavřenou rozhlednou museli na
tomto místě ještě nutně pojíst, následně vykonat nejlépe oba druhy
potřeby a zanechat po sobě nesmazatelnou památku. Vcelku logicky
se ptá, proč tomu tak je? Doma si
přece pořádek neudělají, tak proč
ho dělají jinde a jiným. Poprosila
mě, ať o tom napíšu. A tak to tímto činím a během psaní zjišťuji, že
chování vůči přírodě se zhoršuje
vcelku obecně.
áme tu časté případy, kdy
si někdo jede někam autem svůj odpad vysypat, bohužel to
nejsou sběrný dvůr nebo alespoň
kontejnery v blízkosti bydliště, ale
nějaká lokalita, zákoutí v lese, křovisko a podobně. Černé skládky se
tomu říkalo kdysi, no a máme to tu
zase i dnes. Koneckonců proč chodit daleko. Podívali jste se někdy, jak
vypadají místa pro tříděný odpad?

M

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
Co vše jsou schopni tam lidé naházet? A jak si vesele někdo přijede do
míst, kde nebydlí a doslova zaplácá
kontejnery na tříděný odpad lidem,
kteří v místě skutečně bydlí, načež ti
se pak nestačí divit? Vrcholem je pak
auto s firemním logem, jehož majitel
má dokonce ze zákona povinnost
vozit odpad jen do sběrného dvora,
načež on místo toho vesele zahlcuje
obyčejný kontejner a ještě se u toho
drze tváří, na adresnou poznámku
dělá, že neslyší...
Dotyčná z oblasti vrchu Kosíře mi
řekla, že je jí z těch lidí smutno. A já
ji vcelku chápu, a ač nejsem zelený ekolog, ptám se: Lidi, proč jste
čuňata?“

 !"
ka nežli u zaměstnance někde ve fabrice. I když
připustíme, že ani živnostníci to někdy nemají
lehké, zůstává otázkou, proč to dělají? Pokud se
někdo chce mít lépe než-li zaměstnanec, není to
zadarmo. A mezi jinými jej administrace nemine. Navíc živnostník bez udání výpovědi toho
může nechat a jít se zaměstnat. To pan Sokol
neuvedl. Rovněž kritizoval, ale nevysvětlil podstatu EET. Uvedu příklad: Koncem loňského
roku jsem byl v na obědě na okraji Prahy v malé
restauraci. Při diskusi s majitelem jsem jej upozornil na EET. Zasmál se. Nás se to jaksi netýká. Pokladnu máme již dlouhou dobu, účtenku
dostane každý host. Naproti tomu v jedné hospůdce v západní části Prostějova, když jsem se
zmínil o EET hospodské, samou zlostí, pokud
by mohla, pravděpodobně by na mě uspořádala
defenestraci. Kritizovat je snadné, to umí kde
kdo. Mohu vás jen požádat, pane Sokole, abyste EET nejen kritizoval, ale také nám čtenářům
vysvětlil tyto dvě příhody. Proč někdo jedná
tak a proč druhý zcela protichůdně. Jen dodám, že zaměstnanci odvádí státu daň poctivě.
Závěrem se profesionálně kritizující autor z niče-

ho nic zastal zase opačné strany - zaměstnanců.
Měly prý by se jim snížit daně a odvody. Nevím
ovšem, jak by s tímto návrhem dopadl u předsedy
ODS profesora Fialy a jeho ctitelů z řad OSVČ,
majitelů firem a movitých lidí. Co se týče dalšího
návrhu zrušení superhrubé mzdy, s politováním
je nutno konstatovat, že to zavedla panem profesorem obdivovaná pravice také z důvodů ukázání, jaké kvantum peněz platí zaměstnavatelé.
A protože v článku padlo jméno, učiním totéž:
V počátku devadesátých let jsem byl na jakémsi
„mítinku“ s profesorem Klausem. Na dotaz z publika, co dělat, když má malý plat, pan profesor
odpověděl: „No tak podnikejte!“ Kdo však zůstane na práci, neřekl.
Na závěr nechť laskavý čtenář odpustí výlet do
doby socialismu, kdy zase dodnes žijící někdejší
dlouholetý předseda vlády prohlásil, že naším
největším bohatstvím je poctivá a tvůrčí práce
našich pracujících. Vážíme si jí a právem ji oceňujeme. Není to komunistická agitace, jen srovnání
názorů dvou vysoce postavených, a to s rozdílem
čtyřiceti let.
Ladislav Štrajt, Prostějov

17072110806

17072010801

Se sokolím okem nesouhlasím

Nedávno ve Večerníku Petr Sokol kritizoval předsedu senátu Štěcha a bývalého ministra průmyslu,
neopomněl kritizovat i EET. V prvém případě měl
Štěch na mysli a nepřímo výrokem upozornil na
švarcsystém a poctivou práci s patřičnými odvody, na nepoměr mezi odvody státu živnostníky
a zaměstnanci, v neposlední řadě i skutečnost, že
OSVČ při výměře důchodů spadají do takzvaného
solidárního pásma, takže nemají nejmenší důchody jako někteří zaměstnanci po desítkách let víceméně manuální práce. Sama asociace živnostníků
uvedla, že při započtení nákladů zaměstnavatele
platí o polovinu menší odvody nežli zaměstnanci.
V případě exministra Mládka si autor kritiky
mohl, spíše měl, tehdy nejprve přečíst jeho blog,
kde uvedl, že v roce 2012 OSVČ odvedly státu na
daních 1,5 miliardy korun, oproti tomu zaměstnanci na dani z příjmu fyzických osob odvedli
105 miliard korun! A přitom veřejné služby či
zdravotnictví používají všichni stejně...
Pan Sokol také kritizoval, jak všichni ubližují
a kritizují živnostníky. Srovnávat podmínky, za
kterých obě skupiny pracují, vyjde lépe u živnostní

Minulé pondělí 17. června po čtrnácté hodině došlo v neuzamčených
sklepních prostorách bytového
domu v Kostelci na Hané ke krádeži
dámského trekingového jízdního
kola s dětskou sedačkou. Vzniklou
škodu majitelka vyčíslila na pět a půl
tisíce korun. Pachatel tohoto skutku
se však z lupu dlouho neradoval. Odcizené kolo ihned prodal, provedeným prověřováním se však jej policistům obvodního oddělení Prostějov 2
podařilo ustanovit čtyřicetiletého
muže z obce na Konicku. Ten si pro
toto jednání od policistů v pátek 14.
července převzal sdělení podezření
z přečinu krádeže. Ve věci je konáno
zkrácené přípravné řízení. V případě
odsouzení podezřelému hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Zloděj kola dopaden

Z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání podezírají policisté obvodního oddělení Prostějov
2 pětadvacetiletého muže z Prostějovska. Tohoto skutku se měl podezřelý dopustit tím, že ve dnech 6. až
9. června tohoto roku každý den jezdil s nákladním automobilem značky
Mercedes po celé Moravě a rozvážel
zboží do supermarketů. Podle záznamu z tachografu bylo zjištěno, že podezřelý řídil celkem 380 kilometrů.
Tuto činnost však vykonával, přestože má rozhodnutím Magistrátu města Prostějova na období od 1. června
do 1. prosince 2017 vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel.

Rozvážel bez řidičáku

Minulý pátek 21. července ve večerních hodinách se stala havárie
osobního vozidla značky Škoda, které řídila sedmadvacetiletá žena. Při
jízdě na rovném úseku ve směru od
obce Seloutky ke křižovatce Prostějov - Určice se vyhýbala srnce, která
jí zkřížila cestu, a vyjela vpravo mimo
komunikaci a narazila do stromu. Při
nehodě se naštěstí jen lehce zranil
její spolujezdec na předním sedadle,
který byl z místa převezen sanitkou
do prostějovské nemocnice. Řidička zraněna nebyla a požití alkoholu
před jízdou bylo vyloučeno provedenou dechovou zkouškou. Na stromě
a vozidle vznikla škoda 10 500 korun.

Vyhýbala se srně,
narazila do stromu!

Celkem o 9 100 korun ze svého účtu
přišel čtyřicetiletý muž z Prostějovska, kterému neznámý pachatel odcizil z pátku na sobotu peněženku.
K události došlo před prodejnou
potravin v Určicích. V peněžence měl
poškozený doklady a také platební
kartu, kterou po odcizení neznámý
lapka zneužil a odcizil z ní výše uvedenou hotovost.

Vysál mu účet



OTASLAVICE Tři jednotky
z řad profesionálních a dobrovolných hasičů se uplynulou
středu 19. července podílely
na likvidaci požáru střechy rodinného domku v Otaslavicích.
Příčina neštěstí i výše škody
jsou předmětem vyšetřovatelů
Hasičského záchranného sboru.

„Oznamovatel v tísňovém hovoru přiblížil situaci na místě,
plameny velmi rychle prostupovaly celou dřevěnou konstrukcí
a ohrožovaly střechy přilehlých
domů. Operační středisko k likvidaci vyslalo z řad profesionálních hasičů jednotku požární
stanice Prostějov za následného
posílení dobrovolnými hasiči

z Brodku u Prostějova a Otaslavic,“ informoval Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Hasičům se po chvíli podařilo
nebezpečnému počínání plamenů zabránit, střechy okolních
domů zůstaly naštěstí uchráněny.
„Jednotky postupně likvidovaly
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místostarosta Jan Vrána. A měl naprostou
pravdu, daleko větší počet místních lidí
navštívil vernisáž výstavy výšivek či promítání filmového dokumentu Hanácká
svatba v místním kině.
Nedělní část němčických hodů začala
znovu výstavou drobného zvířectva, chovatelé tentokrát otevřeli brány výstaviště už
v osm hodin ráno. O dvě hodiny později
nastal vrchol němčických hodů, kdy
se uskutečnila mše svatá, která zcela
zaplnila Kostel svaté Máří Magdalény.
„Jde o naši tradici, právě Máří Magdaléna
je patronkou zdejšího kostela a kvůli ní se
hody v Němčicích konají už tak brzo. Ale

VÍCOV Takhle ne, slečno! Mladá
šoférka škodovky při předjíždění
mezi Ohrozimí a Vícovem zachytila svým autem o jiné vozidlo, ovšem
podle všeho jí to bylo úplně jedno.
Nezastavila a z místa nehody ujela.
Druhá žena z nabourané Octavie
však zavolala policisty a ti posléze
nesvědomitou mladou dámu vypátrali v nepříliš vzdálené vesnici.
„V pátek 14. července před třiadvacátou hodinou jela čtyřiadvacetiletá
žena s vozidlem typu Škoda Fabia po

komunikaci mezi obcemi Ohrozim
a Vícov. Při předjíždění pomaleji jedoucího automobilu značky Škoda
Octavia neodhadla boční odstup
a došlo ke střetu pravého boku Fabie
s levým předním bokem Octavie. Řidička Fabie po střetu nezastavila a pokračovala dále v jízdě,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Šoférka nabouraného vozidla věc telefonicky oznámila na linku 158. „Policisté vozidlo i jeho řidičku následně

vypátrali v místě jejího bydliště, a to
v obci přibližně deset kilometrů od
místa nehody. Žena se k účasti na nehodě přiznala. Jako důvod nezastavení pak uvedla, že se domnívala, že při
střetu vozidel nedošlo k velké škodě.
Ta byla však předběžně vyčíslena na
pětačtyřicet tisíc korun,“ zkonstatoval
František Kořínek s tím, že alkohol
i jiné návykové látky policisté u obou
řidiček vyloučili. Příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření.
(mik)
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nejsme první, například v sousední Hrušce se kvůli církevní tradici konají hody už
v květnu,“ poznamenal s úsměvem Vrána. Němčický kostel zaplnili i ženy, muži
i děti z Národopisného souboru Pantlék.
Pochopitelně jak jinak než v nádherných
hanáckých krojích. „Vzhledem k tomu,
že mám okolo sebe spoustu kamarádů
a kolegů z celého našeho souboru, tak
se mi němčické hody hodně líbí. Přijeli
jsme uctít patronku našeho kostela a také
tradice, které se v Němčicích od pradávna
dodržovaly. Vždyť i v tomto kostele se
konaly svatby, kdy ženich s nevěstou byli
oblečeni do hanáckých krojů. Při mši
jsme si na to společně s dalšími občany
vzpomněli,“ sdělila exkluzivně Večerníku
Jana Otáhalová, vedoucí Národopisného souboru Pantlék. Právě krojovaným
členům tohoto souboru patřilo odpole-

přijet zprava. Do již stojícího automobilu poté narazil třináctiletý cyklista,
který do křižovatky přijel právě z pravé ulice. Po střetu s vozidlem došlo
k pádu cyklisty. Naštěstí se nijak nezranil, přestože na hlavě neměl povinnou
přilbu. Výše způsobené hmotné škody
na vozidle byla předběžně vyčíslena na
třicet tisíc korun,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Jak
dodal, příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího
šetření.
(mik)
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MYSLEJOVICE Měl víc štěstí než
rozumu! Třináctiletý hoch porušil
předpis, kdy jako cyklista neměl
na hlavě povinnou přilbu. Měl ale
štěstí, náraz do stojícího vozidla neodnesl žádným zraněním. Způsobil
ovšem výraznou škodu...
Ve čtvrtek 20. července po devatenácté hodině došlo v Myslejovicích k dopravní nehodě cyklisty a osobního automobilu. „Šestatřicetiletá řidička při
jízdě obcí zastavila před nepřehlednou
křižovatkou, aby dala přednost vozidlům, která by mohla do křižovatky
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„Při tom měl strhnout řízení do pravé
strany, čímž došlo k najetí vozidla do
krajových svodidel. Ke zranění osob
při havárii nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody na vozidle a svodidlech
byla předběžně vyčíslena na čtyřicet
tisíc korun. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou

zkouškou,“ popsal kuriózní havárii
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Jednání řidiče klasifikovali policisté jako přestupek podle
zákona o silničním provozu a na místě
ho vyřešili uložením pokuty,“ dodal
policejní mluvčí.
(mik)

 %%  ( '  ! '   !!!
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PROSTĚJOVSKO Uplynulý čtvrtek 20. července po poledni došlo
na dvanáctém kilometru dálnice
D46 ve směru z Prostějova na Vyškov k havárii osobního automobilu
do svodidel. Příčinou podle slov
šestačtyřicetiletého řidiče mělo být
jeho kýchnutí...

nikaci mezi obcemi Držovice a Olšany u Prostějova k dopravní nehodě
osobního automobilu s chodcem.
Provedeným šetřením policisté zjistili,
že šestapadesátiletý řidič automobilu
značky Škoda jel směrem k obci Olšany u Prostějova, když mu náhle zpoza

S matkou přelezla svodidla,
chtěly si „ulevit“...
keře do cesty měla vstoupit desetiletá
dívka. Při střetu dívka utrpěla zranění
dolní končetiny, se kterým byla letecky
transportována do Fakultní nemocnice
Brno. Alkohol u řidiče policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou,“ uvedl k neštěstí František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Kde se ale dívka na tomto místě vzala?
I na to mluvčí policie aktuálně odpověděl. „Dívka přijela na místo se svými
rodiči po dálnici D46, kde zastavili na
odstavné ploše. Z důvodu vykonání
toalety poté společně s matkou přelezla svodidla. Mezi dálnicí a souběžnou
komunikací, na které k nehodě došlo,
je přibližně čtyřmetrový travnatý pás,“
vysvětlil František Kořínek s tím, že další
" &( #       !T   #) okolnosti i míra zavinění jsou v součas   '!
 !) nosti předmětem dalšího šetření. (mik)

DRŽOVICE Už v minulém vydání
Večerník aktuálně informoval o závažné dopravní nehodě, při které
byla vozidlem sražena desetiletá dívka na silnici mezi Držovicemi a Olšany u Prostějova. Co tam ale dělala
a proč vyskočila ze křoví přímo před
auto, jehož řidič už nedokázal srážce nijak zabránit? Policejní zpráva
z úvodu uplynulého týdne leccos vysvětluje...
„V sobotu patnáctého července krátce
po patnácté hodině došlo na komu-

%&   
Měrovice (mik) - Až do 7. srpna bude ještě trvat uzavírka silnice mezi Měrovicemi
a Hruškou. Důvodem uzavírky je rekonstrukce povrchu vozovky. Stále platí výlukové jízdní řády pro autobusovou dopravu.
Spoje jedoucí od Prostějova do Němčic
nad Hanou se otočí v Hrušce kolem obecního úřadu a obsluhovat se bude pouze zastávka směrem na Tvorovice. Spoje jedoucí
opačným směrem pojedou z Němčic přes
Pivín a Tvorovice do Hrušky a tady se rovněž otočí a zamíří do Prostějova.

# $

Prostějovsko (mik) - Hlavně kvůli suchu
a slunečnému počasí začala letos sklizeň obilí oproti minulým létům s předstihem. Sucho ovšem zapříčinilo výrazné zhoršení kvality obilí, zemědělci na Hané navíc očekávají
poloviční výnosy. Některým zemědělským
plodinám navíc ublížily nedávné průtrže
mračen a krupobití. Na Prostějovsku to podle odborníků nejvíce odnesla řepka.

      "

Velký Kosíř (mik) - S největší pravděpodobností, která hraničí s jistotou, se návštěvníci Velkého Kosíře na zdejší rozhlednu už letos nepodívají! Obcím sdruženým
v Mikroregionu Kosířsko se bohužel nepodařilo vyřešit opravy dřevěné konstrukce.
Zástupci obcí se navíc rozhodli, že podají
žalobu na stavební firmu. „Žádné světlo
na konci tunelu zatím nevidím. Technický
stav rozhledny není bezpečný,“ posteskl si
starosta Olšan u Prostějova Milan Elfmark.
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menší ohniska a hasiči rozebírali požárem zničenou konstrukci
střechy. V navazujícím čase důkladně překontrolovali střechy
přilehlých objektů. Co stojí za
příčinou vzniku požáru, rovněž
i výše škody se aktuálně šetří.
Celá událost se obešla bez zranění osob,“ doplnil informace Hošák.
(mik)

,ÝDIOVUÎ [BUJTÎD
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dne ve farské zahradě, kde návštěvníkům
předvedli představení Hanácká svajtba.
„Kromě toho bude na dvoře místní fary
k vidění i koncert Cimbálové muziky Primáš. A sám jsem zvědav na vyhlášení naší
premiérové soutěže o nejlepší Němčický
koláč,“ doplnil místostarosta Jan Vrána.
Večerník při nedělní mši svaté v němčickém kostele spatřil i principála Divadelního spolku Větřák z nedalekého Pivína. „Já
su zde jenom na návštěvě, hody v Němčicích si přece nemůžu nechat ujít. Po mši ale
zase spěchám zpátky do Čech pod Kosířem, kde na Josefkolu hrajeme představení,“ vysvětlil Jiří Vrba.
Dlužno dodat, že spousta lidí v Němčicích
nad Hanou v rámci letošních hodů navštívila i velkolepou sobotní zábavu na fotbalovém hřišti, na kterém se také o den později
uskutečnily již tradiční zápasy v kopané.

+ 0(  8
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Policisté ji vypátrali v blízké vesnici     
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NĚMČICE NAD HANOU Uplynulý víkend patřil v Němčicích nad Hanou hodovým slavnostem. A ne jen tak ledajakým. Zdejší městský úřad totiž tradiční lidovou veselici už nějaký ten rok bere více zeširoka, nespoléhá se pouze
na„kolotočovou“ zábavu v centru.„Více se v posledních letech zaměřujeme
na spolupráci s našimi společenskými a kulturními spolky. A právě tyto se v
rámci hodů snaží veřejnosti ukázat svoji činnost, která je velmi pestrá a rozmanitá,“ prozradil Jan Vrána, místostarosta Němčic nad Hanou. Večerník se
zajel na místo konání podívat po oba víkendové dny.

Michal KADLEC

pro Večerník

Hody v Němčicích zahájili vlastně chovatelé, kteří v sobotu v pravé poledne
otevřeli výstavu drobného zvířectva. Na
Palackého náměstí v tu chvíli už vyhrávala hudba a kolotočáři lákali děti na nejroztodivnější atrakce. Rovněž stánkařů
s různým sortimentem bylo všude okolo
dost, nicméně toto vše moc pozornosti
z řad veřejnosti nepřitáhlo. „V posledních
letech je to bohužel už zvykem. Kolotočáři zřejmě nebudou mít velké tržby,
tyto atrakce už lidi moc nevábí. Alespoň
tedy u nás. I z těchto důvodů je dobře, že
jsme zhruba před čtyřmi lety sáhli poprvé k jiné organizací hodů,“ prozradil

HODY
V NĚMČICÍCH LÁKALY NA ZÁBAVU I POUČENÍ 7ଙt.FUMÎDIiTIP˺FMBTU˺FDIBEPNV
Dvoudenní veselice nabídla mši svatou, film, kolotoče i výstavu zvířectva
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letos slavíme jubileum...
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Pondělí 24. července 2017
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„Byla to chyba, lituji svého jednání,“ pronesl u soudu
➢ZTITULNÍSTRANY
PROSTĚJOV Byl podvečer 30.
května 1998. Po silnici v Mostkovicích jel domů patnáctiletý cyklista, když se za ním zčistajasna
vyřítilo černé terénní auto. Za volantem seděl opilý Durejd Kment,
který chlapce srazil. Ten i přes veškerou péči lékařů druhý den na
následky těžkých zranění zemřel.
Řidič arabského původu žijící tehdy v Prostějově ani nezastavil, ale
byl si dobře vědom toho, co spáchal. Ještě tentýž večer přejel hranice a opustil Českou republiku!
Více než devatenáctileté pátrání
a snaha domoci se spravedlnosti
skončily až v úterý 18. července
2017. Po více než devatenácti letech. Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Každé úterý Večerník navštěvuje
Okresní soud v Prostějově, odkud
čtenářům přináší zpravodajství
z jednotlivých soudních jednání.
Byl to i pro nás šok, když jsme před
jednací síní spatřili na vývěsce oznámení, že ve 14.00 hodin se koná vazební řízení s Durejdem Kmentem!
Náhoda, shoda jmen? Nikoliv. Šlo
skutečně o muže, který před více než
devatenácti lety usmrtil v Mostkovicích patnáctiletého cyklistu!

„Durejd Kment byl ještě v roce
1998 v nepřítomnosti odsouzen
ke třem letům vězení nepodmíněně za usmrcení z nedbalosti.
Během let byl na něho vydán
evropský zatykač, nakonec se
v pondělí sedmnáctého července
2017 vrátil do České republiky
a sám se přihlásil na obvodním
oddělení Policie ČR v Praze-Nuslích. Pražští policisté ho převezli
do Prostějova a dnes proběhne
vazební řízení,“ prozradil exkluzivně Večerníku Petr Vrtěl, předseda Okresního soudu v Prostějově. On sám vazební řízení vedl,
ovšem Večerník přímo u něj být
nemohl, v podobných případech
má veřejnost, včetně médií, na taková jednání přístup zakázán.
Večerník tak byl po celou dobu jednání před soudní síní. Před svým
vstupem dovnitř seděl Durejd
Kment pod dohledem prostějovských policistů na lavici na chodbě
soudu. Vypadal zkroušeně, viditelně mu vadily naše pokusy pořídit si
jeho snímek. Po dvouhodinovém
vazebním řízení byl s pouty na rukou eskortován z budovy Okresního
soudu v Prostějově rovnou do vězení! Předseda Petr Vrtěl pak ochotně
poskytl Večerníku exkluzivní vyjádření...
„Po neúspěšném pátrání byl v dubnu 2016 vydán nový evropský zatýkací rozkaz, ve kterém znělo, že odsouzený může vystupovat pod svým
rodným příjmením All Atrakhi. To
si totiž až v roce 1997 při pobytu
v České republice změnil na Durejd
Kment. Po celou dobu se tak mohl

po světě pohybovat na doklady s původním rodným jménem a na irácký
cestovní pas. Takto byl i kontrolován
v Německu, ovšem německá strana
i s ohledem na to, že muž vystupoval pod jiným jménem a měl platné
doklady, odmítala jeho zatčení. Na
základě evropského zatykače jej
letos prvního března zatkla italská
policie v Římě. Orgány justice následně rozhodly o tom, že zatčeného
a odsouzeného Durejda Kmenta
s doklady na jméno All Atrakhi
nevydají do České republiky a propustily ho na svobodu. Podle nich
bylo totiž jeho odsouzení promlčeno! Proti tomu se nedalo nic dělat,
ovšem odsouzený pod tíhou těchto
zkušeností nabyl informace, že kamkoliv v rámci Evropy vycestuje, bude
čelit zatčení i déletrvajícímu vydávajícímu řízení. Zřejmě i proto se dobrovolně přihlásil na Obvodním oddělení Policie ČR v Praze-Nuslích,
a to v pondělí 17. července tohoto
roku v ranních hodinách,“ popsal celou složitou anabázi Vrtěl.
Po dvouhodinovém jednání si v úterý odpoledne prostějovští policisté
Durejda Kmenta odvedli v poutech
ze soudní budovy. „Odmítl odpovídat na otázky ohledně okolností jeho
návratu do České republiky. Poté, co
se seznámil s rozsudkem z konce
roku 1998, který ho poslal na tři
roky do vězení za vinu na tragické
dopravní nehodě v Mostkovicích
a uvedl, že mu celé záležitosti je líto.
Doslova řekl, že ujetí od tragické
nehody považuje za svoji chybu.
Trest akceptoval, nové soudní řízení
už v jeho přítomnosti odmítl a dál
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k věci nehodlal vypovídat. Jelikož
odmítl nový soudní proces, odpadly
důvody vazby. Naopak byl okamžitě
dodán do výkonu trestu odnětí svobody do věznice,“ prozradil Večerníku výsledek úterního jednání předseda Okresního soudu v Prostějově.
Jak jsme se dále dozvěděli, Durejd Kment pak soudu sdělil, že
se o svém odsouzení údajně dozvěděl až v roce 2013! „Jen připomínám, že ke zmíněné nehodě došlo
30. května 1998, kdy v důsledku
rychlé jízdy nepřiměřené daným
okolnostem a pod vlivem alkoholu
po projetí zatáčky na silnici v Most-

kovicích narazil do poškozeného
patnáctiletého cyklisty, který se pohyboval při pravém okraji vozovky.
V důsledku nárazu vozidla mu řidič
způsobil závažná zranění, která následujícího dne vedla k úmrtí mladého chlapce,“ připomněl více než devatenáct let starou tragédii Petr Vrtěl.
Letitý případ byl tímto definitivně ukončen. Snad bude rodina usmrceného chlapce alespoň
nyní cítit alespoň malé zadostiučinění a pocit spravedlnosti. Jak
se v podobných případech říká,
boží mlýny melou pomalu, ale
jistě...

Zastupitelé znovu odmítli
zámek ve Ptení. PRODAT!
PROSTĚJOV Také na pondělním
mimořádném jednání zastupitelstva
se probírala problematika ptenského zámku. Petr Kousal a Zuzana Bartošová opětovně podali návrh, aby
magistrát svůj majetek neprodával
a raději se hledaly možnosti využití.
Lidovci ale se svým návrhem nepochodili, prostějovští radní tak budou
jednat o prodeji nemovitosti.
„V současné době je zámek technicky zajištěn, v dobrém stavu je střecha
objektu, ostatní prostory jsou zajištěny proti vstupu cizích osob. Město
Prostějov by mělo tento objekt využít
a zhodnotit. Podkladem by byla jeho
digitalizace, mohl by se pak využít ke
studii například studentů architektury, kteří by v rámci svých prací navrhli
možné využití nejen pro občany regio-

nu, ale i další návštěvníky. Viděla bych
zde také možnost propojení a spolupráce se zámky v Čechách pod Kosířem
a v Plumlově,“ přednesla minulé pondělí na zastupitelstvu Zuzana Bartošová
(KDU-ČSL).
Tato iniciativa však vyšla vniveč.
Radní totiž nechali promítnout
obrázky zničeného interiéru, které
mnohé zastupitele doslova šokovaly! „Rekonstrukce by stála stovky milionů korun a pochybuji, že bychom získali nějakou výraznou dotaci. Nejde totiž
o zámek v pravém slova smyslu, je to
spíše hospodářská budova. Ani to není
žádná hodnotná kulturní památka, proto srovnání se zámky v Plumlově či Čechách pod Kosířem je absurdní,“ myslí
si Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky Statutárního města Prostějov.

„Pokud by paní kolegyně Bartošová přemluvila ministra kultury,
stranického kolegu, aby nám rekonstrukci zaplatil, pak bych byl možná
pro, abychom si zámek ponechali.
Takto si ovšem myslím, že ptenský
zámek je nechtěným majetkem,
do kterého stále zbytečně strkáme
peníze,“ přidal se Josef Augustin
(KSČM).
Podobně se vyjadřovali jak zástupci
koalice, tak členové opozičních stran
a hnutí. Nebylo proto divu, že pro návrh lidovců ponechat zámek ve Ptení
ve vlastnictví města zvedlo ruku jen pět
zastupitelů, přičemž dvacet bylo proti...
Jak se Večerník aktuálně dozvěděl,
v úterý 25. července už rada města na
svém zasedání bude jednat o prodeji
(mik)
ptenského zámku.

PROSTĚJOV Když 12. června tohoto roku zastupitelé projednávali
účetní závěrku města za rok 2016,
dopadlo vše fatálním trapasem.
Nejvyšší politický orgán totiž tento
nejdůležitější účetní dokument neschválil. Chyběl jediný hlas... Nebylo proto divu, že jej vzhledem k zachování dobré ekonomické pověsti
města předložili radní ke schválení
znovu minulé pondělí v rámci mimořádného jednání zastupitelstva.
A nakonec to byl dobrý tah, koalice
měla v obřadní síni prostějovské radnice plný počet svých členů, a co víc, pro
účetní závěrku loňského roku hlasovali
i někteří členové opozice. Další ale byli

i nadále proti. „Připomínky k závěrce
ze strany nezávislých zastupitelů nebyly nijak vypořádány,“ trvala na svém
například Hana Naiclerová (nezařazená). „To, že jsme minule účetní závěrku
neschválili, je signál k tomu, že v rozpočtu města nebylo vše v pořádku
a není ani dnes,“ přidal se Jan Navrátil
(Změna pro Prostějov).
Tomu i ostatním opozičním zastupitelům nejvíce vadí, že v závěrce není
zahrnut prodej pozemku společnosti
Manthellan, náklady v podobě vkladu pozemku pro výstavbu Národního olympijského centra či neprávem
udělená dotace hokejovému klubu
LHK Jestřábi spolek. Naopak někteří

opoziční zastupitelé názorově otočili.
„Já osobně jsem na všechny své námitky ohledně neúplné účetní závěrky
odpověď od radních dostal. Myslím si,
že nyní neschvalujeme samotný obsah závěrky, ale pouze čísla na straně
má dáti a dal. A ta souhlasí, město zaúčtovalo všechno, co mělo. A z tohoto
důvodu já budu hlasovat pro schválení
roční závěrky,“ objasnil Petr Kousal
(KDU-ČSL).
Účetní závěrku města Prostějov
nakonec schválilo dvacet zastupitelů, pouze dva byli proti a sedm se
zdrželo hlasování. Na Ministerstvo
financí ČR se tak posílá schválená
(mik)
účetní závěrka města.

17060810613

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
schválena! Napodruhé...
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
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Prostějova

Obec: Pivín, Poličky, Dobromilice, Němčice nad Hanou
Dne: 12. 8. 2017 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec včetně podnikatelských
subjektů: Pivín, Poličky. Dobromilice Bajajka č.202. Areál fy.
Bentrans Němčice nad Hanou.
Odběratelské trafostanice: Němčice Bentrans (č. 300714), Pivín
ZD1 (č. 300728).
Obec: Pivín, Poličky, Dobromilice
Dne: 14. 8. 2017 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
včetně podnikatelských subjektů:
Pivín, Poličky. Dobromilice Bajajka č.202. Odběratelské trafostanice: Pivín ZD1 (č. 300728).
Obec: Prostějov - Čechovice
Dne: 15. 8. 2017 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Čechovice, ul. Žitná
oboustranně od č. 2 a 9 po č. 12 a
11, ul. Čechovická - levá strana od

Letní prázdniny se začnou brzy lámat do druhé poloviny a spousta Prostějovanů,
která ještě neabsolvovala dovolenou, začne trošku panikařit. Někteří z nich nechali výběr místa dovolené na poslední chvilku. Nyní už budou sbírat pouze „drobty“.
BERANI - 21.3. až 20.4. Nemusíte se držet zkrátka, klidně investujte do věcí, ze kterých máte radost
a které vám přinesou užitek. Máte
dost ušetřených peněz, kupte si
i to, co byste ještě nedávno minuli
oklikou.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Hromy
a blesky se na vás snesou poté, co
doma protáhnete jeden z večírků.
Pozvaní hosté budou totiž jako neřízené střely, zásluhou jejich chování dojde k častým konfliktům se
sousedy. Léto je holt léto...
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Vy si
okamžitě jděte vsadit, takové štěstí
už nikdy v životě mít nebudete! Vyhrajete balík peněz, který vás může
zabezpečit do konce života. Pozor
ale na závistivce a na ty, kteří budou
chtít půjčit.
RACI – 22.6. až 22.7. Lehce se
můžete dostat k většímu obnosu peněz, ovšem nesmíte udělat chybu.
Vaše původní plány půjdou přesně
podle vašich představ, nejtěžší ale
bude finále. Ze dvou rozhodnutí
zvolte to jediné správné.

LVI – 22.7. až 22.8. Dveře se u vás
netrhnou, jedna návštěva bude střídat druhou. Nebude tak divu, že
místo odpočinku strávíte dny dovolené úklidem. Jediným receptem,
jak si užít týden, je okamžitý odjezd
pryč z města.
PANNY – 23.8. až 22.9. V jednom
případě vám povolí nervy a urazíte
člověka, kterého si jinak velmi vážíte. Samozřejmě vás to hned začne
mrzet, budete se chtít omluvit. Jenomže nebude komu, ten dotyčný
uraženě zmizí.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Vaše plány
vám nevycházejí ani z jedné poloviny, budete z toho hodně rozmrzelí. Ovšem ještě před víkendem si
notně zlepšíte náladu. Přátelé vás
pozvou na svoji chatu, kde zažijete
romantické chvíle.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Na koupališti to přeženete s opalováním,
což bude mít za následek pár bezesných nocí. Několik dní tak budete
muset strávit doma nebo v naprostém stínu, což do velké míry zkříží
vaše letní plány.

STŘELCI – 23.11. až 21.12.
Budete muset absolvovat jeden
velmi nechutný telefonický hovor. Bohužel pro exekutory letní
dovolená neexistuje, musíte tedy
urychleně hledat řešení své nepříjemné situace.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až
20.1. V rodině bude panovat nádherný soulad, nic nenasvědčuje
tomu, že by se to mělo v příštích
dnech změnit. Ovšem pozor! Během víkendu se stanete obětí zlodějů a dobrá nálada bude pryč.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Během dovolené se seznámíte se zajímavým člověkem. Okamžitě vám
nabídne obchodní spolupráci, čehož můžete využít. V tomto případě
nemusíte mít obavy, jde o poctivce,
který jen potřebuje parťáka.
RYBY – 21.2. až 20.3. Jeden z vašich sourozenců se dostane do
menšího maléru. Budete se mu snažit pomoci, musíte ale kvůli tomu
sáhnout do svých úspor. Přestože
jde o příbuzného, sepište o půjčce
řádnou smlouvu!
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Dne: 17. 8. 2017 od 7:30 do 14:00
hodin. Vypnutá oblast: Přemyslovice - lokalita domů a chat od č. 475 po
konec obce s čísly 136, 174, 87, 89.
Obec: Prostějov – Domamyslice
Dne: 17. 8. 2017 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: část lokality nov. RD „Nové Domamyslice“
- oboustranně ul. s parc. č. 212/4
- 212/14, 212/7 - 212/5 (k.ú. Čechovice), parc.č. 238/6 - 240/1
k.ú. Domamyslice.
Obec: Obědkovice, Klenovice
na Hané, Čelčice
Dne: 18.8. 2017 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec včetně podnikatelských subjektů: Obědkovice,
Klenovice na Hané, Čelčice. Odběratelské TS: Čelčice Crhan (č.
300685), Klenovice Technomat
(č. 300701), Klenovice 5. ZD (č.
300214), Klenovice mlékofarma
(č. 300700).
E.ON Česká republika, s.r.o.

úterý 25. července: sídl. Svornosti, sídl. Svornosti – parkoviště, Kpt. J. Nálepky (Tovární - J. Rokycany), Smetanova, Zátiší, B. Martinů, V. Talicha, Tovární (Vrahovická - Říční), Tovární - parkoviště, Zátiší - plocha, Říční,
Vrahovická (železniční přejezd - Smetanova)
středa 26. července: Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmannova (Česká - Šmeralova), Mlýnská, Mlýnská – parkoviště
čtvrtek 27. července: Krasická (Drozdovice-Moravská), V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery,
Vícovská, J. Kaštila

... tentokrát ze sortimentu: POCHUTINY



ul. Žitná (pohostinství č.88) po č.
42, ul. K rybníku s č. 24, 26, 28, ul.
5. května oboustranně od č. 1 a 2
po č. 5 vč. garáží a č. 30, ul. Lipová
oboustranně od č. 1 a 2 po č. 31 a
30, ul. Habrová s č.42.
Obec: Němčice nad Hanou,
Tvorovice, Hruška
Dne: 16. 8. 2017 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec vč. podnikatelských
subjektů: Tvorovice, Hruška.
Část obce Němčice nad Hanou:
Celé ulice: Sadová, Čsl. Armády,
J. Fučíka, Žabák, Sokolská, Trávnická. Č. 145, 192, 144 na ul.
Příkopy. Bytové domy 313, 314,
regulační stanice GasNet na ul.
Masarykova, Areál fy Onivon a.s.
Odběratelské TS Tvorovice
ZD (č. 300715), Hruška ZD (č.
300620), Němčice stavební stroje
(č. 300719), Němčice Sebranka
(č. 300717).
Obec: Přemyslovice

Blokové 
 

nákupní servis
pro vás
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OD 24. DO 30. 7. 2017
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Přestože je letos Slunce
v minimu své aktivity, můžeme spatřit protuberance tančící nad okrajem slunečního disku, filamenty, aktivní
oblasti a také sluneční skvrny. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 hodin. Králem večerní oblohy
je planeta Saturn, na které lze spatřit oblačný pás a v jeho blízkosti prstence i největší měsíce. Vydáme se však
i mnohem dál do vesmíru. Vstupné 20 Kč.
 PŘELETY ISS: V nočních hodinách lze rovněž pozorovat přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), která
se jeví jako velice jasná „hvězda“ řítící se oblohou od západního horizontu na východ.
 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Kdo z nás si umí představit hranolky bez kečupu či párek bez hořčice? Kečup Hellmanns pořídíte za stejnou cenu v Bille, Kauflandu, Tescu i Penny marketu. Kečup značky Otma je pak
nejlevnější v Bille a Penny Marketu. Pro plnotučnou hořčici spěchejte do Lidlu nebo Penny
marketu, pokud máte raději značkovou Dijon, pak ji kupte nejvýhodněji v Bille. Steakovou
omáčku si za nejmenší peníz koupíte v Penny marketu, stejně tak cikánskou omáčku od
Přejeme dobrou chuť!
Otmy. Tu ale koupíte za stejně výhodnou cenu v Kauflandu.
Průzkum proveden 19. července

!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ VEČERNÍK !!! * nejvýhodněji * snadno a rychle * nejspolehlivěji POSLEDNÍ ŠANCE
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ SE SLEVOU A BONUSEM 35% POUZE TEĎ A TADY!
 

!"#$%&'%()$$*'
2017

17071310787

17050570483

výrazně nižší cena než na stánku každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin možnost vyhrát v soutěži předplatitelů hodnotné ceny
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rozhovor Večerníku
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„VYCHÁZELI
JSME
Z
TOHO,
CO
JSME
SLYŠELI“
Zachytil Vít Klusák reálné názory dělníka z Prostějova,
nebo potřeboval mít před kamerou „nácka“ za každou cenu?
PROSTĚJOV Režisér Vít Klusák uvedl, že
na Dalibora Krupičku narazil, když na internetu uviděl video nazvané Daliborkův
obušek. První domněnka, že je hercem,
se Klusákovi nepotvrdila, a tak se rozhodl
prostějovského neonacistu zkontaktovat
a natočit s ním celovečerní dokument.
Ještě v Karlových Varech tak snímek Svět
podle Daliborka prezentoval. Měl autenticky zachytit život neonacisty. Stačí
zběžný pohled, aby všem bylo jasné, že na
plátně toho mnoho „autentického“ není.
Při dotazech Večerníku týkajících se podezření, že po většinu doby manipuloval
s hlavním hrdinou, z něhož potřeboval mít
otevřeně mluvícího „nácka“, nás Vít Klusák odkázal na rozhovor, který na podobné téma vedl s Martinem Veselovským pro
internetovou televizi DVTV. Také z něj
proto přinášíme pár pasáží. Rozhovor navazuje na interview z minulého vydání se
samotným Daliborem Krupičkou. Zajímavá je různorodost názorů obou mužů...

v rámci
původních
vyjádření
složil interview
pro Večerník

Martin
ZAORAL
 Váš film je na webu popsán jako portrét něžného neonacisty z Prostějova. Co
jste vlastně natočil - dokument o českém
neonacistovi, nebo hraný film?
„Pořád si myslím, že je to dokument. Postavy
jsou autentické a všechny scény jsme podřídili tomu, co jsme tam na vlastní oči viděli a zažili. Vyrůstá to do té míry z reality, že je to pro
mě reálné.“
 Dalibor i jeho okolí ovšem nesouhlasí
s tím, že by to měl být dokument. Říkají, že
jste je do některých scén až tlačil!
„Jejich reakce je přirozená. Oni tohle říkají za
nějakým účelem. Bojí se toho, co ve filmu řekli a co koliduje se zákonem. Ve filmu popírají
holocaust, říkají, že by uprchlíky stříleli jako
prasata na porážce. Ve chvíli, kdy se snímek
objevil v Karlových Varech v sekci dokumentárních filmů, jim dochází, že by z toho pro ně
mohly plynout nějaké důsledky...“
 Jak jste se vůbec k sobě dostali?
„Objevil jsem ho na YouTube, narazil jsem na
video, jak si koupil obušek, nešel mu složit,
pak mu nešel dát za opasek... Myslel jsem, že
je to parodie na neonacistu. Bylo nesmírně
složité ho přemluvit. Napsal mi, že neví, že
nikdy nebyl mimo Prostějov, jak mi nevěří, že
nejsem policajt. Pak jsem vzal jeho fotografii
a obcházel celý den s fotografií Prostějov, než
jsme ho našli.“ (úsměv)
 Máme k dispozici dopis, který poslal
dramaturg České televize Daliborovi na
jeho žádost. V něm se píše: Česká televize je koproducentem hraného filmu Svět
podle Daliborka. Nejde o dokument ani

publicistický pořad, ale o stylizovaný polohraný snímek, který si neklade za cíl věrně zachycovat realitu. Co k tomu můžete
říct?
„Dle mého je problematické, že tento materiál vůbc máte! Měl jím totiž disponovat pouze
Dalibor. Je to součástí naší dohody, o které se
nemělo mluvit. Máte to pravděpodobně od
něj, čímž porušil naši dohodu. Takže teď bych
k tomu také mohl říct svoje...“
 Prosím. Mě třeba zajímá, do jaké míry
jste tedy byl férový vůči divákům?
„Můžu s nejlepším svědomím říct, že jsme se
snažili býti féroví především z toho důvodu,
aby ten film byl dobrý. Pokud bychom si tam
začali vymýšlet věci, které jsme tam nenašli,
tak by se to pro mě vzdalovalo od toho, proč
celý projekt dělám. Původně jsme točili nějakou snovou linku, která měla zachycovat Daliborovy představy. To jsou právě ony scény,
o kterých Dalibor mluví. Ty se však ve filmu
neobjevují. To byla součást procesu, který
jsme později opustili.“
 Ovšem sama Česká televize říká, že jde
o snímek, který nemá příliš společného
s realitou...
„Tento papír vznikl přibližně ve třetině filmu, kdy Daliborovi došlo, že se vyjadřuje
natolik otevřeně a xenofobně, až by z toho
mohly pramenit nějaké problémy. Byůl si
tohoto rizika vědom a myslím, že se ho dost
bojí. Věděl, že jsem dokumentarista a že můj
zájem je podat ho takového, jaký ve skutečnosti je. Začal mi tedy říkat, co budeme
dělat, až to bude venku. Co když mě někdo
kvůli tomu začne tahat po policajtech. Proto
jsme mu chtěli dát prostor, aby se mohl vyjadřovat otevřeně a na kameru říct to, co jsem
ho normálně slyšel říkat.“
 Vy jste se problémů neobávali?
„Řešili jsme to i my, to přiznám. Museli jsme
zvážit, zda je cennější přinést svědectví, jak
společnost hnědne, nebo možná způsobit
jednomu klukovi a jeho blízkým problémy.
A převážil názor, že svědectví je důležitější...
U policejního výslechu jsem byl dvakrát. Šlo
o to, jestli jsem náhodou pány, kteří hajlovali
na autentickém koncertu, neinstruoval. Pořadatel koncertu totiž začal na Facebooku šířit
informace, že přítomným za to někdo ze štábu nabízel tisíc korun... Pochopitelně to nebyla pravda.“
 Film vrcholí zájezdem Dalibora a jeho
rodiny do Osvětimi, v níž se setkává se starou dámou, která vyhlazovací tábor přežila. Děsivou scénu přeruší až vstup režiséra
do děje...
„Uvědomuji si, že to není šťastný okamžik,
v tu chvíli metoda filmu došla na hranu. Nakonec jsem si řekl, že je to sice trapné, ale že to
tam musím nechat.“
 Při sledování jsem si u řady scén říkal,
že nemohly vzniknout spontánně, ale že
jsou nahrané. Co vy na to?
„V některých případech se jedná o rekonstruovaný dialog, který mezi aktéry proběhl. V dokumentu jsme pracovali metodou
rekonstrukce nikoliv inscenace, nic jsme

Pro mě bylo klíčové, že Dalibor se mi představil
jako neonacista. Říkal, že dříve býval jenom skinhead,
ale že mu ve třiatřiceti zlomila srdce nějaká slečna,
načež nevěděl, jak jinak si ulevit od toho bolu,
že se zatvrdil, protože už nestačí být jenom skinhead...
nikomu nepodsouvali. My jsme zachytili dialog a požádali jsme je, jestli by ho za tímto
účelem nesehráli znovu. S jinými scénami
jako třeba scéna s Nutellou jsme trošku vypomohli. Třeba Vánoce jsme chtěli původně
natáčet přesně čtyřiadvacátého prosince, ale
oni nám řekli, že si nepřejí, abychom je na
Štědrý den rušili, takže se točilo už o dva dny
dříve. Vše jak by to probíhalo, dialogy jsou
přitom naprosto autentické.“
 A tohle je ještě dokument?!
„Nikdy bych to netočil, kdyby to podhoubí
nebylo reálné. Film vznikal dva roky, strávili
jsme s celou rodinou celých pětačtyřicet dní,
celkem to mohlo zabrat takových sto dní.
My jsme přijeli do Prostějova a vyptali se, co
podstatného se jim za uplynulý čas stalo, co
by se tam mohlo objevit. Pro mě bylo klíčové, že Dalibor se mi sám představil jako neonacista. Říkal, že dříve býval skinhead, ale
že mu ve třiatřiceti zlomila srdce nějaká slečna, načež nevěděl, jak jinak si ulevit od toho
bolu, že se zatvrdil a prý nestačí být jenom
skinhead!“
 Dostali lidé vystupující ve filmu zaplaceno?
„Ano. Pro Dalibora to hrálo zpočátku velkou
roli. Jeho maminka zpočátku řekla, že si žádné
peníze nepřeje, nicméně byla to právě ona,
kdo své finanční nároky postupem času neustále zvyšovala. Takže začínáte s tím, že je zajímá, je prostor něco říct, že zatím se jich nikdo
na nic neptal. Když přijedou kamery a světla,
tak vidí, že to stojí nějaké peníze. Odměny
byly ovšem na úrovni komparzného. Navíc
Dalibor si musel brát volno v práci, takže
jsme mu kompenzovali nižší plat. Rozhodně bych neřekl, že díky filmu zbohatl.“
 Co je vůbec primárním cílem snímku?
„Náš film není portrét jen jednoho ‘nazi-šílence’, ale ukazuje, že s nenávistnými postoji
souhlasí jeho kolegové, spolužáci, kamarádi
i nejbližší. Naší neskromnou ambicí je skrze
Dalibora nahlédnout do hlav a srdcí tisíců
lidí, kteří svůj světonázor podřídili nenávistnému strachu z jinakosti. Ukázat, z jakého
podhoubí se rodí novodobá vlna rasismu
a nesnášenlivosti.“
 Jste s Daliborem stále v kontaktu?
„Víceméně ano, ale po natáčení se změnil.
Ze stěn svého pokoje údajně strhal německé vlajky a promazal i svůj facebookový
účet...“

Foto: internet

FOTOGALERIE
klikni na
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Foto: Martin Zaoral

vizitka
VÍT KLUSÁK
✓ narodil se 24. března 1980 v Praze
✓ český filmový režisér, vystudoval fotografii na
Střední průmyslové škole grafické v Praze
✓absolventkatedrydokumentárnítvorbynaFAMU
(v dílnách prof. Karla Vachka a Heleny Třeštíkové)
✓ od října 2006 přednáší na FAMU předmět Základy filmové řeči, od ledna 2011 se stal vedoucím dílny prvního ročníku dokumentaristů
✓ spolu s Filipem Remundou založil a od roku 2003 vede filmovou společnost Hypermarket Film, která se zaměřuje na produkci autorských dokumentárních filmů
✓ společně natočili dokumentární komedii Český sen (2004), která byla
oceněna na mnoha festivalech doma i v zahraničí, odvysílalo jej čtyřiadvacet televizních stanic z celého světa
✓ jeho současné nejviditelnější projekty jsou série autorských dokumentů
pro Českou televizi - Český žurnál a šestá řada Ano, šéfe! pro televizi Prima
✓ snímek Svět podle Daliborka, který popisuje jako portrét něžného neonacisty, vstoupil do českých kin 13. července
✓ má čtyři děti, žije v Praze, jeho bývalou ženou je Kateřina Šedá
zajímavost: jeho otcem je klavírista Emil Viklický, o němž natočil snímek
Ocet. Jednalo se o portrét bez portrétovaného, neboť Klusákův tatínek se
natáčení zarputile vyhýbal, a tak byl nahrazen dvojníkem, který se ozval
na novinový inzerát

letos slavíme jubileum...

Pondělí 24. července 2017
www.vecernikpv.cz

zpravodajství
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KOMUNITNÍ DŮM V SUŠILOVĚ ULICI BUDE!

PROSTĚJOV Bylo to obrovské zklamání pro vedení města,
když v pondělí 12. června zastupitelé rozdílem pouhého jediného hlasu neschválili výstavbu komunitního domu v Sušilově
ulici. A obzvláště proto, že projekt byl připraven a firma vzešlá
z konkurzu také. Minulé pondělí na mimořádném zasedání
zastupitelstva tak radní předložili návrh znovu. A tentokrát
schvalovacím procesem prošel! Výstavbě komunitního domu
dali naštěstí zelenou i někteří členové opozice. Večerník se celé
záležitostri podíval trochu na kloub.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Opoziční zastupitelé protestovali proti
návrhu i minulé pondělí při mimořádném jednání v obřadní síni radnice. Hlavním důvodem pro zamítnutí bylo mezi
kritiky této investice její předražení.
„Máme stavět dům za osmasedmdesát
milionů korun, ale pokud by něco podobného měl realizovat soukromník,
stavba by byla třikrát levnější. Jeden byt
pro seniory v domě v Sušilově ulici tak
město přijde na tři miliony korun. Je to
normální? Nebylo by tedy lepší vzít tyto
peníze a potřebným důchodcům za stejné peníze koupit byt dva nebo i tři plus
jedna? Takhle se za tyto velké peníze budou tísnit v bytě o pětačtyřiceti metrech
čtverečních,“ shrnul důvody zamítavých
stanovisek zastupitel František Švec (nezařazený).
Na zastupitelstvu však vystoupil
vedoucí odboru rozvoje a investic
prostějovského magistrátu Antonín
Zajíček, který vysvětlil, proč komunitní dům v Sušilově ulici bude dražší
než soukromé konkurenční projekty.
„Byty v Sušilově ulice jsou řešeny jako
dvojprostorové, kdy ložnice je oddělena od obytného prostoru s kuchyní.
Jde o jednotky, které jsou mezi seniory
nejvíce požadovány a kterými město zatím vůbec nedisponuje. Přestože půjde
o byty s výměrou pětačtyřicet metrů
čtverečních, tak všech pětadvacet bytů
bude mít bezbariérové vybavení. Navíc
zde bude vybaveno garážové stání, tudíž
komunitní dům bude mít veškerý komfort pro své nájemníky. Jde o investici
na pozemku města v samotné blízkosti
centra, což potřební senioři rovněž často
požadují. My jsme rádi, že v dosud zane-

dbaném prostoru vyroste něco užitečného,“ řekl Antonín Zajíček. Jak dodal, stavba bude mít i některé další „vychytávky“,
které dosud stavěné domy v Prostějově
nemají. Například bude využívána odpadní voda k zavlažování okolní zeleně.
Nakonec minulé pondělí hlasovalo
pro výstavbu komunitního domu
v Sušilově ulici jednadvacet zastupitelů, jen tři byli proti a pět se jich hlasování zdrželo.
S tím, že tato potřebná stavba byla napodruhé úspěšně schválena, byla viditelně
spokojená radní a předsedkyně Komise
bytové při Radě města Prostějova Jana
Halvadžievová. Vždyť Domovní správa evidovala k 1. červenci tohoto roku
celkem 484 žádostí o nájem městského
bytu a dalších 227 žádostí o byty zvláštního určení. „Průměrná čekací doba
na byt zvláštního určení je pět až sedm
let. S tím je potřeba něco dělat a jsem
pochopitelně ráda za toto kladné odhlasování. Výstavbou komunitního domu
v Sušilově ulici jen začíná proces, kterým
bychom pro nejbližší roky chtěli s příliš
dlouhým čekáním na tento druh bydlení
konečně něco dělat,“ uvedla exkluzivně
pro Večerník.
Byty zvláštního určení jsou pro cílovou
skupinu obyvatel nad 60 let, pro osoby v již ekonomicky neaktivním věku
a pro osoby invalidní, jejichž stav jim za
určitých podmínek v určitém prostředí
umožní vést poměrně samostatný život.
„Tyto malometrážní jednotky musí splňovat určité parametry bezbariérového
užívání staveb, jejich podlahová plocha
v komunitním domě seniorů nesmí
překročit pětačtyřicet metrů čtverečních. Způsob bydlení v komunitním
domě má podpořit principy sousedské
výpomoci, důraz je zde totiž kladen na
mezilidské vztahy a zachování osobní
nezávislosti každého jedince,“ vysvětlila Jana Halvadžievová. Z těchto všech
důvodů může být v komunitním domě
maximálně pětadvacet bytových jednotek, kdy je důraz kladen na sdílení

„O byty v něm je enormní zájem,“
těší schválení investice radní Halvadžievovou

Je libo kávièku?

POÈET ŽÁDOSTÍ O BYT ZVLÁŠTNÍHO URÈENÍ
Zdroj: Domovní správa Prostjov
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284

239

227

Prostějov (mik) - Už před časem
Večerník informoval o snaze vedení
magistrátu zlepšit komfort pro návštěvníky jednotlivých úřadů. Těm
totiž při zdlouhavějším čekání chyběla možnost občerstvení. Od minulého
týdne jsou nově k dispozici prodejní
automaty tradičních teplých nápojů
i na pitnou vodu. „Najdete je v budovách magistrátu na náměstí T. G. Masaryka a také v Havlíčkově ulici. Na
odboru dopravy v Křížkovského ulici
je tento automat už dávno,“ uvedla
Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějova.

Èeká se na
pojiš8ovnu

2013

2014

společných prostor, které musí odpovídat předpokládanému počtu obyvatel
komunitního domu. „O byty zvláštního
určení je v Prostějově za poslední léta
veliký zájem a s tím, jak sledujeme de-

2015

2016

mografickou křivku, jak populace bude
stárnout, tak bude zájem i nadále vrůstat. Proto je nezbytné vytvořit pro tuto
cílovou skupinu obyvatel podmínky,“
zdůrazňuje předsedkyně bytové komise.

REKONSTRUKCE NÁMSTÍ SPOJENC(
PERLIKY
ze zastupitelstva SE PROTÁHNE KV(LI SILNÉMU DEŠTI
PROSTĚJOV Oproti minulým
zvyklostem trvalo mimořádné
jednání zastupitelstva poměrně
krátkou dobu, přesně dvě hodiny
a sedmatřicet minut. Přesto i během
tohoto zkráceného zasedání komunálních politiků se Večerníku podařilo posbírat pár tradičních perliček.
* „Vy mě vždycky přerušíte a já pak
ztratím nit!“
František Fröml (Změna pro Prostějov) vyčítal primátorce Aleně Raškové
(ČSSD), že mu skáče do řeči.
* „Kdybyste tam měli bydlet vy, radní,
tak si třikrát předražený byt nikdy nekoupíte!“
Tomáš Blumenstein (ODS) horoval
proti výstavbě komunitního domu
v Sušilově ulici.
* „Už jsme z nich jednou blázny udělali, podruhé nám na špek nikdo neskočí!“
Jaroslav Šlambor (KSČM) na otázku,
zda se majitelům budou vracet vykoupené pozemky v případě neuskutečnění výstavby severního obchvatu.
* „Přestože si pravidelně vymetám
kanál, měla jsem v domě vytopený
sklep!“
Náměstkyně primátorky Ivana Hemerková (PéVéčko) se svěřila, že i ona
se stala obětí nedávné průtrže mračen
nad Prostějovem.
Zachytil Michal Kadlec

Radní jednají v úterý
Prostějov (mik) - Pouhý týden po
mimořádném zastupitelstvu se prostějovští konšelé sejdou znovu na
řádném zasedání Rady statutárního
města Prostějov. Zítra, tj. v úterý 25.
července, budou jednat o doporučeních jednotlivých komisí, změnách
postupů při zadávání veřejných zakázek, zabývat se budou inventarizací
majetku a závazků magistrátu, v neposlední řadě se pak budou schvalovat poplatky za přenechání prostoru
trhovcům v rámci Hanáckých slavností. Mezi desítkami dalších bodů
programu jsou i rozpočtová opatření
na investiční akce a hlavně majetkoprávní záležitosti. „Mimo jiného se
budeme znovu zabývat i prodejem
domu v Kravařově ulici číslo 3 a rovněž ptenského zámku,“ prozradil Jiří
Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky Statutárního města Prostějov.

Zastupitelé napodruhé schválili výstavbu komunitního domu
v Sušilov( ulici. Radní a pedsedkyn( bytové komise Jana
Halvadžievová Veerníku vysv(tlili, pro je toto zaízení s byty
zvláštního urení v Prost(jov( tolik potebné. Koláž Veerníku

263

RYCHLÝ
VEERNÍK

2017

Jak se Večerník ještě dozvěděl, komunitní dům v Sušilově ulici se začne stavět
už v srpnu letošního roku a první nájemníci by se sem měli nastěhovat už
v závěru roku 2018.

Prostějov (mik) - Na mimořádném zastupitelstvu se rovněž probírala situace z pondělí 10. července,
kdy Prostějov postihla nebývalá
průtrž mračen. „Došlo k poměrně
značným škodám na městském majetku. Vytopeny byly i sklepy radnice, vyplaveny byly také prostory Národního domu a značně poškozena
byla vodou i budova mateřské školy
v Partyzánské ulici. Čekáme nyní na
vyjádření pojišťovny ohledně celkové škody,“ informovala prostějovská
Alena Rašková (ČSSD).

Neekan vysoká úast

Primátorka přitvrdila

s jednacím řádem
Letošní práce na nám(stí Spojenc+ se protáhnou celkem o jedenáct dní.
PROSTĚJOV Nedávné přívalové
deště a s tím spojené vícepráce se
negativně podepisují na některých
stavebních investicích. Nejinak je
tomu i v případě městských zakázek. Proudy vody ovlivnily stavební postupy rozsáhlé rekonstrukce
náměstí Spojenců. Vedení magistrátu už nyní spočítalo, že rekonstrukce bude mít určitý skluz...
„Práce, které jsou naplánované na
tento rok, měly trvat sedmdesát dnů.
Z důvodu nevhodných klimatických
podmínek v průběhu letošního měsíce června a července, kdy nebylo možné pokračovat ve stavební činnosti, se

na nás obrátila společnost Strabag, zda
je možné konečný termín prací o pár
dní posunout,“ sdělil Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
Statutárního města Prostějov.
Podle vyjádření firmy právě přívalové deště znemožnily na stavbě
pracovat každý den a následný den
po dešti. Společnost proto požádala
o posunutí termínu dokončení díla
o šest dní. „Navíc se navýšil objem stavebních prací z důvodu skrytých konstrukcí v podobě značného množství
betonových základů pod schody, bývalou sochou, bývalou požární nádrží,
která se nacházela v konstrukčních

Foto: Magistrát msta Prostjova
vrstvách budoucích komunikací, havarijního stavu poklopu studny a jejích
rozvodů, slouží pro zásobování vodou
záchranného integrovaného systému
a správce veřejné zeleně, a zpevněných ploch pro společnost FCC.
Tyto práce termín dokončení stavby
posunují o dalších pět dní,“ spočítal
všechny komplikace Fišer. „Je třeba
říci, že zhotovitel provádí stavební
práce kvalitně a důsledně, snaží se využít všechny dny k práci. Ta probíhá
v sobotu i neděli, včetně nedávných
svátků. Proto jsme se jim rozhodli
vyjít vstříc,“ uzavřel první náměstek
primátorky.
(mik)

PROSTĚJOV Mimořádné jednání prostějovského Zastupitelstva
statutárního města Prostějov
překvapilo v pondělí 17. července vysokou účastí komunálních
politiků. V době dovolených sice
panovaly obavy, zda se do obřadní síně dostaví alespoň osmnáct
zastupitelů, aby jednání bylo
usnášeníschopné, nakonec jich
ale dorazilo devětadvacet! Řádně
omluvena byla pouze šestice nepřítomných.
„Jsem potěšena vysokou účastí, můžeme tak jednat o důležitých bodech
programu včetně výrazných investic
města,“ pochvalovala si na úvod prostějovská primátorka Alena Rašková
(ČSSD). Vzápětí ale všem přítomným dala vědět, že nehodlá již trpět
nešvar, který se v rámci jednání vyskytoval v posledních třech letech.

„Zhruba před rokem jsme si schválili nový jednací řád, podle kterého
má každý zastupitel či zastupitelka
právo vystoupit k projednávaným
bodům formou dvou dvouminutových příspěvků. Na tento bod jednacího řádu budu odedneška přísně
dohlížet a nedopustím delší diskuzi
ani případný třetí příspěvek jednotlivého člena zastupitelstva,“ nastínila
primátorka. A v tomto duchu také
celé jednání mimořádného zasedání
skutečně řídila. Jakmile kdokoliv
ze zastupitelů napříč politickým
spektrem „přešvihl“ své vystoupení byť o V minulosti nebylo výjimkou, když hlavně opoziční zastupitelé dostávali příležitost ke svému
příspěvku i sedmkrát a hovořili i přes
deset minut. Pak se nebylo čemu divit, že zasedání trvalo mnohdy i dva
dny...
(mik)
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řádková inzerce / vzpomínky
SLUŽBY

Jen vzpomínat je nám přáno...

letos slavíme jubileum...

Pondělí 24. července 2017
www.vecernikpv.cz

Kdo žije v srdci svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

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

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Půjčka až 200 000 Kč opravdu pro
každého. Minimální dokladovost, žádné
registry, bez poplatků s bonusy za řádné
splácení. Půjčka je vhodná pro zaměstnance, OSVČ, důchodce, rentiéry, osoby
na MD i brigádníky. Tel.: 607 967 834

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-17:00 h
Provádíme také zcelování

Dne 28. července 2017
uplyne 11. smutné
výročí od úmrtí
paní Jany ŠEVČÍKOVÉ,
roz. Hradilové.
S láskou vzpomíná celá rodina.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, tel.:
Banka Vám nepůjčila? Obraťte se nás! 721 344 771. Práce strojem UNC,
Vyřizujeme úvěry až 200 tisíc korun výkopové, terénní práce.
bez zástavy a ručení zaměstnancům,
OSVČ, důchodcům. Rychlé jednání,
Střechy Klimeš provádí tesařské,
vyplacení do 24 hodin od schválení.
Možnost předčasného splacení bez na- klempířské, pokrývačské a zednické práce. Výroba a montáž pergol,
výšení. Volejte: 605 948 676
altánů, zimních zahrad a selských
Půjčka bez úročitele. Tel.: 728 321 390
konstrukcí. Tel.: 733 465 777

Po pilné práci klesla tvoje hlava,
tys úkol svůj již dokonal, teď můžeš
klidně spáti a věčně budou vzpomínati
ti, které jsi tolik miloval.

Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti
KOUPÍM
sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně
POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie umě- prací s plošinou. Tel.: 606 422 018
ní Prostějov, nám Svatopluka Čecha 2
Čištění kanalizací a odpadů
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Odvoz fekálií
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitTel.: 774 368 343
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775, Pronajmu reklamní plochu na domě. Tel.:
www.gupv.cz. Po – pá 11:00 – 16:00 hod. 737 144 501
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Dne 26. července 2017
uplyne 10. smutný rok,
co nás navždy opustil
pan Pavel NOVOTNÝ
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou v srdci
vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme celému kolektivu
Domova pro seniory SOBĚSUKY
za příkladnou péči o naší

Pěstitelská pálenice Kostelec na Hané,
Rynk 120 oznamuje zahájení sezóny
a příjem objednávek od 12.7. 2017
každou středu od 15:00 do 18:00 hod.
a každou sobotu od 8:00 - 12:00 hod.
Tel.: 582 373 358

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

Kanalizační přípojky, zemní práce,
demolice. Tel.: 606 422 018
Dnes, tj. 24. července 2017
uplyne první smutné výročí,
kdy nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Ján BJALONČÍK
z Kralic na Hané.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Jana
a děti s rodinami.

17072120808

16011421482

Kompletní pokládka zámkové
dlažby, žulových kostek, obruby
palisád a další. Rychle a kvalitně.
Tel.: 606 422 018

Škoda je, že už tu s námi
nemůžeš být, aby jsi mohl
své narozeniny oslavit.
My na Tebe neustále vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme.

Dne 26. července 2017
vzpomeneme 7. výročí úmrtí
pana Antonína PŘIKRYLA
ze Ptení.
S láskou vzpomíná
nejbližší rodina.

Stavby betonových plotů drátěného
i průmyslového oplocení, materiál
přímo od výrobce za super ceny.
Tel.: 606 422 018

PRODÁM

A dne 31. července 2017
tomu bude 30 roků od úmrtí
pana Josefa RULFA
z Bedihoště,
v červnu uplynulo 105 let
od jeho narození.
S úctou a láskou vzpomínají
dcera Marie a syn Josef
s rodinami.

Dne 26. července 2017
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Zdeňka JUŘENY.
Za tichou vzpomínku děkují
maminka, bratr Jirka
a kamarádi.

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

Provádíme dokonalé strojové číštění čal.
sedacích souprav. M. Revay. www.revay.cz,
tel.: 604 439 302, 582 382 325

Dne 26. července 2017
uplyne 1. smutný rok od úmrtí
paní Josefky RULFOVÉ
z Bedihoště,
v březnu jsme si připomněli její
nedožité 100. narozeniny.

Dne 30. července 2017
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Miloslava PŘIBYLA.
Tichou vzpomínku věnuje
manželka Zdenka
a děti s rodinami.

Dne 26. července 2017
vzpomeneme
1. smutné výročí od úmrtí
pana Viktora GARLÍKA
z Mostkovic.
Stále vzpomínají rodiče,
manželka, dcera s přítelem,
syn s rodinou
a sestra.

Vzpomínka je trvalejší,
nežli květy nejkrásnější,
květy uschnou, uvadnou jen,
vzpomínky na tebe zůstanou.

Dne 27. července 2017
by oslavil své 65. narozeniny
pan Jaroslav SOCHŮREK
z Dobromilic.
S láskou vzpomíná
manželka Ludmila
a synové Dušan a Radek
s rodinou.

Prý čas ztrátu zhojí.
Je to prostá lež. Jen my jsme se
naučili s tou ztrátou a bolestí žít.

Antény Jiříček nabízí až 47 tv prograProdám garáž za Mechanikou. Tel.: mů bez poplatků. Mob.: 776 340 848,
www.anteny.kvalitne.cz
776 102 644

15021020132

JE V PÁTEK 28. ÈERVENCE
V 10.00 HODIN

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

17060820611

Tichou vzpomínku do nebe,
posílám maminko pro tebe...
Dne 17. července 2017
uplynuly 2 roky,
kdy nás v nedožitých 72 letech
navždy opustila naše
milovaná maminka
Zdena JOHANIDESOVÁ.
JOHANIDESOVÁ.
Vzpomínají děti Iveta,
Lenka a Petr.

POSLEDNÍ ŠANCE
DO 31. ERVENCE
!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ
TEĎ VEČERNÍK !!!
* nejvýhodněji *
* snadno a rychle *
* nejspolehlivěji*

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ

SE SLEVOU
A BONUSEM 35%
POUZE TEĎ A TADY!

17071420791

výrazně nižší cena než na stánku
každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin
možnost vyhrát v soutěži předplatitelů
hodnotné ceny

ZAPLATÍTE JEN 575 K
A ZÍSKÁTE ABONENSTVÍ
NA 12 KALENDÁNÍCH
MSÍC( + JEDEN ZDARMA

Dne 18. července 2017
uplynulo 33 roků od tragického
úmrtí naší dcery a sestry
Lenky BABINCOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná maminka
s Luďou a sourozenci s rodinami.
Všem, kteří ji znali, děkujeme
za tichou vzpomínku.

Dne 25. července 2017
uplyne druhý rok plný bolesti,
kdy nás opustil
pan Oldřich ŠUBČÍK.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Marta
s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o., Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098
Poslední rozlouèení
Pohřební služba Pavel Makový
Pondělí 24. července 2017
Nejsou již mezi námi
Zdeněk Zatloukal 1944 Ptenský Dvorek 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Věra Valášková 1954 Čelechovice na Hané 13.00 kostel Kostelec na Hané
Zdeňka Pešáková 1933
Kralice na Hané Úterý 25. července 2017
Vojtěška Karásková 1927 Prostějovičky Jarmila Mlčochová 1930 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jiřina Ministrová 1948
Hradčany Ing. Ladislav Kurfürst 1941 Kostelec na Hané 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vlastimil Zapletal 1953 Kralice na Hané Pátek 28. července 2017
Marie Kotoučová 1948
Prostějov Stanislav Brada 1941 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Matonohová 1932 Prostějov Božena Kucielová 1922
Prostějov Anna Matoušková 1930 Ondratice
Ladislav Beneš 1931
Ondratice
Františka Böserlová 1925
Marie Štipčáková 1925
Brodek u Prostějova
Čelechovice na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi
Stanislav Vejvar 1934
Vrahovice
Miroslav Prajzler 1943
Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 26. července 2017
Stanislav Čunderle 1956 Prostějov
10.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 29. července 2017
Ludmila Sekaninová 1930 Olšany u Prostějova
14.00 kostel Olšany u Prostějova

Pohřební služba FCC Prostějov
Karel Veselý 1947

Nejsou již mezi námi
Prostějov
Marie Vodáková 1927

Prostějov

Pondělí 24. července 2017
www.vecernikpv.cz
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nabídka realit a nemovitostí & pracovních míst

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
Sháním ke koupi CHATU, bez RK.
792 273 313
KOUPÍM dům se zahradou.
Tel.: 731 083 931
Hledám podnájem 1+kk v PV, bez RK,
kauce respektuji. Tel.: 728 964 127
Koupím byt 2+1. Spěchá. Ne RK.
Tel. i SMS 792 273 285
Pronajmu byt 1+1 v PV, telefon:
607 919 040
Prodám cihlový byt 3+1 v osobním
vlastnictví, 73 m2, v centru města
v klidné ulici Pod Kosířem. Plastová
okna, nová lodžie, zateplení, dobrý
stav, parkety, ihned k nastěhování.
Cena 1.850.000 Kč. Tel.: 603 726 417,
bytprostejov.wz.cz

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST


    
info@realitypolzer.cz
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ

Hledám tesaře na zhotovení vazby, září-říjen. Platba denně. Tel.: 602 719 273

NEPROPÁSNTE SVOJI ŠANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
17062320656

Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
- uklízečku ranní směny + sobota
- dělníka do výroby – provoz
Kostelec na Hané, ranní a noční směna,
provoz Prostějov brzká odpolední
Info na tel.: 582 342 095,
8:00 – 14:00 hod

Nabízím dlouhodobou brigádu – jednoduché šití na průmyslovém stroji, drobné
ručné práce. Zkušenost s šitím vítána. Pracovní doba dohodou. Místo výkonu práce Kostelec na Hané. Více informací na
telefonním čísle 773 234 016.

Provoz

Kvalifikace

35 000 Kč
14 500 Kč
120 Kč/hod.
14 000 Kč
17 900 Kč
24 000 Kč
14800Kč

jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
dvousměnný

střední odborné
základní+praktická
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
středníodborné

Firma
PV-RECYKLING Prostějov
GALA Krasice
NEVA Kralice na Hané
David Lužný, Prostějov
Domov u rybníka Víceměřice
Windmöller&Hölscher Kralice n/H
STENProstějov

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Pozice
Zedníci, obkladači,sádrokartonáři
17070720761

Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme
brigádníka na výpomoc do skladu.
Nabízíme mzdu 80-100 Kč, závodní
stravování. Info tel: 582 302 341.

Plat (Kè)

Řidiči sk.C, vedoucí prac. sk.
Brašnář/-ka
Lakýrník/-ce práškové lakovny
IT pracovníci pro e-shop a sklad
Kuchař/-ka
Skladníci
Prodavač/-ka,pokladní

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Nabídka brigády, obsluha v letním občerstvení, pomocné a úklidové práce,
zkušenost s obsluhou vítána. Vhodné
od 18 let. Tel.: 777 099 406
Přijmu řidiče, možnost i brigády na sklápěcí vozidlo. Tel.: 732 215 683

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

110 Kč/hod.

jednosměnný

Kvalifikace
střední odborné

Firma
DSP-AZ, Prostějov

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

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

17072020803

Přijmu zedníky. Tel.: 704 458 607 Čundrla

17072120804

Firma na výrobu kožené konfekce hledá
zkušené šičky. Dobré platové podmínky,
stravenky, náborový příspěvek 3.000 Kč.
Tel.: 603 834 529. Značka: i brigádně.

1707140793

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

17040720401

Na čerpací stanici hledáme obsluhu – pokladní na HPP s dobrými komunikativními schopnostmi, pozitivním přístupem
a talentem prodávat. Ostatní potřebné
dovednosti vás naučíme. Vhodné i pro
absolventy. Kontakt osobně: čerpací stanice Shell, Petrské náměstí.

Pondělí 24. července 2017
www.vecernikpv.cz
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á
PRO VOLNOU CHVILICKU
 hádejte..
á á

aneb luStETe,
bádejte,
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 29/2017:

Také třicáté číslo letošního roku vám v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" přinášíme 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 písmenky
a 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 Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 27. července 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
správn:

vyhrál/-a

roh ul. St. Manharda a Rumunské
Eduard DRTIL, Petky 3, Prostějov
Výherce získává: CELODENNÍ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správn:

vyhrál/-a

Tomáš Divíšek
František PÁLENÍK, Krasická 41
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 598 Kč na akci

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
správn:

vyhrál/-a

GULÁŠAPIVO
Jana HASNÍKOVÁ, Alojzov 63
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci..

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

SU
DO
KU

správn:

SUDOKU

vyhrál/-a

9,6,6,3
Jiří ŠVÉDA, Kralice na Hané 415
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK od marketingové
společnosti v hodnotě 400 Kč.
KŘÍŽOVKA

17070760768

správn:

Výherce získává TYI VSTUPENKY
v hodnot 400 K na akci.

vyhrál/-a

DinoPark Vyškov odkrývá dosud nepoznaný svět dinosaurů
Magda ZDAŘILOVÁ, Olšany u Prostějova 50
Výherce získává: RODINNÝ VSTUP v hodnotě 430 Kč do Dinoparku..
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

17070760762

17063060750

NEVŠEDNÍ ZÁBAVU ZAŽIJETE V ..... VYŠKOV

KOSOST, RIKŠA, STLÁT, OŽERA, KORZETY, ANTÉNA, TLOKY, LEPRA, VEČER,
ČASOMĚR, ÚRYVEK, SLOVO, SVÁTÁ, KOTRČ, KTERÁ, KULTY, ŽITNÁ, TURISTÉ,
SÝČEK, OKTÁV, STRUP, ATLAS, VILÉM, ZERAV

Výherce získává RODINNÝ VSTUP
v hodnot 430 K do Dinoparku.

Výherce získává CELODENNÍ VSTUPNÉ
v hodnot 400 K na akci.

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...
S

16093063154

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do KULTURY a graficky lehce poupravili
jednu z hvězd víkendového festivalu Keltská
noc, která přijela do Plumlova po mnoha
letech z Kanady se svojí rodinou kapelou CLAN
HANNIGAN...

17072160809

Výherce získá DÁRKOVÝ BALÍEK
v hodnot 400 K

Výherce získává TI VSTUPENKY
na koncert v hodnot 450 K.
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TIPku

KONEC SVĚTA
ZA DVEŘMI
Film pro malé i pro velké, to
je Odvážná Vaiana: Legenda
o konci světa. Další úspěšná
Disneyovka slibuje akci, dobrodružství a pořádnou dávku
legrace. Ale pozor - cesta po
moři, kterou Vaiana musí podniknout, aby odvrátila konec
světa, není jen pouhou divokou
zábavou, je také cestou za poznáním sebe sama.
Příběh začíná na havajském ostrově Motunui. Spolu s ostatními
členy kmene tam žije i mladá nebojácná dívka Vaiana. Její babička jí už odmalička vypráví staré
legendy o mocném polobohu
Mauim. Když je na ostrov seslána
kletba, Vaiana se rozhodne vydat
na dalekou a nebezpečnou cestu,
aby Mauiho našla. Ten jí má totiž
pomoct zachránit její lid před jis-

17072170818

KDY: NEDÌLE 30. ÈERVENCE, 21:30 HODIN
KDE: LETNÍ KINO MOSTKOVICE

tou zkázou. To, jestli se jí podaří uniknout obřím mořským monstrům nebo pirátům
a splnit úkol, se můžete jít přesvědčit do Mostkovic. A že bude o co stát! Tvůrci Vaiany
stojí zároveň za světově známými snímky jako je Malá mořská víla, Ledové království
či Zootropolis: Město zvířat. Ve filmu se dokonce na okamžik objeví i postavy rybky
Šupinky a soba Svena z těchto filmů. A protože jsou Disneovky oblíbené starší i mladší
generací, není nad čím dlouze rozmýšlet!
Snímek uvádí mostkovický „letňák“ tuto neděli večer.

 DIVADEL
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 24. července
17:30 Letíme!
norský animovaný film
20:00 Život za život
francouzské drama
úterý 25. července
17:30 Auta 3
americký animovaný film
20:00 Dunkerk
historické drama USA
středa 26. července
17:30 Letíme!
20:00 Dvojitý milenec
francouzské drama
čtvrtek 27. července
17:30 Srdečně vás vítáme
francouzská komedie
20:00 Baby Driver
akční krimi film USA
pátek 28. července
17:30 Spider-Man: Homecoming
americký akční film
20:00 Valerian a město tisíce planet
francouzský akční film
sobota 29. července
15:30 Maxinožka
francouzský animovaný film
17:30 Srdečně vás vítáme
20:00 Válka o planetu opic
americký akční dobrodružný film
neděle 30. července
10:30 Trollové
animovaný film USA
15:30 Letíme!
17:30 Baby Driver
20:00 Trainspotting T2
drama Velká Británie

Letní kino
Mostkovice

středa 26. července
21:30 Rogue One:
Star Wars Story
akční dobrodružný film USA
pátek 28. července
21:30 Špunti na vodě
česká komedie
sobota 29. července
21:30 Rande naslepo
romantická komedie USA
neděle 30. července
21:30 Odvážná Vaiana:
Legenda o konci světa
animovaný akční film USA

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
do 20. srpna
OBRAZY
výstava Jany Juráškové

Knihovna

Zámek Konice

Vápenice 9, Prostějov
do 31. července
NOVÁ GENERACE V GRAFICKÉM
DESIGNU
výstava tištěných prací studentů prostějovské Střední školy designu a módy, přehled
toho nejlepšího z předmětu Počítačová
grafika napříč ročníky. (Galerie Na Půdě)

do 30. srpna
VÝSTAVA UMĚLECKÝCH ŘEMESEL
Iva Vanžurová - paličkovaná krajka, Věra
Coufalová - keramika, Ivo Krajíček - řezbářství, Petra Jůzová - drát, Olga Mitanová - kůže, Ivana Škrancová - sklo, Hana
Tarašková - vosková batika
(Zámecká galerie)

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Galerie Cyril

věž kostela Cyrila a Metoděje
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
Brněnská ulice, Prostějov
do 30. července
do 20. srpna
SMĚJEME SE S NEPRAKTOU
SKENOVAT – VINU
Přehlídka kresleného humoru gurmána, výstava Niny Grúňové
vášnivého sběratele a cestovatele Jiřího a Františka Fekete
Wintera Neprakty, jehož téměř čtyřicet
tisíc kreslených vtipů mu vyneslo zápis Galerie BAŠTA
v Guinessově knize rekordů. Nepraktovy obrázky obsahují široký výběr témat
U hradeb, Školní ulice
od historie přes sex, zvířata, až po strašidla. do 26. srpna
Široké veřejnosti je znám především jako MEDVĚDÁRIUM V BAŠTĚ
dlouholetý kolega spisovatele Miloslava výstava plyšových medvídků
Švanderlíka. Kromě vtipů ilustroval desít- místních majitelů a několika sbírek
ky Švanderlíkových knih, včetně slavných
Černých baronů. Při svých cestách se
snažil navštěvovat muzea, která byla další
z jeho vášní, zvláště pak jejich depozitáře.
čtvrtek 27. července
(výstava potrvá do 30. července)
16:00 HRY S DOPRAVNÍ
do 3. září
TÉMATIKOU
KŘEHKÁ KRÁSA
(dětské dopravní centrum Prostějov)
výstava fotografií motýlů
21:30
NOC
S FILMEM:
Stanislavy Víznerové
SIROTČINEC SLEČNY
STOLETÍ FOTOAPARÁTŮ
PEREGRINOVÉ
výstava unikátních fotografických přístroPRO PODIVNÉ DĚTI
jů vyrobených v období od roku 1900 až
(zahrádka Národního domu)
po přelom 20. a 21. století byla připravena
ve spolupráci se členy Spolku přátel historické techniky ve Velkém Oseku, prohlídka historických kousků jistě zaujme nejen
„staré“ fajnšmekry, kteří zavzpomínají na
obrazovou kvalitu oblíbených analogových fotoaparátů, ale také současnou generaci digitálních fanatiků

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 27. srpna
PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
výstava, kterou tvoří soubor nádherných
fotografií krajin, živočichů a především
úchvatných rostlin Jihoafrické republiky,
Namibie a Lesotha, jak je během svých cest
v letech 2005-2014 zachytili pražští botanici

GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
do 15. září
KAŽDODENNOST ŽIVOTA
výstava fotografií Antonína Mikšíka

150123020036
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!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ
TEĎ VEČERNÍK !!!
* nejvýhodněji *
* snadno a rychle *
* nejspolehlivěji*

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ SE SLEVOU
A BONUSEM 35% POUZE TEĎ A TADY!
výrazně nižší cena než na stánku
každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin
možnost vyhrát v soutěži předplatitelů hodnotné ceny

!"
#$%&'%()$$*'

akce
v regionu...
Konický triatlon
Triatlonový turisticko-sportovní
závod se bude konat tuto sobotu 29.
července v areálu Čertových rybníků
mezi Stražiskem a Čunínem. Na
účastníky bude čekat 800 metrů
plavání, 42 kilometrů na kole a 7,2
kilometru běhu. Alternativou je
i závod na poloviční trati. Prezentace k závodu bude probíhat od 9:00
do 10:30 hodin, start je naplánovaný na 11:00 hodin.

Stražiská neckyáda
Nadcházející sobotu 29. července od
14:00 hodin se na stražiském rybníku představí podomácku vyrobená
plavidla. Po exhibičním závodu zahraje skupina Band-A.

Čakrová meditace
Akce se koná ve čtvrtek 27. července od 17:00 hodin. Přijeďte osvěžit
své tělo i duši, těší se na vás Martina Wolfová a Lukáš Hudeček, který
povede meditaci. Po celou dobu
konání akce bude podáván nápoj
z mladého ječmene. Karimatky s sebou.

CO, KDY, KDE aneb informace

a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
CENTRUM PRO RODINU
Raisova 1159, Prostějov
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* v červenci probíhají pouze pondělní * PRVNÍ ŠKOLIČKA je otevřena jako
kluby rodičů a dětí.
dopolední adaptační kroužek pro děti
od 2 do 4 roků každé úterý a čtvrtek od
ICM
8:30 do 11:30 hodin.
informační centrum pro mládež, Pv * PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU se
* Prázdninové herní úterky - do 18. čer- koná každé úterý od 17:00 hodin.
vence a od 15. srpna do 22. srpna budou
probíhat herní odpoledne, a to vždy od
RÙZNÉ...
13:00 do 16:00 hodin. Přijďte si zahrát hry, Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v
které znáte, a naučit se ty, které neznáte.
Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
MC Cipísek
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozlet probíhají vždy v pondělí od 15:00 do šířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informa17:00 hodin
ce v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588
* individuální právní poradenství s Mgr. A. 008 095, 724 706 773
Hálkovou dle objednání, korespondenční
poradenství zdarma-hrazeno z dotací
LAZARIÁNSKÝ SERVIS - Půjčovna re* Podpůrná ženská skupina „Prostějovský habilitačních a kompenzačních pomůcek,
Polokruh“ je otevřena nastávajícím ma- Prostějov Hacarova 2 nabízí k zapůjčení
minkám, maminkám po porodu i s dětmi, polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
každé sudé pondělí od 17:00 hodin.
chodítka, fr. hole, WC křesla a další. Informace na tel. č. 776 054 299 pouze
SONS PROSTÌJOV
* ve středu 26. července je na programu pondělí až čtvrtek 15:00 - 18:00 hodin
komentovaná prohlídka Hanácké skan- nebo na e-mail:
zen v Příkazech u Olomouce. Odjezd z Pv Vladimira.Zapletalova@seznam.cz
vlakem v 8:35 hodin. Na tento program je
Chovatelské trhy exotického ptactva, kránutno se předem přihlásit.
* ve čtvrtek 27. července od 9:00 do 12:00 líků, zakrslých králíčků, morčat, holubů a
hodin se konají prázdninové pletení z pe- drůbeže se konají v neděli 30. července
digu v klubovně SONS v rámci „Tvořivé od 7:00 do 11:00 hod. v chovatelském
areálu u vlakového nádraží Vyškov.
dílny pro nevidomé“.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské
centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15,
Prostějov 796 01. I v roce 2017 nabízíme
možnost využít služeb našeho zařízení.
Kromě odborného sociálního poradenství také zajištění baterií do sluchadel
a drobného příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí). Zároveň vás upozorňujeme na změnu telefonního čísla poradenského zařízení: 775 549 777.
Prohlídky Radniční věže v Prostějově, které zajišťují zaměstnanci informační služby Magistrátu města Prostějova, jsou na
programu v sobotu 29. a v neděli 30. července ve 13:00, 14:00, 15:00. Historické
centrum města se prohlíží ve 14:00 hodin
téhož dne od sochy T.G.M., v neposlední
řadě začne prohlídka kostela Povýšení sv.
Kříže v 15:30 hodin. Prohlídky Historického centra města a Kostela Povýšení sv.
Kříže zajišťují studenti Střední odborné
školy podnikání a obchodu .

www.

vecernikpv.cz



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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SPOLEČNOST
EVROPSKÝ BRONZ
O víkendu
CYKLISTY Prostìjovìv

V AKCI 

Číslo 30tRočník 21

Pondělí 24. července 2017

mistrovstv
í
republiky

Naleznete
uvnitř

ZPÍVAL
VOXEL

 V rámci Prostějovského léta
zaplnil ve čtvrtek náměstí populární hudebník mladé generace
strana 20

FOTBALISTÉ
POSTUPUJÍ

 Prostějovské eskáčko si připsalo první výhru a hned v soutěžním
utkání prvního kola MOL Cupu
strana 25
 ( 9\]  '(%+; '%  % '!

Foto:Michal Kadlec

Mezinárodní festival
navštívil nejen Babiš,
     &8)))
strana 21
JEDNOU

 Volejbalistky VK AGEL Prostějov
zahájí už za týden (přesně v úterý 1. srpna) společnou přípravu na novou sezónu 2017/18. Podrobnosti přineseme
v příštím vydání Večerníku.
 Úspěšný účastník Makabiády
oceněn Olomouckým krajem i městem Prostějov.
Čtěte na www.vecernikpv.cz!

Zdeněk VYSLOUŽIL
PROSTĚJOV Medaile z oválu! Prostějovský cyklista Jakub
Šťastný vybojoval v uplynulém týdnu na evropském
šampionátu juniorů bronzový kov. V portugalské Anadii
se cyklistovi SKC TUFO Prostějov zadařilo na kilometru
s pevným startem. Jakuba předstihli pouze vítězný Rus
Perchuk a stříbrný Němec Hinze. V Portugalsku startovali
ještě dva jezdci SKC TUFO. Luděk Lichnovský obsadil třináctou příčku a Ema Cetkovská sedmou, oba v eliminaci.

VOLEJBALISTKY
POSTARU

 Mistrovský tým kouče Čady
bude i v další sezoně hrát pod hlavičkou VK AGEL
strana 33

Na náměstí se setkaly     
GENERACE
  
a „neziskovky“

PROSTĚJOV Nejbližší víkend bude na území prostějovského
regionu ve znamení zápasového startu nové sezóny fotbalových
soutěží. Na programu totiž je úvodní kolo Okresního poháru
mužů OFS Prostějov 2017/2018 a protože se přihlásilo osm
týmů, hrát se budou čtyři duely 1. dějství.

FOTOGALERIE

TJ Sokol Klenovice na Hané - FC Kralice na Hané
(30. 7. od 17:00 hodin v Bedihošti):
Šestý celek uplynulého ročníku I.B třídy Olomouckého KFS
hostí na náhradním hřišti jedenáctý mančaft krajského přeboru
a pokusí se favorizovaného soupeře co nejvíc potrápit.

klikni na

www.vecernikpv.cz

TJ Jiskra Brodek u Konice - TJ Sokol Plumlov
(29. 7. od 17:00 hodin v Krumsíně):
Nováček okresního přeboru postoupivší ze III. třídy vyzve také
na neutrální půdě sedmého z I.A třídy O KFS. I zde je role favorita předem jasně daná.

 Kino Metro 70 připravilo pro
děti workshopy, tudíž kurzy animace
a youtuberingu jsou k mání. Více informací na www.metro70.cz!

 Dopravně bezpečnostní akce odčerpala z peněženek motoristů téměř
52 tisíc korun.
Čtěte na www.vecernikpv.cz!

Vrcholná cyklistika bude k vidění od pátku i na prostějovském
velodromu, kde se bude konat
Mistrovství České republiky. Na
dráhovém šampionátu se utkají
nejen mládežníci, ale i ženy a muži
kategorie ELITE. Ve hře budou
medaile v bodovacích a stíhacích
disciplínách. Závody začínají v pátek 28. 7. v 11:00 hodin a program
bude pokračovat až do neděle 30.
července.

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

 Parašutisty ASO Dukla Prostějov
čeká od pátku 28. do neděle 30. července třetí díl Světového poháru 2017
na přesnost přistání, a to v rakouském
Peitingu. Rozšíří letošní dosud skvělou bilanci o další získané medaile?

 Jakub Šťastný nejzářivější hvězdou
mistrovství České republiky v dráhové cyklistice sprinterských disciplín
a vůbec mladým závodníkům a závodnicím týmu SKC TUFO Prostějov se dařilo. Podrobnosti přineseme
v příštím vydání Večerníku.

Foto: Facebook

Michal KADLEC
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PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek odpoledne se na náměstí '( !
2× foto: Michal Kadlec
T. G. Masaryka představily na dvě desítky neziskových organizací, které vyvíjejí svoji činnost přímo v Prostějově či
REPORTÁŽ
v jeho nejbližším okolí. SETKÁNÍ VŠECH GENERACÍ, které
uspořádala Prostějovská koalice neziskových organizací
NAJDETE NA
pod záštitou Zdravého města Prostějov, mělo obrovský
WWW.VECERNIKPV.CZ
úspěch. Návštěvnost předčila očekávání.

TJ Sokol Mostkovice - TJ Sokol Urèice
(30. 7. od 17:00 hodin v Mostkovicích):
Tady se dá očekávat zajímavá bitva, neboť dvanáctý kolektiv I.A
třídy nastoupí proti družstvu, jež do této soutěže sestoupilo ze
čtrnácté příčky Krajského přeboru.
TJ Sokol Konice - TJ Sokol Èechovice
(30. 7. od 17:00 hodin ve Dzbeli - Jesenci):
Další šlágr vstupní edice pohárové soutěže, ve kterém změří síly
na jeseneckém trávníku dva rivalové z I.A třídy. Domácí skončili
v minulé sezóně devátí, hosté čtvrtí.
V případě nerozhodného stavu po devadesáti minutách hry určí
vítěze a tím i postupujícího do druhého kola, které je na programu 28. září, penaltový rozstřel.
(son)
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letos slavíme jubileum...

kultura v prostějově a okolí

Pondělí 24. července 2017
www.vecernikpv.cz

tvrtení veer Prostjovského léta
byl ve znamení dvou mladých písniká
VIDEO&FOTO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

JIRKA BABICA ESKÉHO POPU
ROZEZPÍVAL CELÉ NÁMSTÍ
PROSTĚJOV„Jsem takový Tomáš Klus pro chudé nebo Jiří Babica českého popu,“ žertoval Voxel uplynulý
čtvrtek večer na náměstí T. G. Masaryka. Pozitivní a usměvavý Václav Lebeda poprvé koncertoval v Prostějově,
ačkoliv zmínil, že už tu byl mnohokrát. Zpočátku to sice vypadalo na bouřku, nakonec se však mraky rozestoupily stejně jako dav, když Voxel názorně předváděl, jak chodí„Naší ulicí“ mezi fanoušky... Večerník sledoval
další akci Prostějovského léta 2017 pěkně zblízka.
ním piva. Jedno dokonce dostal od své bubnů nebo i posluchačů, jak potom
PŮVODNÍ
fanynky z první řady. „Zná tady někdo šibalsky vysvětloval. „Vidí někdo, že
reportáž
písničku Každou vteřinou?“ říká Jirka. bych hrál na kytaru?“ vrtěl hlavou Vopro Večerník
„Jooo,“ ozvaly se dvě slečny u pódia. xel, zatímco kouzelná krabička pořád
„Tak to je první, co tady někdo ode mě přehrávala zvuk kytary. „Slyšel jsem,
Aneta
zná,“ smál se a dělal si ze sebe legraci. že máte tady v Prostějově úžasný
Svou show navodil příjemnou a uvol- hlasový fond, tak si zkusíme něco zaDANĚČKOVÁ
něnou atmosféru. „Tak kdo se těší na zpívat spolu,“ vyzýval ke společnému
O tom, že si Prostějované na akce Voxela? Jo, Voxel ten to s tou kytarkou notování a kupodivu to šlo. „Tak a teď
v rámci letního seriálu už navykli, umí no,“ řekl ještě a zakončil svoje vysvědčilo plné náměstí lidí, kteří si stoupení dvěma písněmi z alba Zpátky
saa
sa
aa
přišli ve čtvrtek 20. července poslech- Se Neohlížím.
nout dva mladé písničkáře. První Po krátké zkoušce přišel kolem dvaz nich byl prostějovský zpěvák Jirka cáté hodiny na pódium sympatický
Drtil. „Hele, vy mě znervózňujete, mladík s kytarou s duhovým poprutady tomu mezi náma se říká propast. hem, zul si žabky a celou dobu zůstal
Pojďte sem ke mně blíž,“ pronesl davu bos. „Ahoj, já jsem Voxel,“ usmíval
hned na začátku. Super první grupa se do davu. „Říkají mi, že jsem takoto pochopila. Tak tahle písnička bude vej Tomáš Klus pro chudý nebo Jirka
pro tuto super grupu,“ usmál se, načež Babica českýho popu, já bych totiž furt
něco přidával,“ žertoval, když ukazoval,
začal hrát a zpívat.
Doprovázel se přitom sám na stylově jak funguje malá krabička, která nahráJirka Drtil si hraní na kytaru užívá.
pokreslené kytaře. Svými hláškami vá zvuk a hraje ho pořád dokola. Mohl
bavil přítomné mezi hraním a popíje- si tak dopředu nahrát zvuk kytary, bas,

Stále populárn(jší Voxel zpíjemnil tvrtení veer celému publiku, které se na nám(stí T.G. Masaryka op(t sešlo v hojném
potu.
Foto: Aneta Danková

si dáme písničku Trip,“ odpovědí mu
bylo nadšené zaúpění fanynek. Václav
Lebeda má spoustu dívčích a ženských
fanynek, tak jako vlastně každý zpěvák.
„Voxela známe už tři roky a zbožňujeme ho. Úplně nejvíc písničky V čase
zpátky a Čtyři akordy,“ odpověděly
jednohlasně Eliška a Aneta, které se
jeho koncertu nemohly dočkat.
„Teď teda nevím, jestli není trochu div-

F o too r e poo r táá ž

ný zpívat nejlíp je tam, kde jsi ty a dívat
se přitom na pána ve druhé řadě,“ rozesmál všechny Voxel. Při písničce Čtyři
akordy, která je složena z jedenadvaceti
písniček, nestačili přítomní zírat, jak
rychle stíhá střídat různé texty a kolik
jich Václav zná.
Nakonec zazněla i píseň známá z rádií V naší ulici. „Jste tady v Prostějove
v pohodě, že bych šel mezi vás a každý

by zazpíval kousek písničky?“ ptal se
a hned zamířil mezi posluchače. Dav se
rozestoupil a vytvořil mu tak takovou
„naši uličku“.
Druhou polovinu už Voxel odezpíval na pódiu. „Chtěl bych mít na Prostějov památku, vyfotíte se se mnou?“
dodal ještě nakonec a bylo vidět, že si
svůj krátký pobyt na Hané náramně
užil.

jjak
akk mladí
mlaadí uumělci
měllci rozproudili
rozzprrouddilli náměstí...
náměsstí....
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fot
oto
to:
o: Aneta Danková

Voxel pi zkoušce ped koncertem...

Fanynky nesm(ly zaruen( chyb(t.

Z VÝSTAVY…
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Z prostXjovského muzea je te[

MALÍŘ KANYZA:
vernisáž až 7. srpna
PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v minulém vydání, hitem
letošní letní výstavní sezóny Muzea a galerie v Prostějově je výstava obrazů herce, malíře, básníka,
muzikanta, vynikajícího vypravěče
a dabéra Jana Kanyzy pod názvem
POZDNÍ SBĚR. Její vernisáž
ovšem proběhne až v pondělí 7.
srpna, nikoliv 3. srpna, jak bylo původně uvedeno. Vše ostatní zůstává
v platnosti.
Je tedy na místě zopakovat, že Jan Kanyza, malující herec nebo malíř, který
hraje, nedává na misky vah, co v jeho
životě převažuje. Dělá obojí. A obojí
dobře. Když zrovna nenatáčí seriály
nebo nehraje v divadle, utíká na slunný
jih Francie. Tady maluje nejraději své
pocity a dojmy a k tomu si vychutnává
dobré víno. Maluje i v Praze, jen projas-

něné barvy voňavé Provence se tlumí
zachmuřenými Čechami.
Obrazy Jana Kanyzy neznají jen návštěvníci českých galerií, ale také v USA, Německu, Francii a Švédsku. V Muzeu a galerii
v Prostějově se Jan Kanyza představí kolekcí asi padesát děl z tvorby posledních
let. Výstava u příležitosti umělcových 70.
narozenin je pořádána ve spolupráci s Galerií umění Prostějov a jejím majitelem
Jindřichem Skácelem. Záštitu převzala
primátorka Statutárního města Prostějov
Alena Rašková.
Všichni, kteří se chtějí potěšit nevšedními obrazy a setkat se s charismatickým
umělcem, jsou tedy zváni na vernisáž
v pondělí 7. srpna od 17:00 hodin do
hlavní budovy Muzea a galerie v Prostějově. Ti, kteří si chtějí výstavu vychutnat a prohlédnout v klidu, tak mohou
(red)
přijít až do neděle 3. září.

svXt motýl\
a fotoaparát\

PROSTĚJOV Od čtvrtka 20. července jsou v prostějovském muzeu
k vidění hned dvě nové výstavy.
První z nich je pojmenovaná Století fotoaparátů a je unikátní v tom,
že ukazuje vzácné fotografické přístroje vyrobené v období od roku
1900 až po přelom dvacátého a jedenadvacátého století. Druhá výstava s názvem Křehká krása je dílem
fotografky Stanislavy Líznerové.

Aneta DANEČKOVÁ
Ve skleněných vitrínách prostějovského muzea jsou vystaveny exempláře
pocházející z různých států, jako je
Japonsko, USA, Německo, Ukrajina,
v neposlední řadě také Československo. U mnohých z nich by možná laik
ani nepoznal, že se jedná o přístroje
určené k fotografování. Celá expozice
je doplněna informačními tabulemi
na zdech místnosti. Na nich se může-

te dočíst o historii vzniku fotoaparátů,
vysvětlení souvisejících odborných
pojmů i zajímavé perličky ze zákulisí
zrodu prvních fotek. Století fotoaparátů připravili zaměstnanci Muzea
a galerie v Prostějově ve spolupráci se
Spolkem přátel historické techniky ve
Velkém Oseku.
Křehká krása ukazuje motýlí svět tak,
jak ho člověk okem nikdy nespatří. Fotografie vyobrazují různé druhy českých motýlů, konkrétně těch z okolí
Polabí, protože zde autorka žije. Stanislava fotí motýly v jejich přirozeném
prostředí a zásadně pouze živé. Fotky
lemují všechny stěny síně a pod každou z nich je uveden název vyfotografovaného motýla.
Obě výstavy se nacházejí v jedné výstavní síni a zajímavě se doplňují. Návštěvníka obohatí o nové poznatky
jak z říše zvířat, tak z říše techniky.
K vidění budou až do 3. září.

Na rybníku v Èehovicích to poøádnì ROZJELI
ČEHOVICE Uplynulou sobotu večer se na „Občerstvení
u rybníka“ v Čehovicích konala netradiční rockovo-metalová událost nazvaná Rockový
rybník. Byl to první ročník,
který hned zaznamenal velký
úspěch. Zdejší prostory sice
nejsou zrovna velké, z i proto
bylo úplně plno. Večerník byl
u toho!

Aneta DANEČKOVÁ
„Dostal jsem tip od kamaráda, který
je z okolí a zná to tady. Taky má kontakty na různé kapely, tak nás napadlo
uspořádat rockový koncert,“ vysvětloval Večerníku Jiří Kresta, hlavní
sponzor a provozovatel Rockového
rybníka.
Nažhaveným fanouškům zahrály
rovnou dvě kapely. První z nich si

říká Groups of Cocks a rozproudila
večer svou vlastní tvorbou. Mladíci si
vystoupení řádně užili. „V Prostějově
nic podobného nemáme, všude hrají
jen disco, tak jsme se rozhodli, že to
zkusíme. Pokud se Rockový rybník
bude líbit, budeme jej pořádat i příští
rok,“ pokračoval Kresta.
Že to byl dobrý nápad uspořádat takovou akci, prozrazoval pohled na
všechny přítomné. Nebyl tu nikdo,

kdo by se nebavil a netancoval. Druhá
kapela s názvem Route to the other
side je revivalem AC/DC. Na své si
tak přišli i fanoušci známých skladeb
této australské hardrockové skupiny.
„Route to the other side úplně zbožňuju, jejich show je prostě nářez,“ pěla
chválu na revival fanynka Martina.
Na rybník přišlo okolo stovky lidí,
je tedy velká šance, že i příští rok si
můžete zajít na pořádný rock.

Skupina Group of Cocks to umí rozbalit.

Foto: Aneta Daneková
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KELTSKÁ NOC SLAVILA JUBILEUM REKORDNÍ NÁVŠTĚVOU
PLUMLOV Výstižná slova: kvalita a říz! Během uplynulého víkendu se do
kempu Žralok na plumlovské přehradě sjely tisícovky fanoušků nejen keltské muziky, ale také irských, skotských či bretaňských zvyků, řemesel i tanců.
V pořadí již šestnáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu KELTSKÁ
NOC předčil všechna očekávání. Pořadatelé rapidně zvýšili kvalitu technického
zázemí, diváci si pochvalovali daleko lepší ozvučení koncertního pódia a návštěvníci měli radost i z velkoplošných obrazovek. Na akci se představily kapely, které vystupovaly už v předchozích ročnících, fanoušci si ovšem smlsli i na
„nováčcích“. Všichni vystupující dokázali ale tisícovky diváků přivést do varu,
o čemž se byl Večerník jak v pátek, tak i v sobotu přesvědčit na vlastní oči.
Davy lidí se ke kempu Žralok blížily
už v pátek ráno. Mnozí s sebou nesli
spacáky, deky a kytary. Festival Keltská noc je totiž nejenom hudební, ale
i společenskou akcí, na které tráví dva
celé dny společně lidé z celé republiky
i zahraničí. A to nepřetržitě. Samotný
program začal úderem patnácté hodiny. Postupně se na pódiu vystřídaly
české kapely Gwalarn, Kelt Grass
Band a Quanti Minoris. „Já osobně
jsem tady už popáté, ale můj přítel sem
na Plumlov jezdí nepřetržitě už od
roku 2006. Taky jsme se tady seznámili. Máme společnou zálibu ve všem, co
se týká nejen hudby, ale i historie Keltů. Je to tady bezvadné, tu atmosféru
nejde ničím nahradit,“ svěřila se Večerníku se svými pocity Veronika Nováková z Vyškova. Podobně se vyjadřovali i jiní návštěvníci. „Já osobně mám
sice nejradši rock, ale jednou za rok si
sem vždycky přijedu poslechnout keltskou muziku. Je rytmická, a k tomu ty
kouzelné housle či flétna. Má to něco
do sebe, je to pro mě takový relax,“
nechal se slyšet Petr Labounek, který
dorazil z Náměště na Hané.
Po devatenácté hodině a menších technických potížích s aparaturou, vystoupila zřejmě nejznámější tuzemská kapela

BYLI JSME
U TOHO
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s keltským repertoárem České srdce.
„Je to asi to nejlepší, co v tomto směru
u nás existuje. Je dobře, že pravidelně
hrají na tomto festivalu,“ souhlasil další fanda keltské kultury, který nechtěl
prozradit své jméno, jen skutečnost, že
přijel z Brna.
Ještě během prvního dne potěšil fanoušky Tomáš Kočko s Orchestrem,
následně nastoupily kapely Eriu
z Polska, největší hvězda festivalu
Clan Hannigan a rovněž organizátor
a ředitel celého festivalu Keltská noc
Tom Somr se skupinou Irish Morning. Těsně po půlnoci rozehřály ná-

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na
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vštěvníky ještě Eiru a polské seskupení
Happy To Meet. Dvě hodiny poté byl
sice ohlášen konec prvního dne, ale
keltské melodie byly ze stanů či chatek
kempu Žralok slyšet až do rána...
Sobotní program začal už před polednem. Své umění předvedly postupně
kapely Jam Session, Irish Rose, Vintage Wine, Scottish Living History,
Poitín, The Rebel Pipers a odpolední
menu zakončila skupina Isara. V tu
chvíli se v areálu kempu Žralok objevil také hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk v doprovodu bývalého vicepremiéra Andreje Babiše.
„Olomoucký kraj rád podpořil tento
fantastický festival, ke kterému mám
ostatně i já sám velmi vřelý vztah. Tato
kulturní a společenská akce je výstavní
lodí nejenom tohoto regionu, ale svým
významem přesahuje i hranice republiky. Co vím, tak o účast na tomto festivalu žádají každoročně renomované
kapely z celého světa,“ řekl Večerníku
Ladislav Okleštěk.
Keltskou noc pak v sobotu těsně před
devatenáctou hodinou zkropil déšť,
ovšem naštěstí trval jen slabou půlhodinku. Vystupujícím ani divákům to
ale pranic nevadilo, tančilo se a zpívalo

„Doma v sukních nechodíme,“
"'   >  + @ '+

PLUMLOV Nejen během páteční, ale ani sobotní Keltské noci
je prostě nešlo přehlédnout! Tři
usměvaví pánové v zelených tričkách a ve skotských sukních patřili k raritám letošního šestnáctého ročníku oblíbeného festivalu.
Na otázku Večerníku, co je přilákalo na Plumlov, měli okamžitou odpověď. „No přece Skotsko
a skotská hudba! Jsme tady společně asi posedmé nebo dokonce
poosmé a je to nejlepší keltský
festival v republice. To bezesporu.
Přijeli jsme z Prahy autem, v tom
vedru to bylo peklo. A doufám, že
v neděli ráno bude alespoň jeden
z nás schopen řídit, abychom se
dostali zpátky,“ smál se na celé
kolo Pražák Miroslav Langer.
Večerník samozřejmě zajímalo, zda ve skotských sukních

TANČILY SE IRSKÉ TANCE,
MUŽI MĚLI DUDY
A SKOTSKÉ SUKNĚ!

chodí i po Praze. „Ale kdepak!
Takto vystrojeni navštěvujeme
jen podobné festivaly, jako je tento na Plumlově. Kdybychom se
takto ukázali někde na ulici, měli
by nás asi za blázny, a kdyby nás
doma takto viděly manželky, bylo

by to možná na rozvod,“ nezbavoval se výborné nálady Miroslav
Langer.
Ostatně mužů ve skotských sukních či žen v keltských šatech
spatřil Večerník na festivalu mnohem víc.
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nepřetržitě. Do půlnoci se na pódiu
vystřídaly ještě kapely Selfish Murphy,
Bran, Démáirt, Sliotar a samotnou
Keltskou noc uzavřela česká kapela
Wolfarian. Nádherný ohňostroj dvě hodiny po půlnoci byl poslední tečkou za
šestnáctým ročníkem, který se nadmíru
vydařil.
Celou Keltskou noc zpříjemňovalo
bohaté občerstvení. Proudem tekly
pivo, medovina či tradiční skotská
whisky. A voněly bramboráky, klobásy, makrely a další pečené speciality. Kde jinde byste strávili příjemnější víkend?
Dìkujeme všem partnerùm
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JUBILEJNÍ JOSEFKOL DEŠTIVÉ POASÍ NEZLOMILO
Sraz řemeslníků navštívil i bývalý ministr a krajský hejtman
ČECHY POD KOSÍŘEM Prostranství u Mánesova ateliéru v zámeckém parku se o uplynulém víkendu zaplnilo historickými
kočáry z moravských a českých měst, posádkami v dobovém
oblečení a také masou návštěvníků. Během soboty a neděli jich
do Čech pod Kosířem dorazily dobré dvě tisícovky. Všemu nejen
přihlížel ředitel zdejšího muzea a hlavní organizátor Václav Obr,
který na sebe taktéž v dobovém úboru tradičně vzal roli moderátora akce. U jubilejního desátého ročníku mezinárodního srazu
mistrů řemesel kolářského a kočárnického nemohl pochopitelně
chybět ani tradiční mediální partner PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

původní reportáž
áž
pro Večerník

Natálie MORÁVKOVÁ
a TOMÁŠ KALÁB
Akce se již tradičně vyznačovala vysokým počtem diváků. Místa k sezení byla
obsazena ještě před sobotní m slavnostním zahájením hodinu po poledni. A tak
ti, na které se nedostalo, postávali ve stínu
pod stromy. Když všechno propuklo,
lidé měli jen slova úžasu na krásné koně

F o too r e poo r táá ž
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a historické dobové kostýmy. To vše rámoval pestrý program.
Ze všech směrů pak dorazili na Josefkol
řemeslníci a prodejci. Návštěvníky akce
tak překvapil třeba výběr piv a rychlého
občerstvení, jiné zase aktivity pro děti.
Kolem hlavního dějiště však v půlkruhu
byly tradičně umístěné stánky řemeslníků.
Jubilejní desátý ročník pokračoval v neděli, kdy se ovšem zpočátku zdálo, že
počasí odvrátilo od pořadatelů svou
příznivou tvář. Kolem poledne zkrápěl

VIDEO&FOTOGALERIE
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zámecký park prudký déšť a mnozí stánkaři křečovitě drželi své plachtoví. Možná
právě náznak zhoršeného počasí způsobil, že návštěvnost zdaleka nedosahovala
prvního dne, což nezávisle na sobě se
špetkou smutku v hlase potvrdila většina
prodejců. To ovšem nikterak nezkalilo
pozitivní dojem z jubilejního ročníku.

jjaký
akký bbyl
yl josefkol...
joseffkol...

„My lokální výrobci jsme velice rádi, že
jsme dostali možnost prezentovat se produkty, které jsou typické pro oblast Hané.
Návštěvníci, kteří jsou ze vzdálenějších
koutů naší vlasti, je měli možnost ochutnat v rámci právě této významné akce. Je
nám opravdu ctí, že jsme se zde mohli
ukázat,“ vyjádřil snad za všechny David

3x foto: Josef Popelka

Kapsia, majitel minipivovaru Kosíř.
Odpolední program přilákal diváky honosnými kostýmy, v nichž se do zámeckého parku dostavil kardinál Ferdinand
Julius Troyer z Troyersteinu, který roku
1747 přijel do Olomouce ve zlatých
kočárech. Tři z nich zůstaly na Moravě,
jeden přímo v místním muzeu. Poutavé
bylo komentované představení postupu
výroby kočárů hlavním pořadatelem
Václavem Obrem.
Rádi se podívali pravidelní návštěvníci

Foto: Josef Popelka
i ti, kteří do Čech pod Kosířem zavítali
vůbec poprvé. „Vzali jsme to přes Kosíř a jsme zklamaní, že tam nefunguje
rozhledna. Jinak tady na Josefkolu jsme
poprvé, zdejší areál je pro exkurze do
historie jako stvořený,“ vylepšil Josefkol
náladu návštěvníkům od Vsetína. „Jsme
tu už počtvrté a stále zde nacházíme něco
nového. Přestože u srdce bralo to úplně první setkání se starobylými kočáry,
i dnes sem s rodinou rádi zajedeme,“ svěřila se vícegenerační rodinka z Ohrozimi.

jak to vidìl šéf...

Václav Obr pedvedl mistrovské um(ní.

Richard Pachman pot(šil publikum svým zp(vem.

Sokolník s krásným dravcem.

„Letos mě asi nejvíc potěšilo počasí, měli jsme program naplánovaný tak, že
vyšel mezi kapkami deště. Kvůli návštěvníkům z daleka jsme totiž posunuli
začátek nedělního programu, takže nám jej ani polední bouřka nenarušila.
Jsem moc rád za sobotní večerní program, děti rozzářil příjezd anděla. Cením
si osobní účasti hejtmana Ladislava Oklešťka a bývalého ministra financí
Andreje Babiše, pro něž byl Josefkol něčím novým a v Čechách pod Kosířem
nečekaným. Chtěl bych moc poděkovat všem návštěvníkům, kterých bylo
opravdu hodně, a zvláště těm, kteří jsou vnitřně naladěni na duchovní rozměr
této události, který osobně považuji za velmi důležitý.“
za Muzeum kočárů Václav OBR

V Tvorovicích se konal již šestý

POHÁDKOVÝ LES Hrochov mezinárodní filmový FESTIVAL

TVOROVICE Stejně jako v několika jeden český. Dříve jsme je mívali sladěné
posledních letech, i letos tvorovický do nějakého tématu, ale od toho už jsme
Spolek Syslov uspořádal netradiční upustili.“
venkovní akci pro veřejnost - promí- Samotná akce vznikla, jak už to tak
tání nejnovějších filmů pod širým někdy bývá, z recese. Lidé ze Spolku
Následovala zastávka byla v polo- nebem. Večerník u toho uplynulý ví- Syslov se jeden večer sešli, aby se spolu dívali na filmy, a tak se zrodil nápad
vině pohádkové trasy a předzvěst kend nechyběl.
na festival. Nutno podotknout, že je
stoupání do kopce, kde čekali Šmouvelmi stylový. Tvorovice mají vlastní
lové, u kterých se jezdil slalom na původní
kelímky s logem, trička, tašky, batůžky
koloběžce, potom pirátka, u níž děti reportáž
a u příchodu každý návštěvník dostaskládaly puzzle a navíjely kotvy. Děti pro Večerník
ne 2D brýle jako takový malý žertík.
byly nadšené, když došly k Machovi
První den diváci mohli zhlédnout nejnoa Šebestové, kteří jim půjčili kou- Aneta
vější Krásku a zvíře, českou Teorii Tygra
zelné sluchátko. S tím musely děti DANĚČKOVÁ
nebo Doctora Strange. Na druhý den
prolézt tunelem. Pak už čekal jen
les Řáholec s Rumcajsem, Mankou Předposlední červencový víkend byl potom připadly snímky Fantastická zvía Cipískem. Danielka a Kuba nej- ve Tvorovicích již pošesté věnován řata a kde je najít, Hackshaw ridge: Zroprve uhodli, jak se postavy jmenují, mezinárodnímu filmovému festivalu. zení hrdiny a Capitan Fantastic: Tohle je
a potom se podělili o úkoly. Danielka O tom, že se pomalu stává čím dál ob- náš svět. V sobotu si Syslíci kromě filmů
prala a Kuba věšel Cipískovy plínky. líbenějším, svědčí počet návštěvníků, připravili pro diváky i soutěže o ceny, pro
Před koncem přišli na řadu andělé kteří se rozhodli akci navštívit. „Za ví- děti poznávání pohádek a pro dospělé
s čertem, u nichž se počítaly obláčky, kend očekáváme tak okolo dvou stovek poznávačku herců. „I když nabízíme
o kousek dál princezna a kominík lidí, uvidíme podle počasí,“ prozradila možnost stanování, skoro nikdy ji nikdo
a v samotném závěru skládání čísel- Večerníku Martina Hýblová, organizá- nevyužil. Většina je místních, ale letos
jsme u nás jednoho stanaře měli,“ smála
ného puzzle nebo házení kroužků torka akce.
na tyčky. V tomto cíli dostaly děti Program festivalu začínal v pátek 21. čer- se Martina Hýblová.
vence večer a končil v neděli 23. července Po dobu konání vládla příjemná atmoodměny za splnění úkolů.
Po vyhlášení Miss pohádka 2017, odpoledne. „Přípravy byly náročné jako sféra. „Na akci jsme letos byli s rodinou
kterou vyhrála pirátka, na druhém vždy. Jsme spolek o dvanácti členech, ale poprvé, ale příští rok určitě přijdeme
místě se umístila čarodějnice, do- hodně věcí zařizuju sama,“ pokračovala znovu. Filmy se nám líbily a jídlo bylo
razila také Zumba s Veronikou Hýblová. Filmy se promítaly v pátek i so- výborné,“ pochvaloval si jeden z diváků.
z Prostějova, což se dětem líbilo, botu. „O výběr bývá vždycky velká bitka, Je vidět, že když se do něčeho pustí parta
i přestože začínala bouřka. „Zú- snažíme se zvolit ty nejnovější a aspoň nadšenců, tak to stojí za to!
častnilo se dvě stě čtyřicet lidí, soutěžilo sto čtyřicet dětí. Každým rokem
se účast navyšuje. Začínali jsme s tím
před sedmi lety pro naše děti. SeBYLI JSME
U TOHO
tkalo se to s úspěchem, tak jsme se
rozhodli akci pořádat i pro veřejnost.
Jsem rád, že se účastní hodně lidí
tzv. přespolních. Účinkujících, tedy
těch, kteří tvořili pohádkové bytosti
a zajišťovali doprovodný program,
bylo celkem pětapadesát. Jako perličku bych uvedl, že jsme se den před
akcí pohádali, nakonec ale všechno
dobře dopadlo,“ sdělil pro Večerník
hlavní organizátor Jiří Trunda ze zaO návšt(vníky tvorovického festivalu bylo dobe postaráno. Foto: Aneta Daneková
jišťujícího SDH Hrochov.

pøilákal samé známé postavièky
HROCHOV Uplynulou sobotu
se pod záštitou SDH Hrochov
konal ve stejnojmenné obci šestý
ročník pohádkového lesa. Dva
měsíce trvající přípravy nabraly
na intenzitě týden před samotnou akcí. Zábava v plném proudu,
skákací hrad, seskupení Cascabel
z Olomouce a mnoho stanovišť
pro děti, navíc i tombola. To vše za
podpory obecních úřadů z Hrochova i Lipové. A také za dohledu
Večerníku...

VIDEO&FOTO
GALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

původní
reportáž
pro Večerník

Natálie
MORÁVKOVÁ
Á
Na začátku dvoukilometrové cesty
„Pohádkovým lesem“ čekala na děti
klaunka, která napřed vyzkoušela,
jak jsou děti šikovné a zda je vůbec
může do lesa pustit. Poté jim vyplnila kartičku a hurá z pohádky do
pohádky. A hned Večerníček kladl
otázku: „Jaké znáš pohádky? Řekni mi alespoň tři.“ Jako nápověda
posloužily fotografie z filmových
i kreslených pohádek. Další zastavení bylo u Křemílka a Vochomůrky. „Odevzdej batůžek mamince
a pojď si zaskákat v pytli,“ říkal
Křemílek dětem. O několik metrů
dále přilákal zraky nápis na stromě
„Tady je Krakonošovo“. Ti všímavější mohli při troše štěstí vidět
srnku, která běhala od Krakonoše
a zpět. A samotný Krakonoš dával
dětem různé úkoly. Mladší poprosil
o výběr věcí nepatřících do lesa, po
starších chtěl názvy lesních plodů,

Foto: Natálie Morávková

hub či zvířat. „Zkus mi najít medvěda. Myslíš, že tam je?“ A opět byly
k dispozici fotografie, na kterých
se mělo hledat. „No není,“ bavil
děti Krakonoš, od kterého byla jen
kousek ke sluji typická čarodějnice
s hrbem na zádech, plesnivými vlasy, potrhaným oblečením, u níž nechyběl ani pomocník. Oběma se ve
vlasech plazili hadi a hýbali pavouci.
Lesní křižovatka, kudy dál? Cesta
byla značena fáborky. „Teď jsou ale
doleva i rovně, tak kudy? Před námi
jdou vlevo, tak my taky,“ diskutovali
rodiče s dětmi. Avšak zvolená cesta nebyla tou správnou, na stromě
čekal nápis: Zabloudili jste, musíte
se vrátit a jít z kopečka. Po nabrání
správného směru byl již vidět Vodník, který byl zoufalý a volal: „Děti,
někdo mi do rybníčku naházel
spoustu věcí, které tam nemají být.
Pomůžete mi je vylovit?“ Tak se děti

pustily do díla a za chvíli byl rybníček krásně čistý. Vodník poděkoval
a ochotně se s dětmi vyfotil.
Jak cesta pokračovala, ozýval se lesem libý zpěv Sněhurky. Příchozí vítala slovy: „Děti, víte, kdo jsem a kdo
se mnou bydlí? Správně, trpaslíci.
Oni jsou ale hrozně nepořádní. Vidíte ty rozházené talíře? Potřebuji je
posbírat a přepočítat,“ vzdychla. Ve
dvou se to lépe táhne a tak Danielka
s Kubou talířky v mžiku posbírala.
„Sněhurka se mi líbí nejvíc,“ radovala se devítiletá Danielka. „Mně
taky,“ přidal se tříletý Kuba. „To je
Pat a Mat,“ vykřikla Danielka, když
zahlédla v dálce postavičky dalšího
stanoviště. A měla pravdu. „Děti, pomůžete nám slalomem s tou tatrou
převézt náklad tam a zpátky? Však
nás znáte, my bychom to vzali rovně
přes ty překážky,“ prosila jednohlasně známá dvojice popletů.
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Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Dva závody ze šestidílného seriálu Světového poháru 2017 mají za sebou parašutisté Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov - a dokázali
z nich vytěžit už pět medailí včetně čtyř nejcennějších! Pořád tak platí, že stejně jako během spousty minulých let dál drží
Čtěte na straně 35
pro Českou republiku pozici jedné z úhlavních mocností planety ve sportovním parašutismu.

➢

 

MARATONSKÁ

pro sezónu

výměna Šafářové

VYVÍJÍ

fanoušky

nadchla

se stále

PROSTĚJOV Přestože se už
před pohárovým utkáním v Mohelnici mělo rozhodnout, kdo
ze širšího kádru 1.SK Prostějov
má šanci zůstat na podzimní
část nové sezóny, realizační tým
se složením týmu stále pracuje.
Někteří jednotlivci testování
ukončili, další naopak přišli. Jedinou jistotou je pro tuto chvíli
posila na postu brankáře, když
do Prostějova přestoupil z Jihlavy tamější odchovanec Filip Jícha, naposledy chytající za Žďár
nad Sázavou. Naopak odchovanec Kofroň zůstává na hostování
v Kroměříži.
Situace na brankářském postu je
v letní přestávce vůbec hodně živá.
Aktuálně byl „na vině“ krátký pobyt
srbského brankáře Spasoje Stefanoviće, který odchytal turnaj v Počát-

!$
MARKA
!"$

kách a přestože se jevil i v trénincích
dobře, ihned po návratu z turnaje
ukončil zkoušku a odjel do Švédska
za lepší nabídkou z tamější druhé
ligy. Vedení se tak muselo poohlížet
jinde. A ukázalo na borce s házenkářským jménem Filip Jícha.
Pro soutěžní ročník 2017/2018 tak
doplní dvojici gólmanů Dominik
Neoral - David Šarman. Perspektivní
jedenadvacetiletý gólman už za sebou má zkušenosti s profesionálního
fotbalu. „Filip prošel Jihlavou a naposledy chytal ve Žďáru nad Sázavou.
Svými výkony zaujal týmy z Moravskoslezské ligy, podařilo se nám jej
ale získat k nám na Hanou. Zatím se
v trénincích jeví velmi dobře,“ v krátkosti představil svého svěřence trenér
brankářů Petar Aleksijević.
>>>Pokračování najdete
na straně 25

zjistili jsme

LONDÝN, PROSTĚJOV Tenisoví fanoušci z celého
světa ocenili maratonskou výměnu Lucie Šafářové
s Darjou Gavrilovovou, kterou vyčerpaná česká hráčka zakončila bekhendovým volejem. Šafářová za výměnu v průběhu čtvrtfinále turnaje v Birminghamu
vyhrála anketu asociace WTA o úder měsíce června.
VIDEO
klikni na

www.vecernikpv.cz

Jednu z tradičních měsíčních anket WTA ovládla Šafářová zcela suverénně. V pětičlenné nominaci měla i dvě
krajanky Petru Krejsovou a Petru Kvitovou. Prostějovská tenistka dostala sedmdesát procent hlasů, Dánka Caroline Wozniacká jedenáct, Rumunka Simona Halepová
deset, Krejsová pět a Kvitová čtyři procenta.
Úžasnou výměnu odehrály Šafářová s Gavrilovou v Birminghamu ve čtvrtfinále. V tie-breaku třetího setu za stavu 1:0 pro Australanku předvedla česká tenistka úžasnou
obranu i vítězný volej u sítě po doběhnutém kraťasu. Míček přeletěl ve výměně přes síť šestadvacetkrát. Šafářová

nakonec maraton vyhrála v tie-breaku 7:5, následné semifinále proti Kvitové ve druhé sadě skrečovala.
Petra Kvitová se ucházela také o cenu pro hráčku měsíce,
stejně jako Karolína Plíšková. Zůstaly však až za šampionkou Wimbledonu Španělkou Garbiňe Muguruzaovou,
která obdržela šedesát procent hlasů, Kvitová za pohádkový návrat k tenisu po vážném zranění a zisku titulu v Birminghamu devětadvacet a jedenáct procent hlasujících
volilo Plíškovou. Ta vyhrála turnaj v Eastbourne a i díky
tomu se po Wimbledonu stala novou světovou jedničkou.
(lv)
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Bývalý vynikající tenista ze Švédska a momentálně
zdatný komentátor bílého sportu Mats Wilander
kdysi prohlásil: Tomáš Berdych je nejlepším hráčem v novodobé historii ze všech, kteří nikdy nezískali grandslamovou trofej. A já říkám: svatá pravda.
Zmíněný glosátor své tvrzení podpořil výčtem
všech úspěchů, jichž Berďa dosáhl, i jeho zápasovou
úspěšností, mnoha různými statistikami. A došel
k jednoznačnému závěru, že v moderní éře profesionálního tenisu opravdu není kvalitnějšího plejera
bez titulu na turnajích velké čtyřky.
Nejen proto by si Tom zasloužil maximální, ba přímo
obří uznání. A to nejen v zahraničí, kde ho oceňují
pravděpodobně víc než v České republice. U nás
doma jako by nebyl dostatečně vynikající právě proto, že nikdy nezvedl nad hlavu nejcennější grál.
Bohužel se mu nikdy nesešlo úplně všechno, včetně štěstí. Vezměte třeba čerstvý Wimbledon 2017,
kde hrál skvěle, avšak narazil na v tu chvíli nepřekonatelného Federera. Myslím si tedy, že Berdychovy
kariéry bychom si měli sakra vážit i bez toho zpropadeného grandslamu.

Před týdnem jsem na volejbalové straně Večerníku
rozebíral sílu, šířku i možnosti hráčského kádru volejbalistek VK AGEL Prostějov pro novou sezónu
2017/2018 včetně potřebné zastupitelnosti na jednotlivých postech.
Došel jsem k závěru, že u dvou pozic v sestavě není
kvalita náhradnic natolik vysoká, aby garantovala záruku bezproblémového nahrazení jedničky
v případě její dlouhodobější absence. Hlavní kouč
Agelek Miroslav Čada mě ale obratem upozornil,
že minimálně v případě univerzálu nejsou na místě
jakékoliv obavy.
Za ostřílenou Helenu Horkou má totiž připravenu
variantu (samozřejmě jen pokud to bude nezbytné)
nouzového nasazení nové kubánské posily, jež normálně nastupuje na bloku.
„V minulosti však hrála účko a byla tam podobně
výborná, jako je momentálně skvělou blokařkou,“
prozradil trenér prostějovských žen. Tím víc se od
nynějška těším na prozrazení jména další akvizice
z Karibiku. Taková multifunkční plejerka se v každém případě může hodit přímo báječně.

Vůbec nezávidím Patriku Schickovi, jaký mediální blázinec se v posledních týdnech strhl okolo jeho osoby. Už
dříve byl vděčným objektem k častému propírání, což
se ještě zintenzivnilo při velkém zájmu Juventusu Turín
o získání tohoto fotbalového klenotu do svých řad.
Šílenství pak graduje právě teď po zjištění poněkud
tajemné okolnosti údajných srdečních potíží mladého
hráče. Italský velkoklub zrušil již v podstatě dohodnutý
transfer, což je sousto, které si sedmá velmoc jednoduše nemůže nechat ujít v míře absolutně vrchovaté.
A tak je Schick permanentně na titulních stranách
četných plátků i serverů především v Česku, ale
také na Apeninském poloostrově a dokonce i jinde
ve světě. Přitom má teprve jednadvacet let, tudíž
nápor na jeho mladickou psychiku musí být za daných okolností vskutku extrémní.
Na druhou stranu platí jedno pořekadlo: co tě nezabije, to tě posílí. A pokud Patrik bez negativních následků překoná současný frmol tak, aby neutrpěla
jeho výkonnost v nové sezóně či dál do budoucna,
potvrdí svou připravenost stát se opravdovou fotbalovou hvězdou se vším všudy.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Tenistka TK Agrofert Lucie Šafářová vyhrála anketu tenisové asociace WTA o úder měsíce června.
Fanoušci při hlasování ocenili maratonskou výměnu s Darjou Gavrilovovou na turnaji v Birminghamu,
kterou zakončila zcela vyčerpaná
bekhendovým volejem.
DEBAKL:
Basketbaloví Orli Prostějov sice mají
své oficiální webové stránky, ale jejich fanoušci se na nich už dva měsíce nic nového nedozvěděli, neboť
poslední dva příspěvky jsou datovány 29. a předtím 15. května. Co bude
s klubem dál?
!^
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Tolik reprezentantů České republiky má momentálně korfbalový
oddíl SK RG Prostějov ve třech věkových kategoriích (dospělí Nikola
Ambrosová, Petr Šnajdr, Daniel
Štefák a Jan Tichý, U19 Petr Šnajdr
a Daniel Štefák, U17 Nikola Lorencová a Vojtěch Ošťádal).
"3*!^
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JE SUPER
VÝSLEDEK.“
Člen Raft Teamu
TOMI - REMONT Prostějov
David Lisický k zisku osmi titulů
e čtyř kategorií, které na MČR
hanácký oddíl obsadil
!'^

OLDŘICH
ŠORF
Prostějovský parašutista se podílel na
týmovém zlatu
(v Rijece) a bronzu (v Bledu) ze
závodů Světového poháru 2017,
kromě toho sám
ovládl individuální
hodnocení v Chorvatsku.
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Raftaři TOMI - REMONT Prostějov na republice:
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ŽELIV, PROSTĚJOV Doslova fantasticky si vedl Raft Team
TOMI-REMONT Prostějov na Mistrovství České republiky
2017 ve slalomu a sprintu R4 (čtyřmístných lodí). V Želivě na
řece Trnávce soutěžily čtyři kategorie, dohromady tak bylo
v rámci národního šampionátu na programu osm závodů.
A prostějovské posádky vyhrály úplně všechny, měly tedy
stoprocentní výsledkovou úspěšnost!

Marek SONNEVEND
V mužích přitom zvítězily dvě různé
lodě, když slalom patřil výběru TR
HIKO ve složení Aleš Daněk, Jan
Šťastný, Jan Havlíček a Ondřej Pinkava, zatímco sprint ovládla čtyřka TR
ZUBR v sestavě Michal Hric, Václav
Kabrhel, Jaroslav Pospíšil a Vítězslav
Hric.

Mezi ženami naprosto dominovalo
kvarteto TR OMEGA Kateřina Vacíková, Pavla Procházková, Zuzana
Valtrová a Hana Kaňkovská, neboť
na prvenství dosáhlo v obou disciplínách. Totéž se povedlo juniorům TR
HANACE (Václav Kristek, Vojtěch
Přikryl, Filip Jelínek, Vojtěch Zapletal), ve veteránské kategorii se zlaté
medaile pro změnu opět dělily mezi

TR MASTERS B za slalom (Zdeněk
Bozděch, Tomáš Kasal, Stanislav Hajský, Vítězslav Hric) a TR MASTERS
A za sprint (Michal Hric, Zbyněk Netopil, Jan Šťastný, Ondřej Pinkava).
Aby byl výčet kompletní, je potřeba
doplnit ještě dvě vybojovaná stříbra.
„Letošní mistrovství se jelo na umělém kanálu v Želivě, který je hodně
technický a vyhlášený svou vysokou
náročností. Tím cennější náš úspěch
je. Vyhrát úplně všechny závody ve
čtyřech kategoriích, které jsme obsadili, je super výsledek,“ uvedl ve svém
hodnocení člen Raft Teamu TOMI-REMONT PV David Lisický. „Já
mám pro český šampionát na Trnávce
krátký a jednoduchý komentář. Naše posádky absolvovaly celkem osm
disciplín a dokázaly v nich získat plný
počet osmi mistrovských titulů, což je
prostě paráda. A potvrzení, že raftaři
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prostějovského oddílu jsou v ČR dál
nejlepší,“ řekl dlouholetý kapitán TR
Zbyněk Netopil se zdůrazněním, že
díky svým triumfům budou naši zem

reprezentovat na podzimním mistrovství světa 2017 v Japonsku právě posádky TOMI-REMONT jak
v mužích, tak v ženách.

VÝSLEDKY TOMI - REMONT PROSTÌJOV NA MÈR 2017 V RAFTINGU R4
#$%
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Prostějovští VODÁCI
si zatrénovali
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KAŽDÉ MÍSTO MÁ SVŮJ PŘÍBĚH
...ten náš píšeme už 20 let
www.vecernikpv.cz

PADDLEBOARD
    

EXKLUZIVNĚ
MOSTKOVICE Letošní mistrovství světa v raftingu kategorie R6 (šestimístné lodě) je sice
v dalekém Japonsku na programu
až za necelé tři měsíce, členové
Raft Teamu TOMI - REMONT
Prostějov přesto jsou v plné
FOTOGALERIE
přípravě na tuto vrcholnou akci
klikni na
už nyní. A v sobotu 15. července si
www.vecernikpv.cz
BC T5"{)B}"50T ('%'% '@   
netradičně zatrénovali na místě,
kam zavítají pouze výjimečně: Měla to být i ukázková akce pro se nic dělat. Pro nás menší déšť Českou
republiku
pokaždé
na hladině plumlovské přehrady. veřejnost, jenže proti se postavilo žádný vážný problém neznamená, reprezentuje jediná posádka jak
počasí. V době tréninku pršelo, fou- my jsme zvyklí vyjet na vodu v mužské, tak v ženské kategorii.
Večerník byl u toho!
kal silný vítr a teploměr nedosahoval skoro za jakýchkoliv podmínek. A my máme velkou radost, že letos
EXKLUZIVNÍ
ani dvaceti stupňů Celsia, tudíž na I když taková obří bouřka s krou- na asijském kontinentu to budou
reportáž
pláž U Vrbiček nezavítala kromě pami jako v pondělí večer by nás shodně kluci i holky TOMI - REpro Večerník
samotných závodníků ani noha. Jen zastavila, to je pravda. Teď však MONT Prostějov. Národní nomiopodál parta pracovníků chystala můžeme jít směle na to,“ smál se naci jsme si vyjeli už během miMarek
večerní koncert Rock Memory of.
jeden z prostějovských vodáků Da- nulého roku a teď zbývá jediné: co
„Počasí se fakt moc nepovedlo vid Lisický otužilecky oblečený jen nejlépe se na mistrovství nachysSONNEVEND
a lidi nepřišli, ale to nevadí, nedá do půl těla.
tat. Abychom z Japonska pokud
Vzápětí na sebe on i jeho parťáci možno přivezli nějaké medaile,“
navlékli dresy TR ZUBR, dofoukli přál si Lisický.
člun, chopili se pádel a zapózovali Víkendový pobyt na plumlovské
pro objektiv Večerníku. Načež přehradě pojali s kamarády závodcvičným během vynesli plav- níky coby takové minisoustředění
idlo na vodu, ze břehu naskákali spojené s příjemným relaxem.
dovnitř a trénink mohl začít. „Sjeli jsme se převážně z Hané,
„Nejdřív si dáme několik sprintů, ale jeden dorazil až z Prahy, kde
potom krátký oddych a nakonec momentálně žije. Zatrénujeme,
něco delšího,“ plánovali Lisický pak posedíme, povykládáme, něco
a spol. Přesně v tomto duchu dobrého sníme i vypijeme a bude
přípravné odpoledne následně nám spolu moc fajn,“ nastínil Daproběhlo, přičemž i Matka příroda vid za souhlasného přizvukování
nastavila svou přívětivější tvář, do- výborně naložených kolegů ze
% '( '  #   ('   #' !
konce na chvíli vysvitlo sluníčko. sehraného kolektivu. Navzdory
2x foto: Marek Sonnevend „Na světovém šampionátu šestek vrtkavému počasí....

NA PŘEHR
ADĚ

R%  '  + '   #'( '+(
'  |@ !
Foto: Marek Sonnevend

MOSTKOVICE Stojíte na pevném
či nafukovacím prkně, které pomalu jede po vodě, a vy jej vestoje poháníte dlouhými pádly. Takhle by
mohl znít jednoduchý popis paddleboardingu, který je v posledních
letech stále populárnější letní zábavou i v České republice. A nyní existuje možnost vyzkoušet si jej také na
plumlovské přehradě. Večerník byl
uplynulou sobotu u toho…
„Na pláži U Vrbiček jsme otevřeli
půjčovnu paddleboardů. Každý, kdo
si chce tenhle atraktivní způsob plavení po vodě zkusit, ať přijde a za sto
třicet korun na hodinu může. Pokud
někoho paddleboard chytne opravdu hodně, půjčujeme ho rovněž na
celý týden za 1900 korun. Což je
ideální na dovolenou, třeba k moři.
Nafukovací se totiž dá složit do vyloženě nevelkých rozměrů, takže
při cestování nezabere moc místa,“
vysvětlil David Lisický provozující
Paddleboardy U Vrbiček.

Kdo by se případně bál pádu, nemá
prý žádný důvod. „Nesmělí začátečníci si klidně můžou ze začátku
kleknout, aby se cítili bezpečněji.
A až naberou větší jistotu, lze si
stoupnout. Každopádně nejde fakt
o nic těžkého ani složitého, paddleboard je na hladině dostatečně stabilní. Tudíž strach či obavy jsou úplně zbytečné. Naopak mám takovou
zkušenost, že kdo si to jednou zkusí,
tomu se paddleboarding hodně zalíbí,“ popsal Lisický.
Kromě toho má i pozitivní vliv
na zdraví. „V každém případě jde
o aktivní pohyb, kdy pádlujete
a současně musíte držet rovnováhu.
Dokonce existuje cvičení jógy na
paddleboardech, což na pláži U Vrbiček pro veřejnost děláme každé
pondělí od 18.00 hodin pod vedením odborné instruktorky. Zveme
každého buď do tohoto kroužku,
nebo si jen tak volně zajezdit,“ připojil Lisický.
(son)

letos slavíme jubileum...

Pondělí 24. července 2017
www.vecernikpv.cz
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Fotbalisté 1. SK Prostějov zahájili přípravu na novou sezónu
EXKLUZIVNÍ zpravodajství a foto pro Večerník: Tomáš KALÁB
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MOHELNICE První ostrý test čekal svěřence nového trenéra
Oldřicha Machaly v prvním kole domácího MOL Cup, v jehož
rámci zajížděli uplynulou sobotu do Mohelnice. Byl to za poslední
roky v tuzemském poháru papírově nejtěžší soupeř hrající stejnou ligovou soutěž. Zejména v prvním poločase ovšem eskáčko
nenechalo nikoho na pochybách, kdo je pánem na hřišti. S lepší
produktivitou by byl zápas rozhodnut už do přestávky, i tak měli
hosté navrch a zaslouženě postoupili. Soupeře pro druhého
dějství se Prostějov dozví už ve středu. Hrát se bude 9. srpna.
Lodivod eskáčka Machala měl k dispozici hráče, jejichž hráčský status je
jasný. Jednalo se tedy téměř výhradně o
domácí odchovance, do nichž pro zjednodušení můžeme započítat rovněž
Pančocháře, doplněné o trojici „Brňáků“ Kroupu, Schustera a Suse. Jedinou
žhavou novinkou byl novopečený
kmenový hráč Prostějova mezi třemi tyčemi, jímž byl Filip Jícha. Jeho
přestup z FC Vysočina Jihlava byl
dotažen právě během uplynulého
týdne.
Do sestavy se zapojil rovněž navrátilec
ze Zlína David Píchal, který obsadil levý
kraj zálohy, zprava se činil Šteigl a uprostřed pracovali defenzivní záložník Sus
- Pančochář, tentokrát primárně podpo-

rující ofenzivu, ofenzívu měl na starosti
Langer. Jediným hrotovým hráčem
zůstal Kroupa, neboť Hapal proti ještě
nedávno „svému“ klubu nenastoupil.
Kdo si zajel pouze na přátelský zápas v
Lipové, nestačil se od prvních minut
divit. Hra hostujícího celku nabídla
všechny prvky, kterých se nejen ve
zmíněném zápase, ale i ve většině
minulé sezóny nedostávalo. Dostupování protihráčů, práce s míčem,
kombinace, dokonce aplikace kolmé
průnikové přihrávky, byť pouze v
jediném případě. Co je stále potřeba
zlepšit, je střelecká efektivita, protože
první poločas mohl a měl z prostějovského hlediska skončit mnohem vyšším než dvoubrankovým rozdílem.

Trenér Machala hráčům v kabině náležitě zdůraznil, že pohárové utkání považuje za soutěžní a jako k takovému k
němu musí přistoupit všichni, kteří stále
hrají o své místo v základní sestavě. Byť
podobné apely zazněly i v minulosti,
tentokrát zcela zřetelně dopadly na
úrodnou půdu.
Stoperská dvojice Schuster - Rus prakticky neudělala chybu, Sus opět předvedl anticipaci v defenzivě. Vedle tradičně
odhodlaně bojujícího Pančocháře
předvedli rychlost a ofenzivní nápady
Langer s Píchalem a především Šteigl.
K jeho smůle ovšem dvě „loženky“
neproměnil, jinak mohl aspirovat na
výraznou osobnost zápasu.
Mezi pozitiva patří další branka v
podání Kroupy, který si tímto snad
začíná rozvzpomínat na někdejší pozici kanonýra. Velmi důležitá branka
padla také v případě Píchala, který si v
mužské kategorii zatím příliš gólových
oslav neužil. Není bez zajímavosti, že
první dvě branky vstřelili nejstarší a
nejmladší hráč. Dobrou pohotovost
a orientaci před brankou osvědčil Machynek, který prokázal, že i jako bek se




klikni na

www.vecernikpv.cz
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dokáže zapojit do ofenzivy a rozhodnout zápas.
Rádoby „povinné“ vítězství se ukáže v
poněkud jiném světle, pokud si připomeneme některá překvapení prvního
kola MOL Cupu. Hulín ještě v poslední
minutě unikl potížím v Tišnově, vypadly ovšem druholigové České Budějovice i Frýdek-Místek, který nestačil

na 1.HFK Olomouc, Otrokovice si
odvezly potupný půltucet z divizního
Slavičína, Uničov podlehl hladce 0:3
rovněž divizním Kozlovicím a ani Velké
Meziříčí už los druhého kola, který se
uskuteční už tuto středu 26. července,
zajímat nebude.
V nadcházejícím týdnu čekají prostějovské fotbalisty poslední dva

MOL Cup v Mohelnici:
Los 2. kola
MOL Cupu pojistka přišla po přestávce,

ve středu ZÁPAS PŘERUŠILA BOUŘKA

PRAHA, PROSTĚJOV Fotbalisté
eskáčka nebudou chybět v osudí
druhého kola domácí pohárové
soutěže MOL Cupu, jehož los je
na programu už tuto středu 26.
července. Uskuteční se ve 14:00
v sídle Fotbalové asociace České
republiky.
Ve hře bude celkem čtyřiapadesát
klubů a do soutěže se poprvé zapojují také kluby z nejvyšší soutěže HET
ligy ovšem s výjimkou těch, které reprezentují český fotbal v evropských
pohárech. Přímý postup do třetího
dějství mají zajištěný týmy Slavia
Praha, Viktoria Plzeň, Sparta Praha,
Mladá Boleslav a obhájce vítězství v
MOL Cupu 2017 Fastav Zlín. Hrát
se bude ve středu 9. srpna.
Koho vyfasuje 1.SK Prostějov?
Přivítají některého z prvoligistů, nebo tým s větší šancí na postup? Informaci vám přineseme
bezprostředně po losu na www.
vecernikpv.cz, ohlasy pak najdete
v příštím tištěném vydání.

1. KOLO MOL CUP:
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MOHELNICE Zatímco úvod sobotního utkání zalévaly sluneční
paprsky, v průběhu zápasu prvního
kola českého poháru MOL Cup se
zatáhlo do té míry, že trávník začaly zkrápět provazy vody. Pět minut
před koncem dokonce v takové
míře, že hlavní arbitr na nezbytně
nutnou dobu přerušil utkání. To
už bylo ale o postupujícím rozhodnuto, po dvou brankách z kopaček
prostějovských fotbalistů v prvMOL CUP
ním poločase přišla pojistka hned
1. kolo: ; <*= % >? @ A@)B" dvě minuty po změně stran. Na poC! % E? )@ A@)B" F?!/? % G/H stupu eskáčka nemohla nic změnit

I@J A@B" ;#  % K(' @ A@B"
L#MN % $' @I A@B" QS$*N %
! )@I A@TB" G(? % F$! I@ AI@B"
<$N % L? T@J AT@IB" L$( % KU
T@I AT@B" E# % QN @ A@B  )@"
KNM % W#! X< T@ AT@TB" Y[  % K%
#?! I@ A)@)B" K?N % Y $=?H @T
AT@TB" \#?N % 'H @ A@B" ;(
% S?H @) A)@B" L]N % GS
T@: AT@B" \?N KN % \^? ?^ T@I
AT@B" #?H% N(?H % /?N(? T@)
AT@)B" Y? % /!S' @) AT@)B" FSH
% *N )@I A@)B" >?H % EN'
 )@)  :@I" F/?H % _#=H?H
@ AT@B" ;( $ % ! (?
T@: AT@)B" S/!( % <#'=/H @T AT@TB"
G$? % #N I@) A@B" \! % W#! XE
@I A@TB" L?]! % E#?H `@T A@TB"
L W#! % F$]! @) A@)B"  % Q%
' T@I AT@TB" $'! % #/?H T@
AT@B" $'? % K( ;*/!]! T@I AT@TB"
\*?H % f]? I@T AT@TB" ?[ C]!
% K!#?H )@I A)@)B" K #( % KN(?
T@I AT@)B" Fg\ E'$H % g[%;!#
)@T A@TB" 9 2" J$/-!D-E"
>!H X % K ;*/!]! @T A@TB" L#!
% \'=/! I@: A)@IB" KN ;[# % %
$SH  
  " G(?
% F$! I@ AI@B" '$#? % KN( @)
AT@)B" Y?[ \#H % FH \?
@J AT@:B" G?H % F! @ AT@B"
L# i!( % <!(M T@I AT@)B

ani penalta domácích. Zajímavostí v zápase měl Šteigl chvíli před vyprše- Olejník, vzápětí Sečkář fauloval u hrabylo, že na mohelnické lavičce se ním hodiny hry: brejk dva na jednoho nice šestnáctky Kotůlka a nařízenou

'i qw x y{X|
jako hlavní kouč objevil prostějov- rozjel Kroupa a záložník s číslem 12 penaltu proměnil Pezzotti – 1:3. Po
nechal jen vyniknout brankáře Horu. zbytek utkání měli v kulminujícím

^};^#~ ský rodák Karel Trnečka!

Zápas začali aktivněji hosté a brzy Se začínajícím deštěm jako by eskáč- dešti více míč na kopačkách domácí,
došlo na standardní situace. Po rohu ku docházela šťáva. Nejprve Jíchovu k vážnějšímu ohrožení Jíchovy branse k hlavičce dostal Schuster, mířil tyč orazítkoval po dalekonosné střele ky se už ale nedostali.
ale nad branku. Stejně se už po šesti minutách vedlo Kroupovi, který
dostal opět ideální centr od Šteigla.
      
Prostějovský kapitán ovšem druhou
příležitost nepromarnil a po dalším
Karel TRNEÈKA
Oldøich MACHALA
z rohů usměrnil balón k tyči domácí
trenér FK Mohelnice:
trenér 1.SK Prostìjov:
svatyně - 0:1. Za pár minut mohl po „V prvním poločase byl jasně lepší „Za prvé jsme sem přijeli vyhrát.
Langerově průniku zvýšit pohotovou Prostějov, my jsme hráli bojácně, nebyli A to se povedlo. V prvním poločase
střelou Pančochář, domácí brankář jsme schopni si třikrát čtyřikrát přihrát. jsme předvedli velmi kvalitní výkon,
Hora byl ale proti. Ten se vytáhl i při O přestávce jsem hráče nabádal k tomu, výsledek o přestávce měl být mnohem
sólové akci Píchala. Domácí zahrozili aby zvedli hlavy, což se do jisté míry výraznější, příležitostí na to měli hráči
až po více než půlhodině, kdy Šichor podařilo, protože v druhém poločase dost. Zápas mohl být dávno rozhodnašel ve střelecké pozici Baču, jeho byl zápas naprosto vyrovnaný. Nastřelili nutý, po hodině hry jsme měli vést pět
pokus ale zblokovala obrana. Osm jsme tyčku, hosté samozřejmě měli šest nula. Pak dostaneme gól a zbývaminut před přestávkou přetavil pří- dobré příležitosti také. Kvalita byla na jící čas se obáváme o výsledek. Na hře
zemní centr v druhou branku Píchal jejich straně, většina hráčů disponuje z prvního poločasu chceme rozhodně
- 0:2. A mohlo být ještě veseleji, kdy- zkušenostmi z druhé ligy. V našem stavět, jen musíme být efektivnější
by Šteigl proměnil tutovku, do níž jej týmu bylo pět hráčů, kteří toho moc v koncovce, čemuž v soutěži věřím. Na
uličkou vyslal Pančochář.
nenahráli. Po sezóně nám odešlo asi doladění máme ještě dva týdny. Každý
Co se nepovedlo těsně před přestáv- šest hráčů základní sestavy a přišli jen hrál o svoje místo a hráči to vzali za své
kou, přišlo těsně po ní. Propadlý centr dva. Musím ale všechny pochválit za to, po celých devadesát minut. Mrzí mě
zleva si před brankou našel úplně osa- že zápas odbojovali, a výsledek považuji zbytečná penalta, kope se proti nám
mocený Machynek a s klidem pro- za spravedlivý.“
každý zápas a to je špatně.“
měnil - 0:3. Druhou vyloženou šanci

zápasy před startem MSFL. Již zítra,
tj. ve středu 26. 7., od 18:00 hodin se
představí v Ústí nad Orlicí, tamější
Jiskře se minulá sezóna velmi vydařila a z divize postoupila do České fotbalové ligy. Generálku pak absolvují
tuto sobotu 29. července od 17:00
hodin na hřišti v Poštorné proti divizní Břeclavi.
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EXKLUZIVNĚ
>>dokončení ze strany 23
V přípravě už nepokračuje Radim
Michálek, který by se jen těžko prosadil do kádru, a proto se trenéři
rozhodli jej uvolnit dalším zájemcům o jeho služby. Do tréninku se
vinou zranění dosud nezapojil
Tomáš Machálek a vypadá to, že
v Prostějově nakonec působit nebude. Testování bylo ukončeno také
Štefanu Danisovi, naopak na tréninku a v utkání ve Frýdku-Místku se
trenérům představil Milan Palatický.
Uplynulý čtvrtek dorazily další
dvě potenciální posily. „Máme
tady dva Ukrajince, jeden z nich je
středový hráč, druhý krajní obránce,
takže je budeme chtít ve zbývajících
dvou přípravných utkáních vyzkoušet,“ prozradil po zápase v Mohelnici
trenér Oldřich Machala.

„Penalty mám rád, ale bylo jasné,
    "#$%&'
MOHELNICE Po několika trénincích v novém působišti nastoupil
jedenadvacetiletý brankář Filip Jícha v Mohelnici k prvnímu soutěžnímu utkání. Mnoho příležitostí vyniknout mu soupeř nedal,
kromě odpískané penalty. O prvních dojmech a zatímní hráčské
kariéře promluvil v exkluzivním rozhovoru.
 Poměrně brzy po příchodu do
Prostějova jste odehrál první utkání, jak jste se cítil?
„Od začátku bylo vidět, že tým má svoji kvalitu a že máme na to vyhrát. V bráně jsem působil spíše jako taková jistota, kluci přede mnou skvěle pracovali.“
 Moc příležitostí vyniknout vám
Mohelnice ale nedala?
„Moc šancí opravdu neměli, měl jsem

snad jeden pořádný zákrok, když nepočítám tu překvapivě nastřelenou tyčku.“
 Musel jste čelit pokutovému
kopu, jakou máte osobní bilanci
v této disciplíně?
„V penaltách poměrně dobrou, mám
svou metodu, jak odhadnout směr
střely, tentokrát ovšem volil střelec
střed brány.“
 Dnes mohlo teoreticky dojít na

penaltový rozstřel, připravoval jste
se na to?
„Dá se říci, že penalty jsou moje oblíbená herní činnost, takže jsem si v tomto
případě věřil. Na druhou stranu, jak
jsem říkal, bylo od začátku zápasu zřejmé, že tak daleko se dnes určitě nedostaneme.“ (úsměv)
 Můžete se prostějovským příznivcům představit?
„Jsem odchovanec Jihlavy, pocházím
z malé vesnice nedaleko. Jakmile jsem
měl nastoupit do tamější juniorky, odešel jsem na hostování, protože přednost
měla vysoká škola v Brně. Prošel jsem
několika kluby nižších soutěží v rámci

hostování, byl jsem v Havlíčkově Brodě,
Humpolci a naposled v divizním Žďáru
nad Sázavou.“
 Máte nějaký brankářský vzor?
„Určitě. Dnes už legendárního španělského brankáře Ikera Casillase.“
 Jaké jsou vaše koníčky mimo fotbal?
„Mnoho času nezbývá, sportu věnuji
prakticky všechen čas. Jsem z brankářské
rodiny, táta i bratři jsou všichni brankáři,
já jsem absolvoval brankářskou akademii
a teď studuji sport na vysoké škole. Jsem
rád, že jsem dostal příležitost v zatím nejvyšší soutěži a beru to jako nový start mé
brankářské kariéry.“
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14 – Radek Švéda, 10 – Martin Svozil
(oba Pivín), Vít Gajdošík (Vrchoslavice), Martin Václavíček (Újezdec), Petr
Petráš (Troubky), Adam Pochyla (Horní
Moštěnice).

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:

1 – mj. Martin Spálovský, Jan Sigmund (oba Klenovice), Pavel Valtr,
Josef Ondrejkovič, Martin Pospíšil
(všichni Pivín).

Hráèi s nejvíce
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2382 – David Klimeš (Klenovice), Miroslav Kovář (Újezdec), 2381 – Michal
Tomek, Martin Navrátil (oba Němčice),
2371 – Marek Fürst (Nezamyslice),
2292 – Tomáš Rozehnal (Klenovice),
2275 – Pavel Horák ml. (Vrchoslavice).

11
12
10
10
8
8
7
5
6
6
5
5
3
2

Z

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22 – Josef Šálek (Dub), 17 – Petr
Kolečkář, 16 – Jan Horák (oba Němčice),
Lukáš Konupka (Vrchoslavice), Tomšá
Fikr (Újezdec), 15 – Tomáš Hradil (Vrchoslavice), Lukáš Kádě (Ústí „B“), 14 –
Jaroslav Svozil (Pivín).
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NJmice
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Želatovice „B“ 14
Ústí „B“
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Kojetín „B“
14
Horní Mošt=nice 14
P/erov „B“
14
Tova]ov
14
Klenovice
14
Troubky
14
Vrchoslavice 14
Pivín
14
Nezamyslice 14

TABULKA PODZIM

Dub
13
Ústí „B“
13
NJmice
13
Újezdec
13
Želatovice „B“ 13
Troubky
13
Kojetín „B“
13
Vrchoslavice 13
Sokol Tova]ov 13
Horní Mošt=nice 13
Pivín
13
Klenovice
13
P/erov „B“
13
Nezamyslice 13

TABULKA DOMA

TJ Sokol Dub nad Moravou
TJ Sokol Ústí „B“
FK Nmice nad Hanou
FC Želatovice „B“
TJ Sokol Újezdec
TJ Sokol Klenovice na Hané
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
FK Kojetín - Koválovice „B“
TJ Sokol v Pivín
TJ Sokol Horní Mošt=nice
FK Troubky
TJ Sokol Tova]ov
1. FC Viktorie Perov „B“
TJ Haná Nezamyslice

Nejlepší støelci
soutìže:
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PROSTĚJOVSKO Poté, co se v polovině června definitivně uzavřela sezóna také na regionálním fotbalovém poli,
a světlo světa spatřily konečné tabulky soutěžního ročníku
2016-2017, vrhl se Večerník do tradičního seriálu FOTBAL
EXTRA. Ten vám už dnes přináší své páté pokračování. Právě
tohoto letního období využíváme k tomu, abychom se naposledy ohlédli za uplynulou sezónou a v kostce zmapovali,
co se na zelených pažitech událo.
Po úvodním sumáři mužských i mládežnických soutěží jsme
se pustili do hodnocení vystoupení jak v minulém ročníku druholigového„A“-týmu 1.SK Prostějov, tak i mládeže tohoto nejmocnějšího regionálního klubu. Další na řadu přišla sonda do
krajského přeboru, kterou jste mohli najít v minulém vydání.
V dnešním dílu jsme učinili mimořádnou výjimku a namísto
drobnohledu I.A třídy Olomouckého KFS jsme skočili rovnou
do dvou skupin I.B třídy. Avšak nebojte se, do druhé nejvyšší
krajské soutěže se vrátíme a to už v příštím čísle. Tentokrát tedy ale monitorujeme účinkování velkého počtu regionálních
zástupců v nejnižších krajských grupách. Vedle tabulek a statistik vám přinášíme exkluzivní rozhovory s trenéry, nechybí
ani tradiční redakční komentář.
Ještě v posledním červencovém vydání se v našem fotbalovém přídavku ohlédneme za zmíněnou I.A třídou a zhodnotíme také Okresní přebor PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Už příště přineseme i kompletní rozlosování všech klání začínajících první srpnový víkend od MSFL po II. třídu. Ve druhém prázdninovém měsíci pak dojde na nejnižší soutěže
OFS Prostějov a nezapomeneme ani na ženy!

KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
I.B TØÍDA, SK. „A“:

letos slavíme jubileum...

cím, které v „áčku“ dlouho proháněly
Dub, avšak nakonec prohrály spurt
o stříbro s ústeckým „béčkem“. Díky
většímu počtu celků, které postup odmítly, se ale dočkalo i nejjižnější město prostějovského okresu. A v rodišti
Luďka Mikloška i Radoslava Látala
jsou časy druhé nejvyšší krajské soutěže překryty tlustou vrstvou prachu,
jsou tomu už téměř dvě desetiletí.
Takto úspěšný rok v I.B třídě zdejší
region dlouho nepamatuje, v nedávné
minulosti si právo účasti ve vyšší soutěži vybojovalo vždy maximálně duo
zástupců. A nejde přitom o důsledek
předešlého sestupování, i proto bude
nesmírně zajímavý už ten nadcházející a rychle se blížící ročník I.A třídy.
Spokojenost nicméně zavládla
i u spousty dalších reprezentantů
Prostějovska, zdaleka ne všichni totiž
mají postupové ambice. Radoval se
tak pátý Jesenec, který držela zejména výtečná domácí bilance jedenácti
výher a jen dvou porážek, šesté Klenovice si naopak libovaly na soupeřově
trávnících, odkud si přivezly víc bodů,
než kolik nastřádaly doma, vyjímá se
hlavně výhra 8:2 v Želatovicích. Sedmé Vrchoslavice se vzedmuly po příchodu náročného, avšak o výsledky se
opírajícího kouče Miroslava Panáčka.
Svědčí o tom čtvrtá nejlepší jarní část

a také série šesti bodovaných zápasů
v řadě. Ještě lépe se v tomto kalendářním roku vedlo Pivínu. „Turci“ zůstali
na podzim výrazně za očekáváním
a deset bodů je předurčovalo k boji
o záchranu, leč jaro byla zcela jiná
káva a čtyřiadvacet bodů vyneslo posun do elitní desítky, jen fous za lepší
polovinu.
Na počátku června se Smržicemi nesla
ohlušující rána, to spadl velký a těžký

KOMENTÁØ

balvan ze srdcí všem tamějším hráčům
i realizačnímu týmu. S nováčkem soutěže to bylo dlouho nahnuté, patnáct
podzimních bodů sice dávalo slušnou
výchozí pozici do zbývajících bitev, ale
také žádnou velkou jistotu. Do konce
dubna to díky dalším třem výhrám
bylo ještě dobré, ale čtyři prohry v řadě
včetně výsledků 0:5 v Libině a 2:6 s Doloplazy znamenaly návrat k jámě lvové. Až výhry nad Jesencem a Hvozdem
přinesly klid.
Záchrana se naopak nezdařila u dua
Hvozd, Nezamyslice. První bojovali
o udržení pravidelně od druhé sezóny
po svém postupu a tentokráte už to
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Trenér: Radovan NOVOTNÝ
Asistent a vedoucí týmu: Rudolf NOVOTNÝ

Jan HORÁK
Ivan JARMER
Petr KOLEČKÁŘ
Patrik VEJVODA
Pavel SLIVKA

Michal HAMALA
Lukáš CHLUD
Michal JIŘÍČEK
Bronislav MRKVA
Jakub PORUPKA
Jan SVOZIL
Ondřej TOMEK
Oldřich VÉVODA

Tomáš COUFALÍK
Petr DRŽÁLEK
Jan NAVRÁTIL
Martin NAVRÁTIL
Radovan NOVOTNÝ
Petr ŘEZÁČ
Zdeněk SÁZEL

Michal TOMEK
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tali, po posledním kole, které jsme s Klenovicemi nezvládli, všechny naše postupové
ambice skončily, a kdyby Leština a Ústí neodmítly, tak jsme nepostupovali, toho jsme
si vědomi. Všichni jsme to ale přivítali a byli
jsme rádi, já obzvlášť, protože po osmnácti
devatenácti letech se vrátila I.A třída do

FK NÌMÈICE NAD HANOU – HRÁÈSKÉ STATISTIKY:

 Jak se vám poslouchá zpráva, že
Němčice opět patří do I.A třídy?
„Všichni jsme se radovali, když jsme se to
dozvěděli, ale oslavy jako takové úplně nebyly. Je něco jiného postupovat z prvního
a až ze třetího místa. Tato informace nás
velmi mile překvapila, už jsme s ní nepočí-

NĚMČICE NAD HANOU Před necelými dvěma dekádami byl ještě
v pozici hráče u toho, když se v Němčicích hrávala I.A třída, nyní se
v úloze trenéra dočkal návratu druhé nejvyšší krajské soutěže do přibližně dvoutisícového města. Radovan Novotný a spol. tak pokračují
ve spanilé jízdě, která začala v okresním přeboru dorostenců a přes
III. třídu mužů dospěla až do vytoužených sfér. Mužský kolektiv navíc
zůstává po celou dobu pohromadě a žádná dramatická obměna se
nechystá ani pro následující ročník.

Němčic. Nezastírám, že mým snem bylo
přivést kluky zpátky do této soutěže, a jsem
hrozně šťastný. Celý rok jsme o to usilovali a de facto jsme byli zklamaní, že jsme
nedokázali naši pouť dotáhnout do úplně
vítězného konce. Čtyřikrát po sobě jsme
postupovali a nakonec se to podařilo i popáté, je to super. Tito kluci jsou spolu hodně dlouho a splnil se mi sen, společně jsme
to dokázali. Vrátilo se nám úsilí, které kluci
dávají do tréninkového procesu i zápasů.“
 Takže se hodně mísily pocity bezprostředně po sezóně a v následných
dnech?
„Nebudu zastírat, že jsme po Klenovicích
byli hodně zklamaní a špatní, patnáct
dvacet minut jsme seděli se sklopenými
hlavami a uvědomili jsme si, že nám druhé
místo uteklo mezi prsty. Kluci ale sami od
sebe řekli, že můžeme být pyšní, co jsme za
poslední roky dokázali a jakým způsobem
jsme se dostávali nahoru. Před sezónou
jsem říkal, že bude super, když budeme
hrát střed tabulky, nečekali jsme nikdo,
že by se nám tolik dařilo, nesnilo se nám,
že bychom hráli o první místo. Perfektně
se to ale rozehrálo a s jídlem roste chuť.
Hrát o čelo hned první sezónu svazovalo
klukům nohy, je to mladé mužstvo, od postupu ze trojky jsme navíc neobměňovali
mužstvo. Jsem zastáncem toho, že pokud
se postupuje, tak ať hrají ti kluci, kteří si ho
vykopali. Pokud na to mají, tak soutěž udrží, pokud ne, tak budu raději hrát o jednu
dvě níž, ale budu mít kolektiv. Než postoupit, pět kluků dát pryč a dalších pět nakoupit. To pro mě osobně ztrácí smysl.“
 Vzpomenete si ještě na dobu, kdy
se ve městě naposledy hrála tak vysoká
soutěž?
„Ano, s manželkou jsme na to hodně
vzpomínali. Myslím si, že poslední I.A třídu jsem tu ještě hrál já a moje generace.
Tehdy jsme se zachraňovali, povedlo se
a zavládla velká euforie, další sezóna se už
nezachránila, odcházela moje generace
a de facto nastal začátek padání až do třetí
třídy, odkud jsme postoupili zpět. Před
lety se začalo pracovat v dorostu, měl jsem
velice silný a početný ročník, vyhráli jsme
okres i kraj. Pak jsem si je vzal do mužů
a vyhráli jsme trojku i okres. Kolektiv je teď
 O to sladší pocity tedy nyní prožíváte?
„Samozřejmě. Kolem nás je více městeček
a Němčice byly vždy centrem mikroregionu. Dříve tu byly Stavební stroje, které
mohly nejlepší hráče regionu zaměstnat,
a hrála se tady vyšší soutěž. Jejich zánikem
toto skončilo. O to víc jsem šťastný, že se
nám podařil takový vzestup. Je něco krásného jít stále nahoru, ale je to o tom, že pracujete s klukama, které máte, od dorostu tu
musel vzniknout kolektiv. Kluci mi věřili
a šli za tím, co jsem chtěl já. Trénovali, makali, pracovali na sobě.“
 A co prodloužit sérii o další postup,
tentokráte do krajského přeboru?
„To už určitě ne, chtěl bych udržet I.A třídu
a ideálně hrát její střed, aby kluci získali zkušenosti a my co nejdéle udrželi tuto soutěž.
Kraj je level trochu jinde, na ten nemáme.
Třeba nedávno na domácím turnaji mi
chybělo pět hráčů ze základu a bál jsem se,
jak dopadneme, když všichni naši soupeři
byli z I.A třídy a za nás naskočili čtyři hráči
z áčka, několik z béčka a dokonce i žáci, co
teď přešli do dorostu. Kluci mě ale strašně
překvapili, hráli srdcem, bojovali, dřeli, měl
jsem z toho dobrý pocit. Proto mě mrzí, že
diváci čekají, že budeme dostávat na prdel.

“

Nejdou na fotbal, aby podpořily Němčice,
ale chtějí vidět, jak prohrajeme. To je úplný
hnus, z toho se mi chce zvracet!“
 Nejde v případě diváků jen o několik výjimek?
„Myslel jsem si, že když s klukama budu
pracovat, utvoříme kolektiv a budeme
postupovat, že třeba přijde i sponzor, ale

narážím na různé věci a stále cítím nenávist, závist, házení klacků pod nohy. Je tu
pár skalních fanoušků, kteří nám fandí, ale
také spousta takových nepřejících lidí, kteří
by byli strašně rádi, aby se nám nedařilo.
Přitom pracujeme s vlastníma kluky, nenakupujeme jako třeba Vrchoslavice, ale je to
úplně jedno. Jim lidé fandí, jak hrají hezký
fotbal a jak dobře to tam dělají, nevidí ale
naši práci s mládeží i béčkem.“
 Přišli jste o souboje právě s Vrchoslavicemi či dalšími týmy z okolí. Jak se
těšíte na nové soupeře?
„Derby s Klenovicemi, Pivínem, Vrchoslavicemi mají úplně jiný nádech, ale upřímně
jsem šťastný, že se minimálně na rok nebudeme potkávat s velkými rivaly, odpočineme si. Pořád jsme byli strašně srovnáváni
a všichni čekali, jak dopadneme. Doufám,
že se v I.A třídě na pár let udržíme a budeme se bavit fotbalem. Jdeme na zkušenou
a chceme si soutěž užít, není to o tom, že
musíme. S Protivanovem, Lipovou, Mostkovicemi to nebude tak vyhrocené a jsem
rád, budou to taková poloderby. Třeba do
Kostelce se hodně těším, mám tam spoustu kamarádů, znám tamějšího předsedu
Píchala. Bude to velmi těžká sezóna, ale
jsem rád, že se nám podařilo postoupit.“

Kluci hrají srdcem, poctivě trénují,
jsou z Němčic a mají k nim vztah,
proto jsme se dostali tak vysoko.
Pokud ale přestanou trénovat,
nastane opět podobný sešup
a ocitneme se zpět ve III. třídě.

ustálený a máme i výsledky. Příchodem
Michala Tomka se navíc vyřešila naše velká bolest, od dob Tomáše Buriánka a Pavla
Matouška jsme tu neměli gólmany. A kluci
hrají srdcem, poctivě trénují, jsou z Němčic
a mají k nim vztah, proto jsme se dostali tak
vysoko. Pokud ale přestanou trénovat, nastane opět podobný sešup a ocitneme se
zpět ve třetí třídě. Je to o tréninku, přístupu,
zodpovědnosti.“

RadovanNovotný:„Splnilsemisen!“

prostě nevyšlo, druzí se znovu po dvou
letech vracejí do okresu. Pro oba bylo
společné i nasazení velkého počtu hráčů, v barvách Hvozdu se představilo
třicet fotbalistů, za Nezamyslice jich
do hry naskočilo ještě o šest víc.
Díky všem těmto masivním přesunům
se tak výrazně překreslilo zastoupení
týmů z Prostějovska v jednotlivých
soutěžích a fanoušci i hráči samotní se
mají nač těšit. Pravda Jesenec a Konice
ve svých skupinách osiřely, ale v „áčku“
I.B třídy zůstane i dále zdejší pětice
v „B“ skupině I.A třídy bude okresních
mužstev hned osm. To znamená zhruba dvě derby na víkend!

Skupin( „B“ vládly týmy z Prost(jovska. Z postupu se radoval Kostelec na Hané (ervení) a nakonec i Protivanov.

Nmický kou dovedl svj tým k pátému postupu v ad

Na jedné straně vlna radosti a euforie,
jinde díky vydařené jarní části oddech,
že to nakonec přeci jen dobře dopadlo,
na jiných místech zklamání a vyrovnávání se s nepříjemnou realitou. Ročník 2016/2017 nabídl rovné desítce
regionálních zástupců v I.B třídě Olomouckého KFS širokou paletu pocitů
a rozpoložení.
Nejpevnějším krokem si za postupem
kráčeli fotbalisté Kostelce na Hané.
Už druhá polovina předešlé sezóny
byla v jejich podání velice vydařená
a uplynulý podzim byl přímo excelentní. Jaro už sice bylo slabší, avšak
vybudovaný náskok se ukázal být dostatečným. A navíc bylo spolehnutí na
Vítka v bráně a Preislera v útoku, tato
dvojice se stala doslova postrachem
soupeřů.
Krátce po skončení bitev na zelených
trávnících se navíc ukázalo, že i druhá pozice bude postupovou. Protivanov tak nemusel smutnit, že jen vinou
horších vzájemných soubojů přišel
o triumf v „B“ skupině a sympatická
práce s vlastními odchovanci slavila
další úspěch. Od divizních časů nebyl
tisícihlavý městys tak vysoko.
Nejméně očekávaný a možná také
vůbec nejslabší přesun do I.A třídy ale
přišel ještě později. To když byla místenka nabídnuta „až“ třetím Němči-

TŘI POSTUPY A DVA PÁDY, POSLÉZE ŠKATULATA
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velké nervy?
„Lhal bych, kdybych řekl něco jiného.
Dokonce jsem nepředpokládal, že to
bude takové drama až do posledního
zápasu.“ (úsměv)
Soupeři byli natolik kvalitní,
nebo vám spíše docházel dech?
„No, spíše to druhé... Bylo to o nás,
čímž ale nechci snižovat kvalitu soupeřů. Trošku se od nás odvrátilo
předešlé štěstíčko, kdy do čeho jsme
kopli, to nám tam spadlo. Kvůli tomu,
že jsme nedávali šance, museli jsme se
nadřít na gól. Nebylo to takové jako
na podzim.“
Když jste do Kostelce před půldruhým rokem přicházel, mužstvo
bylo na opačném konci tabulky. Co
se změnilo za tak krátkou dobu?
„Přístup hráčů. Když nepočítám Vítka, Šmída a Klimeše, tak kádr zůstal
stejný, kluci si ale začali věřit. První
zápas jsme vyhráli a mužstvo se naučilo vítězit, to bylo důležité. Pak je
z půlky hotovo. Ivoš Vykopal neodvedl špatnou práci, ale tak to prostě je, že
člověk přijde, začala fungovat chemie
a zatím to funguje. Samozřejmě přijde
čas, kdy bude chyba u mě, pak budu
muset jít já, to je úděl nás trenérů a to
k tomu patří.“
Co tak zásadního jste přinesl
do mužstva?
„To se musíte zeptat hráčů. (úsměv)
Já pracuji na tréninku stále s balonem,
hráče to baví, nejsem si ale vědom, že
bych jinak dělal něco jiného než ostatní. Důležité bylo, že jsme si sedli, kluci
mi začali věřit, plnit úkoly a povedlo se
vyhrávat. Devadesát procent úspěchu
je hlava. Když nefunguje, tak můžete
mít výkonné hráče, ale nepasuje-li to
do sebe, tak výkony nejsou. A kluci si
vyhověli sami, v Kostelci je dobrá partie, to je také základ úspěchu.“
Souhlasíte, že soutěži vládli tři
suveréni - vy, Protivanov a na jaře
i Doloplazy?
„Doloplazy u nás vyhrály, chytly a naskočily na vlnu, jakou jsme měli my
na podzim. Kvalitu měly, ale štěstíčko jim šlo naproti. Měli jsme naštěstí
deset bodů k dobru, takže to bylo jen

•• Prožíval jste v závěru sezóny

KOSTELEC NA HANÉ Co se
mu nepovedlo o soutěž výš
s Čechovicemi, toho i tak trochu
nečekaně dosáhl v Kostelci. Když
se totiž Jaroslav Klimeš na počátku roku 2016 ujímal taktovky,
patřila týmu až jedenáctá pozice,
na níž se vyšvihl teprve po úspěšných předehrávkách. Už třetí nejlepší jaro věštilo blýskání na lepší
časy a po přeřazení do„B“ skupiny
se kostelecká mašina rozjela naplno. Náskok se sice téměř rozplynul, na udržení prvního místa ale
i jarní výkony stačily.
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„Léto je krátké, máte období dovolených. Fotbal dělám už nějaký pátek
a myslím si, že se začíná strašně brzo,
první tři kola budou neadekvátní. To
je ale problém všech týmů, prostě je
to od svazu blbě nastaveno!“
Na co podle vás má stávající
kádr v I.A třídě?
„To je otázka, až čas ukáže, jak na tom
jsme. Kdyby se ale vyhrálo a nepostoupilo, tak by to nemělo logiku. Určitou kvalitu mužstvo má a je potřeba
si to vyzkoušet. Hráli jsme už v zimě
dobré přáteláky proti týmům z I.A, je
ale předčasné říkat, jestli budeme pátí,
osmí nebo dvanáctí. Prvořadým cílem
je záchrana a hrát útočný fotbal, být na
míči. Jak nám to půjde, to je druhá věc.
Tato soutěž je lepší okresní přebor,
takže očekávám masakr od začátku až
do konce. Můžete být připraven a pak
jste poslední, ale také se vám nemusí
v přípravě dařit a pak být v laufu. Nic
není předem dané, to je na fotbale
krásné, proto ho děláme. Kdyby bylo
vše dané dopředu, tak ho ani nemusíme hrát.“
To je pravda, skoro každý zápas
bude sledovanější, vypjatější. Mohlo by vám tolik derby spíše vyhovovat, nebo ne?
„Těžko říct, na to je brzo. Okres je
malý rybník, známe se. Sám jsem byl
v eskáčku, takže mám přehled o mladých hráčích. Pro diváky to bude určitě přínos a každé derby je svátek, aby
ale těch svátku nebylo až moc.“
A bude třeba souboj s Čechovicemi prestižnější i pro vás?
„Ano, působil jsem tam. Ale blízko
máme i Mostkovice, Určice a další
týmy. Je tam sedm mužstev z okresu a vše bude svátek. Jde o to ukázat
se, dají se očekávat atraktivní utkání.
Snad bude tato soutěž diváky bavit, bude mít nějakou úroveň a my
k tomu přispějeme.“

Důležité bylo, že jsme si sedli,
kluci mi začali věřit, plnit úkoly
a povedlo se vyhrávat. Devadesát
procent úspěchu je totiž hlava.

mezi námi a Protivanovem. Ten předváděl standardní výkony a jel po své linii. Také se držel, stále vyhrával a bylo
z toho drama až do konce. Čekal jsem,
že padnou, ale nepadli.“ (úsměv)
Zůstane nyní mužstvo pokračovat pohromadě, nebo nastanou
změny?
„No, bylo to dilema. Jako trenér očekávám, že soupeři budou rychlejší
a důraznější, takže bych minimálně tři
hráče uvítal, to bez debat, realita je ale
taková, že půjdeme do soutěže s tím,
co máme. Kádr jsme udrželi, až na
menší kosmetické věci. Muzikant se
vrací do Čechovic, odkud u nás hostoval, zpátky se ale vrací Dominik Hruban, který vyšel z dorostu. To by měla
být adekvátní náhrada, kus za kus, tím
ztrácet nebudeme. Na přípravě dále
máme dva kluky a uvidíme, jak se projeví, jestli kvalitu budou mít, nebo ne.“
Bylo složité udržet jednatřicetigólového Davida Preislera?
„Samozřejmě. S tímto jsme se potýkali, je tomu tak rok co rok. Nabídky má,
je nadstandardní střelec na I.B třídu
a možná i na I.A, to se teprve ukáže.
Nabídky má, ale zůstává v Kostelci.
To stejné i Honza Vítek, po postupu
jsme se dohodli, že budou pokračovat
i dál.“
Lze trochu zjednodušeně říct,
že defenziva stojí na Vítkovi a ofenziva na Preislerovi?
„Dá se to tak říct, ale nechtěl bych to
takto zjednodušovat. Když budou
zranění nebo budou chybět z jiného
důvodu, budeme se muset obejít bez
nich. Spekuluje se, že Kostelec je Vítek–Preisler, musíme ale hrát s mančaftem, co je, a když hráči nebudou,
což se může stát, tak musíme mít
adekvátní nebo alespoň částečnou
náhradu.“
A máte za tyto opory adekvátní
náhradu?
(smích) „To je otázka... Když nebudou, musí to vzít někdo jiný na sebe.
Kluci se snaží, ale momentálně tu nikdo takový není. Nicméně fotbal je
kolektivní sport, a přestože jsou oba
nadstandardní hráči, vnímám mužstvo jako celek. Hráče dělá kolektiv,
protože kdyby David přihrávky nedostal, tak góly nedá. To stejné kdyby
Vítek neměl obranu, dostane góly.
Jsou to spojené nádoby, kolektiv šlape
na ně.“
Zatím se příprava vyvíjí podle
plánu?

“

až do posledního zápasu,“
přiznal po triumfu trenér
Kostelce Jaroslav Klimeš

„Nečekal jsem drama

JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
aneb OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝMI SOUTŽEMI V SEZÓN 2016–2017

Fotbal Extra - 5. díl

Trojstranu připravil: Jiří Možný.
Foto: Zdeněk Vysloužil, archív Večerníku
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Nejlepší støelci
soutìže:

Kostelec
14
Protivanov 14
Nemilany
14
Jesenec
14
Kožušany
14
Troubelice
14
Nové Sady „B“ 14
Velká Byst/ice 14
Sokol Doloplazy14
Smržice
14
Libina
14
Zvole
14
Hvozd
14
Líbivá
14
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13
13
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13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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26
26
26
26
26
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andr Christomidis (Nové Sady „B“),
1 – mj. Vojtěch Bílý, Ondřej Procházka, Pavel Muzikant (všichni Hvozd),
Jaroslav Žouželka, Petr Tichý ml.
(oba Jesenec).

2 – Marek Dvořák (Nemilany), Alex-

Hráèi s nejvíce
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2
0
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16 – Libor Skopal (Nemilany), 13 –
Ondřej Nejedlý (Zvole), 11 – Luděk
Hasník, 10 – Luděk Polončík (oba Libina), Jan Wenzel (Velká Bystřice), 9 –
Petr Ullmann (Jesenec), Martin Koťátko
(Libivá).

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:

2392 – Vít Koutný (Hvozd), 2389 –
David Čížek (Jesenec), 2385 – Milan
Piták (Protivanov), 2352 – Petr Kráčmar
(Troubelice), 2295 – Antonín Janeček
(Nemilany), 2287 – Petr Čaník (Troubelice), 2235 – Petr Skopal (Nemilany), 2211
– Jiří Vánský, 2208 – Ondřej Procházka
(oba Hvozd).

Nejvíce
odehraných minut:

Doloplazy
Protivanov
Kostelec
Zvole
Kožušany
Troubelice
Velká Byst/ice
Jesenec
Nemilany
Smržice
Nové Sady „B“
Libina
Hvozd
Libivá
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1
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2
2
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TABULKA VENKU

P
S
6 73:26
4 71:32
10 60:48
11 79:55
11 58:47
13 64:52
12 65:59
12 53:61
14 83:63
16 51:58
16 48:63
16 56:67
19 27:78
22 35:114

Protivanov
Kostelec
Doloplazy
Kožušany
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Zvole
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Smržice
Libina
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CLEAN4YOU I.B TØÍDA, SK. „B“:
FC Kostelec na Hané
SK Protivanov
FK Nemilany
TJ Sokol Doloplazy
SK Jesenec-Dzbel
TJ Sokol Kožušany
TJ Sokol Troubelice
SK Velká Byst/ice
FK Nové Sady „B“
TJ SK Zvole
TJ Smržice
TJ Libina
FC Hvozd
Celtic Líbivá

Troubelice
Jesenec
Nemilany
Kostelec
Nové Sady „B“
Doloplazy
Protivanov
Velká Byst/ice
Kožušany
Libina
Smržice
Zvole
Hvozd
Líbivá

180
90
90
90
1821

Záložníci:

23
25
9
24
16
16

31 – David Preisler (Kostelec), Josef
Drábek (Doloplazy), 26 – Petr Andrýsek (Nové Sady „B“), 22 – Ondrej Milar (Protivanov), Jakub Ošťádal (Troubelice), 19 – Jiří Pur (Troubelice), 17 – Jiří
Tichý (Jesenec).
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Mužstvo

MIN

obránci

2
1
1
1
20

brankáøi
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Trenér: Jaroslav KLIMEŠ
Asistent: Petr WALTER
Vedoucí týmu: Vladimír STANĚK

Matěj KLIMEŠ
Michal LUŽNÝ
Petr MERTA
David PREISLER
Martin ŽÍDEK

Ivo GREPL
Lukáš GRULICH
Jan HOLOUBEK
Tomáš LANGR
Aleš MÓRI
Radim MUZIKANT
Ondřej NAVRÁTIL
Robert ONDRA
Juraj ŠULC
Pavel VYHLÍDAL

Lubomír BALÁŠ
Ondřej CHYTIL
Petr KANKOVSKÝ
Milan SYNEK
Jan ŠMÍD
Jakub ZATLOUKAL

Stanislav DRAGON
Lukáš MACH
Jakub MENŠÍK
Lukáš MENŠÍK
Jan VÍTEK

hráè
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„O postup jsme se chtěli pokusit až v příští sezóně,“

usmíval se protivanovský asistent Josef Pospíšil
PROTIVANOV Píď po pídi se v posledních letech přibližovali fotbalisté Protivanova čelu I.B třídy. V „olomoucké“ skupině patřili po celou
dobu od svého návratu z „okresu“
k tomu lepšímu a díky vývoji ve
vyšších soutěžích jim i druhé místo
stačilo k posunu do I.A třídy. Josefu
Pospíšilovi se tak vyplácí pokračující sázka na vlastní odchovance,
průběžně doplňované družstvo si
vystačí z domácích zdrojů, aniž by
tratilo v útoku či obraně.
Měli jste myšlenky na postup
v hlavách již během samotné sezóny?
„Tuto otázku nám pokládali spíše lidé
kolem fotbalu, my sami jsme ale o postupu nijak nepřemýšleli. Nechtěli
jsme zbytečně vytvářet tlak na sebe,
nebyl to náš prvořadý cíl. Uvažovali
jsme ale o tom, že bychom se v příští
sezóně o postup chtěli pokusit, protože jsme se již delší čas pohybovali
v horní polovině tabulky. Prvotním
cílem vždy bylo prezentovat se v rámci
našich možností a schopností atraktivním útočným fotbalem a myslím si, že
se nám to dařilo, náš region jsme dobře
reprezentovali a odvedli jsme slušnou
práci.“
Takže se jednalo o cestu postupnými krůčky?
„Určitě. Žádné nákupy hráčů, vše
z vlastních odchovanců. Těžili jsme
z dobrého dorostu vedeného Danem
Mudrochem, který správně doplňuje
‚A‘-mužstvo. Chceme zapracovat další
a uvidíme, jak se kluci srovnají s výkonnostním skokem, možná to pro ně
bude výzva, aby na sobě dál pracovali.
Do sezóny se nám zapojilo dvacet hráčů, málo to není. Největší obavu jsem
měl ze spousty zranění v jarní části,
nyní čekáme na návraty některých, jde
to ale hodně pomalu. Když někdo vypadl, tak ho ostatní nahradili a snad se
nám podaří naši kvalitu potvrdit příští
rok v I.A třídě a v soutěži se zabydlíme.“

••

••

••

Očekáváte velký kvalitativní
skok?
„Ano, bylo tomu tak už mezi okresem
a I.B třídou. Horní polovina byla srovnatelná a mužstva z dolního konce dokáží výsledky spíše uhrávat taktikou než
přehrávat soupeře. Když jsme se vrátili,
tak první sezónu postupoval Lutín, potom to byla Paseka. S takovými mužstvy se nám sice dobře hrálo, ale byla
nesmírně kvalitní.“
Během sezóny jste o zraněních
nemluvil, šlo by teď něco odtajnit?
„V přípravě jsme pracovali na tom,
abychom omladili obrannou čtveřici,
následně se nám dlouhodobě zranil
jeden bek a zranili se také oba stopeři.
Jeden měl otřes mozku, druhý dohrával
posledních pět zápasů se zlomeným
palcem u nohy. Bývalý kapitán Marek
Pospíšil podstoupil reoperaci kolene
a bude se vracet, potíže s koleny má více
hráčů. Napočítal jsem, že se nám zranilo sedm hráčů, ale klobouk dolů před
klukama, že jsme to dokázali takhle
zvládnout a odehrát. Prakticky jsme
prohráli jeden zápas a to s nejúspěšnějším celkem jara Doloplazy, zvládli jsme
to i s absencemi.“
Zdálo se, že jste letos vy, Kostelec
a na jaře ještě Doloplazy soutěži zcela
dominovali...
„Pravdou je, že skóre jsme měli pěkné,
dávali jsme hodně branek a obdržených
také moc nebylo. Byly ale zápasy, kdy
jsme jich dostali až moc, třeba doma
se Zvolí při remíze 4:4. Měli jsme velice úspěšný konec podzimu, když jsme
tehdy prohráli s Nemilany, byli jsme na
vrcholu formy. Dvakrát třikrát se nám
podařilo dát pět branek a měli jsme
i štěstí, že se zavedl nový systém s penaltami, byli jsme v nich asi nejúspěšnější.
Ale na druhou stranu jsem měl pocit, že
rozstřely byly spravedlivé a vyhráli jsme
je v zápasech, kdy jsme byli lepší. Hodně bodů nám posbíral gólman.“
Na jaře jste prohráli pouze jed-

••

••

••

nou, byla tato část sezóny z vaší strany
tak suverénní, jak napovídá bodový
výsledek?
„Nedá se to tak říct. Vstup nám vyšel, vyhráli jsme doma nad Novými Sady, což
je velice kvalitní mančaft hrající útočný
fotbal. Měli jsme to štěstí, že v obou zápasech jsme je udrželi na uzdě a nám samotným se dařily brejkové situace. Třeba
proti Smržicím jsme doma vyhráli jen
1:0, soupeř ukázal, že umí dobře bránit.
I s Hvozdem jsme měli problémy, v Libině jsme vyhráli o gól. S Nemilany vypadá
výsledek 4:1 jasně, ale oni hráli mnohem
lépe než na podzim, kdy nás porazili 2:0.
Tehdy jsme paradoxně byli my lepší, teď
si oni mohli sáhnout na remízu nebo vítězství.“
V útoku jste měli dva hlavní střelce, Ondra Milar a Marek Grmela
nasázeli v součtu téměř čtyřicet gólů.
Výrazná pomoc, že?
„Ondra překonal dvacítku, Marek jich
dal čtrnáct a přidávali se k nim i další
p šest branek. V minuhráči,, co měli pět
ch sezónách si vedl velice úspěšně
lých
ana Pospíšil a může se opět vrátit do
Fana
řelecké pohody, na počátku jarní části
střelecké
měl dobrou střeleckou fazónu i Tomáš
ospíšil. Velice dobrý počin zaznamenal
Pospíšil.
anek Nejedlý, i jako obránce dal šest
Danek
ranek, i když statistiky uvádějí jen čtyři.
branek,
dyž se jich střelecká štěstěna bude držet
Když
a budou proměňovat šance i dál, budu
n rád. Musím smeknout klobouk před
jen
ukama a poděkovat jim za sezónu. Doklukama
mluvili jsme se, že musíme hrát fotbal pro
váky, a v ochozech to bylo vidět, nejen
diváky,
oslední kolo nás hodně drželi fanoušci.
poslední
htěl bych jim poděkovat a ať s námi
Chtěl
ydrží i nadále. Budeme se na ně těšit.
vydrží
A nejen na ně, ale i na naše soupeře.“
Nyní vás paradoxně čeká víc
kresních soubojů, jak se těšíte třeba
okresních
naa zápasy se sousední Lipovou?
Teď už je téměř každý zápas derby.
„Teď
úsměv) Budeme blíže a teprve toto
(úsměv)
ude zkouška. Na Olomoucku se nám
bude

••
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MIN

G

19
15

Bronislav BURIAN
Zdeněk HORÁK
Martin KLICPERA
Martin LAŠTŮVKA
Radek NOVOTNÝ
Vojtěch SVOBODA
Petr ULLMANN
Jaroslav ŽOUŽELKA

12
22
8
22
3
18
21
21

984
1291

ÈK

hráè

Z

0
0

2
0

0
0

Filip MARTINEK
Lukáš VOLF

13
11

3
0
0
3
0
3
4
0

2
4
1
2
2
2
9
2

0
0
0
0
0
0
0
1

Tomáš DOSEDĚL
Přemysl GOTTVALD
Miroslav MARTINÁK
Lukáš MARTINEK
Tomáš PROCHÁZKA
Aleš STUDENÝ
Ivo ZBOŽÍNEK

14
21
9
11
9
25
23

26
1
11
18
5
6
12
3
21

2389
90
656
1103
130
365
419
23
1431

3
0
1
0
0
0
0
0
3

8
0
3
1
1
0
1
0
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
17
7

4
5
5

0
0
1

23
8
23
25
10
9
19
12
10
21

Úto"níci:
Miloš NAVRÁTIL
Jiří TICHÝ
Petr TICHÝ ml.

25
24
13

2160
1973
1195

Realiza"ní tým:

Trenér: Petr TICHÝ starší
Asistent: Vladimír ČÍŽEK
Vedoucí mužstva: Stanislav POLCR

MIN

G

24
16
6
9

ŽK

ÈK

26

2385

0

1

0

0
2
4
0
0
0

2
3
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0

2
0
22
0
0
5
0
0
6
0

5
0
2
0
0
2
0
2
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
5
9
2

1
2
3
0

0
0
0
0

obránci
Miroslav BÍLEK
Antonín DVOŘÁK
Daniel NEJEDLÝ
Zdeněk POSPÍŠIL
Milan SEDLÁK
Luděk ŽENATA

22
26
26
23
4
18

1206
2111
1746
1609
216
1250

Záložníci:
Radek KROPÁČ
Jiří LIŠKA
Ondrej MILAR
Tomáš MUDROCH
Patrik MUSIL
Vít NEJEDLÝ
Jan PITÁK
Marek POSPÍŠIL
Dalibor SEDLÁK
Tomáš SEKANINA

24
6
25
3
13
12
1
13
25
22

757
88
2019
90
238
314
2
813
1197
649

Úto"níci:
Úto
Marek GRMELA
František POSPÍŠIL
Tomáš POSPÍŠIL
Radek SEDLÁK

23
23
24
24

1752
1155
543
463

Realiza"ní tým:
Realiz

Hrající trenér: Milan PITÁK
Asistent: Josef POSPÍŠIL
Vedoucí týmu: Dušan MILAR

FC HVOZD – HRÁSKÉ STATISTIKY:
ŽK

ÈK

hráè

1177
998
1179
1451
348
602
210
1173
2079
1570
135
1673
1899
119
434
1306
765
243
1598
1630
548
78
369

Z

MIN

G

ŽK

ÈK

0

0

0

0
0
0
0
4
0
0
0
3
0

0
0
3
1
3
2
0
3
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

6
0
1
0
5
2
5
0
0
2
0
0
0

5
0
0
0
1
4
8
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
3

0
0
0
0
0
0

branká!i
0
0

0
0

0
0

0
0
3
0
0
1
4

1
0
0
0
0
3
2

0
0
0
0
0
0
0

9
0
5
4
0
0
1
2
0
5

2
1
2
4
0
1
2
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
1
0
1

1
2
0
1

0
0
0
0

Úto"níci:
Jiří KALANDŘÍK
Tomáš STUDENÝ
Viktor STUDENÝ
Josef VACA

G

“

Záložníci:
Ondřej DOSTÁL
Tomáš GOTTWALD
Lubomír KLUS
Robin KOTLÁR
Semir KOVAČEVIČ
David PÍREK
Petr SEDLÁČEK
Marek STUDENÝ
Jonáš TOMIGA
Michael VAŘEKA

MIN

Měli jsme i štěstí,
že se zavedl nový systém
s penaltami,
byli jsme v nich
asi nejúspěšnější.

obránci

Záložníci:
David ČÍŽEK
Vladimír ČÍŽEK
Michal DREŠR
Michal GOTTWALD
Antonín HRADIL
Josef KONEČNÝ
Tomáš KOŘENOVSKÝ
Lukáš MOTL
Jan ZAJÍČEK

Milan PITÁK

branká!i

obránci
1102
1838
553
1460
184
744
1700
1526

Z

branká!i

TJ SMRŽICE – HRÁSKÉ STATISTIKY:
ŽK

branká!i
Roman BURGET
Tomáš KÝR

••

SK PROTIVANOV – HRÁSKÉ STATISTIKY:
hráè

•••

SK JESENEC-DZBEL – HRÁSKÉ STATISTIKY:
hráè

hrálo dobře, moc jsme se tam neznali,
vzájemně jsme se respektovali a udělali
jsme si tam dobré jméno, tady na nás nikdo ohled brát nebude. Bude to mít jiný
náboj a uvidíme, budeme muset přidat
na bojovnosti a potvrdit fotbalový um,
snad budeme dobrým soupeřem a budeme na to mít. Když si zavzpomínám
na naše mladá léta, byly to bojovné zápasy. Jsme sousedé a budeme muset přidat
srdíčko, ale těšíme se.“
Jsou vám bližší právě tyto okresní
souboje, nebo předešlá olomoucká
skupina?
„Můj osobní pocit z I.B třídy byl od prvního ročníku velice dobrý. Zdálo se mi,
že se tam hraje techničtější fotbal. Šli jsme
do toho bojovností, vůlí a hodně nám
dalo, když jsme viděli, jak dobře jsou kluci připraveni a že dbají na to, aby se hrál
aktivní fotbal nahoru dolů, útočilo a jen
se nečekalo na chybu soupeře a brejk.
Tady nevím, Pro mnohé byl ale postup
zadostiučiněním, viděl jsem na nich, že
ý Někteří už majíj rokyy a nikdo si
chtějíj výš.
nehraje na žádnou primadonu. To je rozhodující a doufám,
že potáhnou za
jeden provaz,
i když nám
poteče do bot.
A když se náhodou nebude
dařit, tak se do
toho budeme
muset opřít
v zimě.“

Realiza"ní tým:

Trenér: Petr GOTTWALD
Vedoucí týmu: Jaroslav JOCH

POSLEDNÍ ŠANCE * POSLEDNÍ ŠANCE * POSLEDNÍ ŠANCE * POSLEDNÍ ŠANCE DO 31. ERVENCE

!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ VEČERNÍK !!! * nejvýhodněji * snadno a rychle * nejspolehlivěji
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ SE SLEVOU A BONUSEM 35% POUZE TEĎ A TADY!
ZAPLATÍTE JEN 575 K A ZÍSKÁTE ABONENSTVÍ NA 12 KALENDÁNÍCH MSÍC( + JEDEN ZDARMA
výrazně nižší cena než na stánku každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin možnost vyhrát v soutěži předplatitelů hodnotné ceny

Vít KOUTNÝ

26

2392

obránci
Josef BÍLÝ
Tomáš DUTSZAK
Petr FIALA
Jaromír KRÁSA ST.
Martin KUBICA
Jakub MUZIKANT
Michal PÍREK
Karel PROCHÁZKA
Ondřej PROCHÁZKA
Ondřej VYROUBAL

1
9
13
10
18
17
2
23
24
5

90
498
897
419
877
1386
90
1389
2208
220

Záložníci:
Vojtěch BÍLÝ
Tomáš DOSTÁL
Josef DVOŘÁK
Patrik HRDLOVIČ
Jaromír KRÁSA ML.
Pavel MUZIKANT
Zbyněk POLES
Josef SZEKULICS
Radek ŠVEC
Jiří VÁNSKÝ
Tomáš VÁNSKÝ
Jan VÍTEK
Petr ZAPLETAL

17
10
3
1
26
18
22
5
1
25
1
2
2

1194
3621
174
71
1747
1532
1846
75
28
2211
15
27
39

Úto"níci:
Pavel BÉŇA
Václav DOSTÁL
Luboš POLES
Lukáš SPÍCHAL
Michal SPURNÝ
Zdeněk TICHÝ

1
6
8
14
8
21

20
96
499
210
212
539

Realiza"ní tým:

Trenér: 1. až 15. kolo Rudolf ŠVEHLA
16. až 26. kolo Petr FIALA
Vedoucí týmu: Miroslav ŠVEC

WWW.VECERNIKPV.CZ
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ANKETU MEZI TRENÉRY ZBÝVAJÍCÍCH TÝM(
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U

Dadák se stěhujePosilami také

do Klenovic!
KLENOVICE NA HANÉ Velkého
jména a lehce opožděného dárku ke
svým červnovým narozeninám se
dočkal klenovický trenér Vladimír
Horák. Právě v týmu někdejšího
účastníka krajského přeboru a nyní
člena „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS bude totiž v hráčské kariéře pokračovat Tomáš Dadák. Společně s někdejším ligovým
fotbalistou, jenž na jaře vypomáhal
Nezamyslicím a v deseti duelech

si z pozice záložníka
připsal čtyři branky, see
ují
do tamější šatny stěhují
ézar
i mostkovický Jakub Šlézar
dek Štěa vícovský kanonýr Radek
pánek.
„Ještě jsem ho neviděl, věřím ale, že bude
velkou posilou. Spoléhám na to,“ těší se
Horák z příchodu třiatřicetiletého středopolaře a radost mu dělají i další zmíněné zásahy do mužstva. „Radek Štěpánek
se jeví velice dobře, Kuba Šlézar už hrál

TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ – HRÁÈSKÉ STATISTIKY:

hráè

Z

MIN

G

ŽK

ÈK

0
0

3
0

0
0

1
6
0
9
2
0
1

2
3
6
3
6
0
2

0
0
0
0
0
0
1

1
2
0
0
0
1
2
6
0
3
0
0

1
0
0
0
2
5
3
5
3
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

10
4
2
2
0

1
4
1
2
0

0
0
0
0
0

brankáøi
David KLIMEŠ
Radim MILER

26
1

2382
16

obránci
Martin CÉSAR
Tomáš CETKOVSKÝ
Martin CIBULKA
Lukáš FRYS
Marek LIŠKA
Kryštof POSPÍŠIL
Martin SPÁLOVSKÝ

8
21
119
24
22
12
21

187
1875
1250
1835
2016
767
1324

Záložníci:
Radek CETKOVSKÝ
Erik DREKSLER
Ladislav DVOŘÁK
Tomáš GREPL
Jiří KADĚRA
Adam PRÁŠIL
Martin PYTELA
Tomáš ROZEHNAL
Jan SIGMUND
Lubomír SMÉKAL
Tomáš VARGA
Tomáš ZBOŽÍNEK

12
10
4
21
3
19
14
26
9
11
10
1

346
780
58
599
181
902
978
2292
457
822
405
36

Útoèníci:
Marek BOROVSKÝ
Filip POKORNÝ
Josef POPELKA
Richard PROKOP
Jan VŠIANSKÝ

14
21
9
12
3

641
661
81
855
188

Realizaèní tým:

Šlézar a
k,
Štìpáne

MIN

TJ SOKOL V PIVÍNÌ – HRÁÈSKÉ STATISTIKY:

hráè

13
15

1179
1199

ŽK

ÈK

0
0

1
1

0
0

2
0
0
0
0
0
2
3

10
1
2
0
0
1
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
3
0
1
2

2
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0

2
15
16
1

1
0
5
0

0
0
0
0

obránci
Vít GAJDOŠÍK
Aleš HOLUB
Pavel HORÁK st.
Daniel KISS
Michal Olšanský
Zdeněk SPILLER
Josef TRÁVNÍČEK
Tomáš ZATLOUKAL

22
25
9
8
7
9
24
23

1118
2055
278
209
180
729
1802
1319

Záložníci:
Vít BLEŠA
Vladimír FIALKA
Pavel HORÁK ml.
Michal JIŘÍČEK
René JURČÍK
Oldřich PŘECECHTĚL

25
20
25
6
21
21

1775
1592
2275
135
1451
698

Útoèníci:
Michal HRADIL
Tomáš HRADIL
Lukáš KONUPKA
Petr ŠIMEK

13
19
26
7

708
1545
1282
583

Realizaèní tým:
Trenér: 1. – 10. kolo Jaroslav ŠKRKÁNEK
11. – 26. kolo Miroslav PANÁČEK
Asistenti trenéra: Jindřich VLČ
Miroslav COUFALÍK
Vedoucí týmu: Petr ŠTĚPÁNEK

Z

MIN

G

ŽK

ÈK

17
3

1575
101

0
0

2
0

0
0

2
2
0
1
2
1
1
0

1
3
3
1
4
1
4
0

0
0
0
0
1
0
0
0

1
0
1
1
0
5
11
0
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obránci

G

vychová. Brankářská otázka pro nás
byla nejožehavějším tématem, co
mohu chtít po hráčovi? Martinovi
se některé zápasy povedly a vychytal i nulu, jindy to dobré nebylo. Na
poslední dva zápasy jsme tam dali
dorostence a také to nebylo to pravé,“
popisoval dosavadní anabázi pivínský
kouč Jaroslav Svozil.
Radost mu činí rovněž doplnění
ofenzivy, z Určic přichází David
Trajer. Jednadvacetiletý útočník stihl naposledy devět branek
v okresním přeboru, nyní se posune o soutěž výš. „Jde o silového
hráče a myslím si, že pro nás bude
platnou posilou. V útoku s ním bude
nastupovat Tydlačka nebo Švéda
a Jarda se může stáhnout trošinku
pod hrot na devítku, aby měl víc balo-

nů a mohl víc tvořit,“ podělil se o svou
představu Jaroslav Svozil starší.
Tím také optimistické zprávy končí,
zpátky do Prostějova se vrací dorostenec František Hýbl, na dlouhé týdny
nebude k dispozici ani technik Pavel
Valtr. Zlomil si totiž zánártní kůstku
a přibližně na polovinu podzimu je
vyřazen. „Je to pro nás citelná ztráta.
Budeme dumat, jestli někoho sehnat,
nebo vše nějak přeskupit a poradit
si vlastními zdroji. Získali jsme ještě
v Klenovicích nevyužitého veterána
Přikryla, myslím si, že bude platný
a zapadne. Naopak s trenérem dorostu
jsme se domluvili, že jeho hráče budeme využívat co nejméně, ať přednostně
hrají svou krajskou soutěž, i když někteří
mají i u nás na základní sestavu,“ poukázal třeba na Martina Bartoníka. (jim)

Coufalíka nahradí v Němčicích

Tomáš KRČ
Vladimír KRČ

brankáøi
Marian JURČÍK
Jiří LOUČKA

zjistili jsme

PIV Už žádný vynucený záskok
PIVÍN
v bráně, doufají v Pivíně. „Turky“
v uplynulém ročníku pálila právě
otázka muže s rukavicemi, při zranění odcházejícího Tomáše Krče
musel mezi tyče Martin Pospíšil
a po něm i Aleš Vrba. Nyní budou
moci hráči klidněji usínat, z Nezamyslic totiž přichází Marek Fürst,
jenž v uplynulém ročníku „A“ skupiny I.B třídy nechyběl na hřišti ani
minutu.
„Jsem za to strašně rád, po dlouhé
době budeme mít kvalitního brani přípravný zápas a měl by přinést herní káře. Navíc je tréninkový typ a my tu
kvalitu. Je to dobrý fotbalista, má zkuše- máme dorostence, který čerstvě vyšel
nosti z vyšších soutěží a v Klenovicích ze žáků, a věřím, že nám ho Marek
hrával, takže prostředí zná. Předpokládám, že do naší hry vloží herní kvalitu
i hlavu. Mohl bych říct, že se na něm dá
stavět,“ podotkl.
Čtyřiadvacetiletý Šlézar se tak stěhuje
z I.A třídy Olomouckého o patro níž. NĚMČICE NAD HANOU „A“-tým fotbalistů Němčic dosáhl na
„Má potenciál velkého hráče a zpočát- třetí postup v řadě a vyzkouší si tak
ku ho i potvrzoval, limituje ho ale prá- již čtvrtou soutěž za poslední obdoce i hlava. Je to pro mě zklamání, mohl bí. Přesto se stávající kádr mění jen
nám ještě pomoci a dát klukům víc,“ kosmeticky. Mužstvo opouští Tomáš
zalitoval jeho odchodu kouč Mostko- Coufalík, jenž se vrací do Vrchoslavic Jiří Kamenov.
vic, naopak nováčkem v šatně se zřejV Klenovicích by se mohl potkat mě stane Martin Pospíšil, v uplynui s Janem Všianským, jenž na jaře sti- lém ročníku člen pivínské soupisky.
hl pouze jeden zápas, až ten úplně zá- „Ano, je to kus za kus. Máme dostatečvěrečný. „Odehrál výborný poslední ně široký kádr, ´béčko´ totiž trénuje
zápas v Němčicích. Teď laboruje se s ´áčkem´. V přípravě mě tamější kluci
velice překvapují a hodně zasáhnou do
zraněním, ale věřím, že se opět zapo- hry. Není potřeba přivádět další hráče,
jí a bude pro nás posilou. Doufám, jiné příchody neplánujeme. Chci hrát
slíbil nám to a pevně věřím v to, že s kolektivem, co tady je, kluci na sobě
se nám na hřiště vrátí,“ přeje si Ho- už několik let pracují,“ ubezpečuje kouč
rák, jenž se naopak musí vyrovnat úspěšného souboru Němčic nad Hase skutečností, že se Luboš Smékal nou Radovan Novotný.
vrací minimálně na půl roku zpět do Tato zpráva nepotěšila jeho pivínského
Otaslavic.
(jim) kolegu Jaroslava Svozila, o služby dva-

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE – HRÁÈSKÉ STATISTIKY:

Z

ale ztratil Valtra

do
Smékal
ic
Otaslav

brankáøi

Trenér: Vladimír HORÁK
Asistent a vedoucí týmu: Roman CIBULKA

hráè

Pivín získal gólmana,

Jan BARTONÍK
Martin BARTONÍK
Jaroslav FÝBORT
Radim PAVELKA
Martin POSPÍŠIL
Martin Sedlák
Viktor ŠVÉDA
Aleš VRBA

23
25
9
14
23
14
8
11

704
1422
545
928
2069
641
564
337

Záložníci:
Daniel BALÁŠ
David FALTÝNEK
František HÝBL
Roman HYŽĎÁL
Josef ONDREJKOVIČ
Martin SVOZIL
David ŠIŠMA
Pavel VALTR
Pavel VERBICKÝ
Tomáš VRBA

4
2
14
12
2
25
26
10
1
23

121
40
921
347
95
2114
1814
827
27
1926

Útoèníci:
Josef MAKOŠ
Roman NAKLÁDAL
Pavel SEDLÁK
Jaroslav SVOZIL ml.
Luděk SVOZIL
Kamil ŠVÉDA
Radek ŠVÉDA
Martin TYDLAČKA

3
9
1
25
1
1
25
22

95
140
39
1931
4
6
1851
737

Realizaèní tým:
Trenér: Jaroslav SVOZIL starší
Asistent a vedoucí týmu: Pavel SEDLÁK

Pospíšil
advacetiletého defenzivně laděného
hráče totiž nechtěl přijít. „Jako první
přišel za mnou, za což jsem rád, trochu
mě to ale celkem zklamalo. Pro mě to
bylo velké překvapení, nikdy ale nebudu nikomu bránit a už s ním víceméně

na sezónu nepočítám. Chtěl by si zkusit vyšší soutěž, teď už je to na jednání
předsedů,“ zkonstatoval smířeně stratég
devátého týmu uplynulého ročníku
„A“ skupiny I.B třídy Olomouckého
KFS.
(jim)

TJ HANÁ NEZAMYSLICE – HRÁÈSKÉ STATISTIKY:

hráè
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2
1
0
1
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brankáøi
Marek FÜRST

26

2371

obránci
Drahomír CRHAN
Radek FIALKA
David HÁJEK
Lukáš KRÁL
Michal LAKOMÝ
Jan MACHÁLEK
Ladislav MOLER
Jaroslav RYŠKA

1
8
21
9
16
19
14
19

90
271
1648
819
1459
1548
759
1342

Záložníci:
Tomáš DADÁK
Ondřej DOSTÁL
Michal FRGÁL
Pavel HORÁK
Martin MACHÁLEK
Tomáš MARIÁNEK
Dominik MATOUŠEK
Martin PLUCNAR
Matěj PLUCNAR
Jiří PŘIDAL
Jiří PŘIKRYL
Martin PŘIKRYL
Petr STEJKORA
Dalibor ŠEBEK

10
7
10
7
7
18
3
4
6
15
12
19
3
2

819
641
403
271
303
1256
20
159
260
1370
617
1206
51
31

Útoèníci:
Jiří DOSTÁLÍK
Petr CHARVÁT
Jakub JOZEK
Roman KIRILJUK
Martin MÁJ
Arnošt MATOUŠEK
Daniel MORAVEC
Zdeněk MORAVEC
Miroslav MUSIL
Kamil OULEHLA
Zdeněk ŠPIČKA
Miroslav VÉVODA
Petr ZÁVADSKÝ

2
2
5
2
2
1
1
17
24
8
19
15
1

30
26
172
66
90
76
14
577
1529
365
734
473
75

Realizaèní tým:
Trenér: Drahomír CRHAN
Asistent a vedoucí týmu: Miroslav VÉVODA
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 24. července 2017
www.vecernikpv.cz

„POPERU SE O NÁVRAT DO DESÍTKY!“

Prostějovský tenista Tomáš Berdych má za sebou úspěšný Wimbledon
a už s novým koučem Štěpánkem nadále sní o grandslamovém titulu
PROSTĚJOV
JOV
V Hodně zajímavé
období prožil od předčasného
vyřazení na French Open Tomáš
Berdych. Nejlepší český tenista,
který po dlouhých letech vypadl
ze světovéé desítky, skončil v Paříži
hém kole a cítil, že potřeuž ve druhém
nu. Dlouho neotálel a dobuje změnu.
hodl se na ukončení spolupráce
s koučem Goranem Ivaniševičem,
hož angažoval Martina
místo něhož
Štěpánka. Společně přicestovali už
ledonu, kde Berdych obdo Wimbledonu,
ňské semifinále. A stejný
hajoval loňské
kousek se mu povedl také v letošním roce,, kdy mu experti věřili
álo. Člen prostějovského
jen pramálo.
fert ale dokázal postouTK Agrofert
pit hned před dva hráče Top Ten
tu zastavil až pozdější vía jeho cestu
těz Roger Federer. Přesto Berdych
mu světu ukázal - jsem
tenisovému
ště nekončím! „Wimbletady a ještě
don mě pořádně povzbudil do
e. Nebylo by špatné, aby
další práce.
na konci sezóny bylo u mého jméciferné číslo,“ naznačil
na jednociferné
ce pro příští měsíce mosvé ambice
mentálně patnáctý hráč světa, ktenulém týdnu odjel slavit
rý v uplynulém
dvouleté výročí svatby s manželkou Ester na luxusní řecký ostrov
Mykonos..

v rámcii původního
p
vo
oru
rozhovoru
pro Večerník
čeerník
se ptal

Ladislav
avv

VALNÝ
NÝ
Ý

 Po necelém
elém roce jste se odhodlal
měně trenéra. Co bylo důk další výměně
hoto poměrně rychlého
vodem tohoto
tí?
rozhodnutí?
noduché. Výsledky neod„Je to jednoduché.
povídaly mým představám, řada věcí
ngovala, takže nebyl důvod
nám nefungovala,
oranem Ivaniševičem jsme
otálet. S Goranem
né představy o tréninku.
měli odlišné
m, že potřebuji jiný přístup.
Zjistil jsem,
ěci byly osvěžující, jiné ale
Některé věci
ný účinek. Tenis je o výsledměly opačný
cích a ty nebyly příliš dobré. Stalo je,
jede se dál.“
 Nemáte
áte pocit, že pokus angaerkouče byl vlastně mařežovat superkouče
ním času?
evnímám. Rozhodně tuto
„Tak to nevnímám.
zkušenost nevnímám nějak negativně.
m si ji, tuto možnost mám
Zkusil jsem
ou. Nebyla to ztráta času.
odškrtnutou.
m si, že potřebuji dát více
Ověřil jsem
na vlastní pocity. Už mi není dvacet,
mám něco za sebou. A k tomu, abych
nérovi respekt, nepotřebuji,
měl k trenérovi

aby měl v kapse pět grandslamových
triumfů...“
 V če, byl největší problém?
„Když to řeknu zjednodušeně, tak on
chtěl pracovat na věcech, které jsou
nadstavbou něčeho. Ale že věci předtím, které jsou gró mého tenisu a jsou
základ, tak ty úplně nefungovaly, to
se v uvozovkách přecházelo. To by
měla být samozřejmost, to umíš, fajn,
musíme dělat tohleto. Takhle to u mě
nefunguje, možná u jiných hráčů. Já
potřebuju jiný přístup, jinak fungovat.“
 Uvažoval jste o změně delší
dobu?
„Ani ne. Umím ale odhadnout, kolik
let mám ještě před sebou. Nemůžu
další rok něco jenom zkoušet. Byli
jsme spolu rok, to je celkem dlouhá
doba. Výsledky nepřišly. Byly to docela snadné počty.“
 Radil jste se s někým, nebo
šlo čistě o vaše rozhodnutí?
„Byl jsem do angažování takzvaného superkouče možná
zbytečně až moc tlačený,
protože můj vnitřní pocit to asi nikdy nebyl.
I tímhle jsem se přesvědčil, že musím dát hlavně
na sebe a rozhodovat se
podle sebe. S nejbližšími jsem pochopitelně
o všem mluvil. Ale konečný verdikt vždy dělám
sám, jde o mé rozhodnutí. Stejně jako na kurtu.
Tam mi taky nikdo
nemůže pomoci.“
 Ivaniševiče nahradil Martin Štěpánek, který vedl
Chorvata Ivana
Dodiga. To zřejmě nebyla náhodná volba...
„Na chvilku jsme
si spolupráci vy-

Byl jsem do angažování takzvaného
takzva
superkouče
možná zbytečně až moc tlačený, pr
protože můj vnitřní
pocit to asi nikdy nebyl. Řada věcí nám nefungovala.
I tímhle jsem se přesvědčil, že musím ddát hlavně na sebe.
Stejně jako na kurtu. Tam mi taky nikdo nemůže pomoci...
 Porážku přineslo až semifinále.
Šlo Federera vůbec při jeho formě
porazit?
„V tomto zápase ne. Můj výkon byl
hodně dobrý, výsledek tomu ale neodpovídal. Roger mi ale nedal šanci.
Když potřeboval, udělal bod. Nešlo
s tím nic dělat...“
 Jaké tedy je konečné hodnocení
třetího grandslamu roku?
„Z Wimbledonu mám skvělý pocit.
V každém utkání se podařilo udržet
koncentraci až do posledního míče.
S mým tenisem jsem byl opravdu
spokojený, nemohl být o moc lepší. Semifinále beru jako odrazový
můstek do dalších měsíců.“
 Jak moc výsledek povzbudí
před začátkem druhé poloviny
sezóny?
„Odehrát dobrý turnaj je fajn, ale já
povzbuzení ani příliš nepotřebuji.
Dokud budu mít z tenisu požitek,
budu hrát. Až zmizí, skončím. Zatím
je to, jak si přeji. Proto ani nepřemýšlím, jak dlouho ještě vydržím. Možná
dva roky, možná pět. Uvidíme...“
 V každém případě neobhajujete žádný extrémně velký počet
bodů. Cítíte šanci na návrat do světové desítky?
„Jak už jsem řekl, on ten žebříček vážně není úplně nejdůležitější, i když
třeba z pohledu nasazení do turnajů je
dobré být co nejvýše. (úsměv) Ale bylo
by hezké vrátit se do Top Ten. Nebude
to snadné, ale šance na takový postup
tu je. Poperu se o ni! Už kvůli tomu se
na další měsíce těším, budou hodně
zajímavé.“

 Loni jste kvůli zdravotním
problémům musel vynechat i US
Open, což se letos nestane. Jak je to
s vaším snem o vítězství na grandslamovém podniku?
„V minulosti, i té nedávné, se pořád
řešilo, jestli mi neutíká čas a šance na
grandslam se nezmenšuje. Já jsem to
tak úplně necítil. To neustálé probírání mých šancí ničemu neprospělo...
Prostě o tomhle bylo zbytečně moc
napovídáno a zbytečně moc se řešilo,
jestli čas běží a jestli vyhraju nebo nevyhraju grandslam. Pro mě to nebyl
nikdy žádný můj cíl, co by šlo vyloženě
ze mě!“
 Takže o triumfu na turnaji velké
čtyřky nesníte?
„To zase ne! Grandslam je snem
každého tenisty, jenže k jeho získání vede dlouhá cesta. Takový turnaj
trvá dva týdny, musíte jít od prvního
kola, krok za krokem a žádný se nedá
přeskočit. K titulu mám teď docela
daleko, což neznamená, že na něj nemyslím. Ale tady jsme se o tom pořád
bavili, tak to nevyšlo, přijde to příště
a znovu vyhraješ a ve finále to akorát
odvádělo pozornost od toho, jak jsem
byl naučený fungovat. Pořád to zůstává cílem, ale teď je to tak daleko, že
musím jít hodně kroků zpátky, abych
zase mohl začít a vykročit správnou
nohou.“
 Co potřebujete udělat, aby se
sen mohl splnit?
„Musím se spoléhat sám na sebe a být
sám sebou. Přirozený. Dělat věci tak,
jak jsem byl naučený. To si myslím, že
bude fungovat.“

vizitka
TOMÁŠ BERDYCH

zkoušeli
v Monte Carlu
a Madridu,
když byl ještě trenérem
Goran. Známe
se dlouho, vím, jak
pracoval s Ivanem
Dodigem. Jsme na
podobné vlně, rozumíme si. Rychle se to

ranking Tomáše Berdycha

Oèima Miroslava Èernoška
„Tomáš ve Wimbledonu ukázal, že se s ním musí neustále počíčítat. Osobně jsem přesvědčený, že ještě neřekl své poslední slovo.
Odehrál naprosto excelentní zápas s Dominicem Thiemem
m
a skvělé semifinále s fenomenálním Rogerem Federerem.
Když se dostanete na grandslamu do semifinále, znamená to, že patříte mezi nejlepší. Slabý nebo průměrný
hráč v turnaji tak dlouho nezůstane. Mám dojem, že
pozitivní je i změna v jeho týmu a že se brzy projeví.
S Tomášem jsme v kontaktu i z pohledu barážového
zápasu v Davis Cupu. Myslím, že to dořešíme na začátku srpna.
Jsou věci, které je třeba doladit. Šance, že náš nejlepší hráč bude pomáhat týmu
k záchraně v elitní skupině, reálně existuje.“

Foto: internet
potvrdilo i v tréninku. Hráč se s trenérem musí znát, vědět, jaká je osobnost,
a podle toho se věci líp staví a fungují.
Myslím, že tomu hodně rozumí a je
daleko víc na vlně k tomu, abychom si
líp rozuměli a věci jeden od druhého
lépe vstřebávali“
 Před Wimbledonem vám hrozil
žebříčkový propad, protože jste obhajoval loňské semifinále. Nesvazovala vás tato skutečnost?
„Pochopitelně
jsem si uvědomoval, že
„
mě čeká těžká obhajoba dost velkého
počtu bodů. Ale nějak zvlášť jsem to
neprožíval, přece jen už mám něco za
sebou. A žebříčkové postavení je jenom číslo. Když máte formu, nehraje
to velkou roli.“
 Bez větších problémů jste se dostal do osmifinále, v němž jste v pěti
setech přetlačil osmého hráče světa
Thiema. Bylo pro vás vítězství nad
tenistou nastupující generace zadostiučiněním?

„Takhle bych to neřekl. Měl jsem dobrý pocit ze své hry, kůli tomu tenis
stále hraji. Kdybych ten pocit neměl,
už na kurtu nejsem. Ať už se věnujete
kterémukoli sportu, děláte to pro radost. A tu jsem měl i v tomto utkání.“
(úsměv)
 I když bylo dlouhé, pětisetové?
„Já mám naopak pětisetové zápasy
rád. A ve Wimbledonu jsem ještě takový duel neprohrál.“ (smích)
 Následovalo čtvrtfinále s Djokovičem. Měl jste před zápasem
informace, že není zdravotně zcela
v pořádku?
„Že není úplně v pohodě, jsem poznal,
až když jsme začali hrát. Nesměl jsem
ale na to myslet. Bylo třeba udržet stoprocentní koncentraci. Povedlo se.
Kdybych nevyhrál první set, mohlo být
všechno jinak. Dopadlo to Novakovou
skrečí, byl to takový dárek. Vzhledem
k průběhu předchozích měsíců si myslím, že jsem si ho zasloužil.“

✓ narodil
naro se 17. září 1985 ve Valašském
Meziříčí
Meziří
nejlepší český tenista,
✓ dlouhodobě
dlou
hráč TK Agrofert Prostějov
hraje pravou rukou, mezi nejlepší
✓ hraj
forhend a servis, jako nejúdery patří
p
oblíbenější uvádí tvrdý povrch
oblíben
začal v pěti letech, na profe✓ s tenisem
ten
2002
sionální okruh vstoupil v roce 200
třináct titulů a dva tituly ve čtyřhře,
✓ v kariéře získal ve dvouhře třin
v dalších osmnácti případech byl ve
v finále
✓ z grandslamových vystoupení je jeho maximem finále ve Wimbledonu v roce 2010
✓ účastí mezi poslední čtyřkou hráčů na US Open 2012 a Australian Open 2014 se zařadil po bok Ivana Lendla jako druhý český
tenista v historii, jenž dokázal postoupit do semifinále dvouhry na
všech čtyřech grandslamech
✓ na žebříčku ATP byl nejvýše v květnu 2015, kdy mu patřila čtvrtá
pozice, momentálně je patnáctý
✓ třikrát reprezentoval Českou republiku na olympijskách hrách
✓ je dvojnásobným vítězem Davis Cupu (2012, 2013), v soutěži
nastoupil k dvaceti devíti mezistátním utkáním s bilancí 29-15 ve
dvouhře a 21-2 ve čtyřhře
✓ v roce 2012 vyhrál s Petrou Kvitovou Hopman Cup
✓ na okruhu ATP vydělal 27 148 283 amerických dolarů (9. v historickém žebříčku)
✓ od roku 2015 je ženatý - jeho manželkou je o sedm let mladší
zlínská modelka Ester, která dříve hrávala tenis za Napajedla
✓ osm let jej trénoval Jaroslav Navrátil, se kterým ukončil spolupráci na konci roku 2008, následně jej vedl Tomáš Krupa, v roce 2015
Daniel Vallverdu, aby jej o rok později Goran Ivaniševič, od konce
června 2017 jej trénuje bývalý tenista Martin Štěpánek.
zajímavost: v roce 2008 absolvoval Střední odbornou školu podnikání a obchodu v Prostějově a od roku 2011 je spolumajitelem
fotovoltaické elektrárny Lužany

letos slavíme jubileum...

Pondělí 24. července 2017
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TURNAJ V JESENCI OVLÁDLI DOMÁCÍ
Klání O pohár starostů obcí Dzbel a Jesenec vyhráli poté,
co ve finále předčili Hanou Prostějov 2:0

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

DZBEL-JESENEC Počtvrté uspořádal fotbalový oddíl SK JesenecDzbel přátelský letní turnaj mužů O pohár starostů obcí Dzbel
a Jesenec. V rámci přípravy na novou sezónu 2017/2018, která
už pomalu klepe na dveře, se jej v sobotu 22. července zúčastnily
čtyři týmy, z nichž nejlepší momentální formu prokázal výběr domácího klubu. Klání navštívil také PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
ND
D
Papírovými favority akce přitom byly
celky TJ Sokol Plumlov a TJ Sokol
Konice, jež v uplynulém ročníku patřily do klidného středu I.A třídy Olomouckého KFS. Hostitelé obsadili
páté místo v I.B třídě, kam postoupila
TJ Haná Prostějov coby vítěz okresního přeboru. V samotném klání ale
všechno dopadlo úplně jinak hlavně
kvůli tomu, že obě semifinále vyzněla v brzkém odpoledni výsledkově
opačně oproti teoretickým předpokladům.
Překvapením se stalo především vítězství Hané nad Konicí, byť velice těsné až
po remíze 1:1 a následném penaltovém
rozstřelu. „Do semifinálového utkání
jsme vstoupili špatně a zaslouženě prohrávali, až postupem času šel náš výkon
nahoru. Druhá půlka už byla mnohem
lepší, jenže jsme dokázali pouze vyrovnat. A penalty vyšly lépe soupeři,“
zhodnotil trochu nečekanou porážku
konický trenér Petr Ullmann. „Protivník byl fotbalově o něco lepší, my zase
nebezpečnější i produktivnější včetně

závěrečného rozstřelu,“ spokojeně konstatoval kouč TJ Daniel Kolář.
Druhé semifinále proběhlo naopak jednoznačně, když viditelně motivovaní
jesenečtí plejeři smetli Plumlov jasně
3:0. „Na to, že šlo jen o přípravu, jsme
podali dost kvalitní výkon. Naše hra
v tomto utkání se mi opravdu líbila,“ pochvaloval si lodivod SK Petr Tichý starší.
„V neúplné sestavě jsme si nechali utéct
začátek a pak už bylo těžké soupeře zastavit, střetnutí se nám příliš nepovedlo,“ glosoval kormidelník poraženého
Sokola Petr Kiška.
Po nezbytné pauze na odpočinek turnaj pokračoval zápasem o třetí místo,
přičemž všechny mače se shodně hrály na dvakrát třicet minut. Zpočátku
se víc dařilo plumlovské družině, leč
těsné poločasové vedení neudržela.
Naopak po přestávce naplno zabrali
Koničtí a třígólovým obratem na konečných 3:1 dosáhli na bronz. „Potěšilo mě, že kluci nic nezabalili a ve
druhé půli zabojovali navzdory faktu,
že to byl přátelák. Chybělo nám sedm
členů kádru, proto jsme zkoušeli
hráče na různých postech a nasbírali
spoustu cenných poznatků. Šlo tedy
o přínosný turnaj,“ ohlížel se šéf konické lavičky Ullmann.
Logickým vyvrcholením dne se
večer stal finálový duel tím víc, že

Triumf na domácím turnaji oslavili fotbalisté SK Jesenec-Dzbel i bouchnutím šampa~ského, jak se sluší a patí.
Foto: Marek Sonnevend
v něm nastoupila i ekipa organizujícího oddílu. A Jesenec-Dzbel neponechal v bitvě o putovní pohár nic
náhodě. Od začátku měl více ze hry,
zásluhou krásné rány Klicpery z dálky
přesně k tyči šel brzy do vedení. Druhý zásah pak přišel bezprostředně
před pauzou, kdy Burget uklidil z levé
strany do sítě brankářem odvrácený
roh. To už se původně horké letní
počasí prudce změnilo v hrozbu silné bouřky, ale ta naštěstí dějiště akce
o kousek minula a ochlazení s lehký
deštěm alespoň osvěžilo unavené aktéry. Po změně stran se prostějovský
ansámbl snažil vývoj rozhodujícího
střetu zdramatizovat, dostal se i do
dvou slibných šancí. Selhal však v zakončení a domácí tudíž chytře uhájeným vítězstvím 2:0 získali do svého
držení trofej. K radosti své i tří stovek
přítomných fanoušků.
„Ve finále byl soupeř lepší a zaslouženě
vyhrál. My ale nemáme proč smutnit, ne-

Situace ve vápn( Hané Prost(jov krátce pedtím, než
jesenecký Burget zvýšil stav finále na konených 2:0.
Foto: Marek Sonnevend
boť jsme absolvovali dva dobré přípravné
zápasy, což je rozdíl v porovnání s minulými lety, kdy jsme žádné přáteláky v létě
nehráli. Teď nás čeká tradiční tenisový
turnaj, v rámci kterého se příjemně naladíme na sezónu ve vyšší soutěži,“ pravil
s úsměvem trenér Hané Kolář. Ještě
víc se smál kouč nejlepšího kolektivu.
„Turnaj určitě splnil svůj účel. Odehráli
jsme dvě utkání slušné úrovně a v obou
odvedli kvalitní výkony, s čímž jsem
opravdu spokojený. Přitom nám chybělo několik kluků, takže jsme zkoušeli.
A rovněž tohle se povedlo. Teď můžeme
trochu slavit,“ těšil se výtečně naložený
lodivod SK Tichý.
Celý podnik bohatě splnil též společenskou funkci. „Před čtyřmi lety
jsme se rozhodli trochu obnovit staré
kamarádské vztahy ve fotbalu a snad
se to aspoň trochu daří. Taky pro lidi
jde ještě před startem soutěže o vítaný
druh zábavy. Věřím, že jsme naše příznivce prvenstvím potěšili,“ zdůraznil

O POHÁR STAROSTÙ OBCÍ DZBEL A JESENEC 2017

SEMIFINÁLE
TJ Haná Prostějov – TJ Sokol Konice 1:1 (1:0), na penalty 2:1. Branky:
20. Kaprál – 50. Širůček. SK Jesenec-Dzbel – TJ Sokol Plumlov 3:0 (1:0).
Branky: 25. a 55. Poles, 35. Svoboda.

O 3. MÍSTO
TJ Sokol Konice – TJ Sokol Plumlov 3:1 (0:1). Branky: 40. Ošťádal, 45.
a 50. Žondra - 20. Kutný.

FINÁLE
SK Jesenec-Dzbel – TJ Haná Prostějov 2:0 (2:0). Branky: 15. Klicpera, 30.
Burget. Rozhodčí: Slavík – Majer, Vachutka. Hráno bez ŽK. Diváků: 300.
Sestava SK SK Jesenec-Dzbel (prostřídali se všichni hráči): brankáři Kýr
a Burget, obránci Novotný, Fidler, Horák, Burget a Laštůvka, záložníci Klicpera,
Žouželka, Čížek, Svoboda, Hradil a Konečný, útočníci Burian, J. Tichý a Poles.
Sestava TJ Haná Prostějov (prostřídali se všichni hráči): brankáři Lošťák
a Hlávka, obránci Ohlídal, Trnavský, Jančiár, M. Kolář, Světlík, Vyskočil a D.
Holomek, záložníci Kaprál, Krupička, Mašík, M. Holomek, Strouhal a Novák
Jak., útočníci Zatloukal a Hodulák.
Petr Tichý starší s poděkováním všem
organizátorům za uskutečnění čtvrtého ročníku klání O pohár starostů
obcí Dzbel a Jesenec. Tradičně bylo
součástí hodových slavností, v pátek

večer mu předcházela taneční zábava
a po skončení celé veselé dění uzavřel
koncert dívčí hudební kapely Rebelky. Prostě víkendový bezva zážitek se
vším všudy!

Klenovice
nenašly
Čechovice zničily Kralice, na Urické recept

nováček přemohl Určice
PROSTĚJOVSKO Čtrnáct dní
před startem krajských fotbalových soutěží se pomalu ale jistě
rozjíždějí přípravy. Z několika
zajímavých prověrek jsme získali
i výsledky s krátkými komentáři
přímých aktérů. Nejzajímavějším soubojem byl střet Kralic na
Hané s ambiciózními Čechovicemi, jenž dopadl jednoznačně
ve prospěch účastníka I.A třídy.
Němčický nováček druhé nejvyšší
krajské soutěže si udělal hodovou
radost v souboji s favorizovanými
Určicemi.
FC Kralice na Hané
TJ Sokol Èechovice
0:4 (0:1)

Branky: Škrabal, Haluza, Kolečkář,
Chmelík.
Sestavy – Kralice: Šarman – Martinka (75. Troneček), Prokop,
Moštěk, Neoral – Blahoušek, Kawij,
Nečas, Troneček (46. Halenka) –
Kováč, Cibulka. Trenér: Ivo Lošťák.
Čechovice: Polák (46. Zápeca) –
Veselý, Walter, Koláček, Škrabal –
Novák, Kolečkář, Hatle, Chmelík
– Bošek, Klváček. Střídali: Haluza,
Vinklárek, Š. Hanák, Muzikant, Frys.
Trenér: Marek Začal.
„Bylo nás akorát jedenáct, pořád
ještě dotahujeme nějaké přestupy.
Byl to pro nás prakticky třetí trénink,
začali jsme v úterý. Po čtvrtečním
zápřahu jsme toho už měli ke konci plné zuby,“ popsal nevydařenou
přípravnou premiéru kralický hrající asistent Martin Neoral. „Velice
dobře odehraný zápas. Kluci předvedli, co v nich je. Zahráli si s chutí,

všechny branky jsme vstřelili po vypracovaných akcích,“ neskrýval spokojenost Marek Začal, zastupující
čechovický kouč za dovolenkujícího
Evžena Kučeru.
V týdnu sehrají Kraličtí další dvě
utkání. V pátek od 18:00 hodin
prověří účastníka krajského přeboru tým Kostelce na Hané. Utkání
se hraje na půdě nováčka I.A třídy.
V neděli pak čeká na kralické 1. kolo
poháru OFS proti Klenovicím na
trávníku v Bedihošti (17:00).
Čechovice absolvují pouze jedno
utkání, a to také pohárové. V neděli 30. 7. vyběhnou od 17:00 hodin
v Jesenci proti Konici.
FK Nìmèice nad Hanou
TJ Sokol Urèice
1:0 (1:0)

Branka: Kolečkář.
Sestavy – Němčice: M. Tomek –
Pospíšil, Svobodník, Jamrer, Chlud
– O. Vévoda, P. Vejvoda, Hamal, Jordán – Kolečkář, O. Tomek. Střídali: Palíšek, Buček, Kopřiva, Vodný,
Čala, Buriánek. Trenér: Radovan
Novotný.
Určice: T. Hýbl – Mohelník, Vodák,
Frehar, Zelina – Dračka, P. Halouzka, Menšík, Plajner – O. Halouzka,
Zapletal. Trenér: Pavel Zbožínek.
„Nebyli jsme zdaleka kompletní,
navíc jsme hráli na hody po sobotní
zábavě, takže toho měli všichni plné
zuby. Kluci zápas odjezdili, makali
a vydřeli to. Z mé strany tedy spokojenost jak s výkonem, tak i sobotní
zábavou,“ poznamenal k nedělnímu
duelu Radovan Novotný, trenér
vítězných Němčic. „My jsme hráli

v pátek s Troubkami a bylo to poznat. V tom horku klukům došly síly,
i když šance jsme měli,“ komentoval
určický lodivod Pavel Zbožínek.
V týdnu si oba celky zahrají po jednom utkání. Němčičtí se představí
opět na vlastním trávníku. V sobotu
29. července hostí od 17:00 hodin
Jesenec. Určice čeká pohárová premiéra o den později. V neděli 30. 7.
vyběhnou na hřišti Mostkovic, také
od 17:00 hodin.

protože jsme prohráli. Soupeř se ale
ukázal jako hodně silný, byl více na
míči a měl v sestavě spoustu zkušených hráčů. Ke cti mých svěřenců
slouží, že to nezabalili a bojovali až
do konce a vstřelili i branky. Brno
nás prověřilo v defenzivě,“ hodnotil
Marek Začal, trenér Čechovic.

DALŠÍ P#ÍPRAVY:

Branky: L. Zapletal 2, Kamenov
ml., Křišťan.
Sestava Mostkovic: Kroupa – Dadák, Chmelař, Bureš, V. Vojtíčšek
– L. Zapletal, M. Vojtíšek, Doseděl,
Křišťan – Kamenov ml., P. Zapletal.
Střídal: O. Zapletal. Trenér: Jiří
Kamenov st.
„Byl to náš první zápas a byla to
jakási odměna za první tréninky.
Kluci zahráli dobře, jsem rád, že
je zdravý Petr Zapletal, máme tak
kompletní naši údernou dvojici.
V neděli bychom rádi potrápili Určice, které jsou favoritem. Naskočil
po dlouhé pauze i Ondra Zapletal,“
informoval Jiří Kamenov starší, trenér Mostkovic.

TJ Sokol Urèice
FK Troubky
5:0 (3:0)

Branky: O. Halouzka 2, Vodák 2,
Zapletal.
Sestava Určic: T. Hýbl – Plajner, Zelina, Frehar, Mohelník – O. Halouzka,
P. Halouzka, Menšík, Krajíček – M.
Trajer, Zapletal. Střídali: Vodák,
Dračka. Trenér: Pavel Zbožínek.
„Kluci to zvládli velice dobře. Dařila
se kombinace, soupeře jsme předčili fyzicky. S tím, co jsme předvedli,
jsem spokojený,“ pochválil svůj tým
Pavel Zbožínek, trenér Určic.
TJ Sokol Èechovice
Start Brno
3:5 (0:3)

Branky Čechovic: Kolečkář, Skoumal, Chmelík.
Sestava Čechovic: Zápeca (46.
Polák) – Veselý, Walter, Koláček, Š.
Hanák – Novák, Kolečkář, Lakomý,
Chmelík – Haluza, Hatle. Střídali:
Frys, Vinklárek, Bošek, F. Halouzka,
Skoumal. Trenér: Marek Začal.
„Spokojenost úplná být nemůže,

TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Tovaèov
4:0 (2:0)

TJ Jiskra Brodek u Konice
Sokol Jaromeøice
6:5 (4:2)

Branky Brodku: Z. Koudelka 2, A.
Burget 2, R. Burget, Vičar.
Sestava Brodku: Janků – Mach,
Adámek, Barták, L. Koudelka – Z.
Koudelka, P. Koudelka, K. Grepl –
P. Grepl, R. Burget, Kolář. Střídali:
Müller, A. Burget, Vičar. Trenér: Patrik Müller.
(zv)

NĚMČICE NAD HANOU Další přípravné utkání se odehrálo
v němčickém fotbalovém areálu,
kde své síly změřilo klenovické
mužstvo proti hráčům Určic. Po
bezbrankovém poločase se přeci jen dvakrát dokázali prosadit
svěřenci Pavla Zbožínka, na což
Klenovičtí nenašli recept, i když
šance se zrodily i na jejich straně.

Josef POPELKA

Úvod byl zpočátku poněkud nervózní, ani jedno z mužstev nechtělo
dát svému soupeři nic zadarmo. Více
mělo míč na svých kopačkách přeci
jen zkušenější určické mužstvo, prosadit se proti pozorné obraně soupeře
ale nedokázalo. Udeřit tak mohlo na
straně druhé. Proti Štěpánkově střele
však bylo břevno určické svatyně. Svou
největší šanci pak nedokázal zužitkovat
klenovický kapitán Tomáš Rozehnal,
který pláchl určické obraně, ale tváří v tvář nedokázal svůj průnik proti
dobře vyběhnuvšímu Hýblovi využít.
Na druhé straně nepřekonali Klimeše
Trajer, Halouzka ani Zapletal.
Do druhé půle poslal kouč Zbožínek
čerstvou krev a odměnou mu bylo
brzké vedení. Prostřídání vneslo svěží
vítr do určické hry, Klenovice se horko těžko bránily častým výpadům.
Branku svému soupeři ale Klenovičtí víceméně darovali, když namísto
odkopu zvolili konstruktivní rozehrávku ve vápně, kterou ale zachytil
Ondřej Halouzka a usměrnil míč ke
vzdálenější tyči Klimešovy svatyně –
1:0. Když zůstaly další určické šance
nevyužity, osmělila se také klenovická ekipa. Dobrou šanci měl útočník
Štěpánek, střela Popelky mířila nad.
Svěřenci trenéra Horáka tak svůj
tlak střelecky zužitkovat nedokázaly,
a tak v samém závěru udeřilo opět na
straně druhé. Zdánlivě ztracený míč

dokázal Trajer zachytit a poslat centr
na osamoceného Zapletala, jenž se
hlavou nemýlil a stanovil tak konečný
stav 2:0 pro Určice.
Klenovice se před nedělním pohárovým kláním s Kralicemi představí již
ve středu na hřišti ve Smržicích proti
domácím plejerům, Určice se utkají
v dalším pohárovém zápase proti
Mostkovicím.
FC Klenovice na Hané
Sokol Urèice
0:2 (0:0)

Branky: 53. Halouzka O., 92. Zapletal.
Sestavy týmů:
Klenovice: Klimeš – Spálovský, Šlézar, Pospíšil, Grepl – Frys, Dreksler,
Rozehnal, Popelka – Štěpánek.
Střídal: Cibulka.
Určice: Hýbl – Fréhar, Zelina, Mohelník, Plajner – Menšík, Halouzka
O., Krajíček, Halouzka P. – Zapletal,
Trajer. Střídali: Dračka, Mohelník,
Nakládal.
Vladimír HORÁK
– Klenovice na Hané:
„Utkání splnilo účel nad očekávání,
mohli jsme sledovat kvalitní zápas. Třicet minut jsme byli lepším týmem, pak
se projevila větší zkušenost soupeře.
Nebyli jsme stále kompletní, odehráli
jsme zápas pouze ve dvanácti lidech.
Alespoň jsem měl možnost vidět, jak
na tom hráči jsou, a musím říct, že jsem
byl s přístupem naprosto spokojen.“
Pavel ZBOŽÍNEK – Určice:
„Přístup hráčů, nasazení, to vše mělo
vliv na celkovou hru, která byla od obou
mužstev velice kvalitní. Hrál se běhavý
fotbal na kvalitním hřišti. Zpočátku jsem
zkoušel hráče na různých postech, ve
druhé půli jsme se vrátili k rozestavení,
které hráčům svědčí a to se také na hře
hned projevilo. Chtěli jsme si vyzkoušet
různé varianty kvůli sezóně, kdy se musí
vinou zranění reagovat na změny.
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MARTINA KŘUPKOVÁ VYHRÁLA ANGLICKOU LIGU
kladní část, ale to se nám nepodařilo. Již během ní jsme svedly těžké
bitvy s Bracknellem a Guildfordem,
s nímž jsme jeden zápas prohrály
a druhý remizovaly,“ podotkla.
Vyřazovací část totiž byla o něčem
jiném a Final Four, v němž šlo
o vše, vyšlo nejlépe právě
birminghamskému oddílu. „Celé play-off se odehraje během jednoho
víkendu. Nejprve se
v sobotním semifinále
utkají první se čtvrtým a druhý se třetím,
vítězové jdou do finále,
poražení jedou domů.
A v neděli se pak hraje o zlato. Přes celý rok jsme trénovaly hlavně taktiku, což se nám
v závěru vyplatilo,“ libovala si.
Boj o cenné kovy nabídl jak
hladkou partii, tak dramatické okamžiky a členky
Solihull Vixens dokázaly svým konkurentkám
vrátit útrapy z předešlé
fáze ročníku. „V semifinále jsme narazily
na Guildford. Byl to
těžký soupeř, ale my
jsme hrály dobře.
Dodržely jsme
taktiku a začaly
B(hem základní ásti zazna- v tempu, hned
začátku
ze
menala rodaka z Pemyslovic

BIRMINGHAM, PROSTĚJOV Martina Křupková již není pouze
českou, ale i anglickou mistryní v ledním hokeji! Pětadvacetiletá
útočnice si pracovní pobyt za kanálem La Manche zpestřuje aktivním hraním za Solihull Vixens. Rodačce
z Přemyslovic se dařilo náramně, po druhém
místu v základní části si její družstvo proklestilo cestu do finále, které také zvrátilo na svou
stranu. A rozhodující role se zhostila právě
sportovkyně prostějovského regionu,
která se při vítězství 4:3 postarala
o rozdílovou branku.

původní
zpravodajství
zpravodajstv
ví
pro Večerníkk

Jiří
MOŽNÝ
„Titul jsme zatím
všichni moc neslavili, nemáme autobus
a hodně holek
řídí, tak se

slavit
příliš
nedá. Ale budeme
mít zakončení sezóny
a tam to oslavíme,“ pousmála se několikanásobná
domácí šampionka v dresech Slavie Praha i SK Karviná, která tak
vylepšila rok starý bronzový
úspěch.

Z týmového pohledu
byla velice spokojená, a jak
by také ne, po
měsících snahy
se totiž podařilo dokráčet na
tamější vrchol.
„Celá sezóna
byla v podstatě
velmi úspěšná.
dvanáct bod+, ty nejd+ležit(jší si
Chtěly jsme samo- pak nechala na Final Four.
Foto: archiv M. Kupkové
zřejmě vyhrát i zá-

EX

EXKLUZIV

NĚ

Nejprve vstelila vít(zný gól, pak se mohla Martina Kupková (naho+e uprost+ed) radovat se svými spoluhrákami ze zlatého
úsp(chu.
Foto: archiv M. K+upkové

jsme daly dva rychle góly. Nakonec
jsme vyhrály 7:1. Ve finále nás čekal
Brac
Bracknell,
který je v podstatě tamější
repre
reprezentací.
Bylo to hodně nároča i přesto v jeden moment jsme
né, ale
vedly 4:1. Výsledek byl nakonec těs4 “ přiblížila Křupková nejzáný 4:3,
sadn střetnutí celé sezóny.
sadnější
Tam soutěž hraje v ženském poTamější
dání celkem šest družstev, během
dlo
dlouhodobé
části se zápolilo čtyřk
kolově
dvakrát doma a dvakrát
v
venku,
každý celek tak sehrál

dohromady dvacet utkání. „Trénujeme jednu hodinu týdně a úroveň
hokeje tu není až tak vysoká jako
v Česku, máme ale v týmu několik
reprezentantek Anglie a jednu Nizozemska. Ty nás v podstatě držely
a dávaly hodně branek,“ upozornila
Křupková.
Naopak české nebo slovenské spoluhráčky se nedočkala a také její
role byla poněkud odlišná než o rok
dříve. Přesto vsítila v základní části
osm branek a další čtyři připravila.

„Dala jsem pár gólů, ale nedařilo se
mi tolik jako loni, navíc jsme uplatňovaly trochu jinou taktiku. Ale
jako týmu se nám v útoku dařilo
a daly jsme hodně gólů, to se počítá,“ nestěžuje si.
A návrat zpět do Česka také
v nejbližší době neplánuje, od
podzimu tak bude moci zaútočit
na obhajobu zlaté medaile. „Líbí
se mi tu moc. Jsem tu hlavně kvůli
práci, takže dokud budu pracovat,
tak zůstanu,“ má jasno.

Pichází Švec a Žovinec, koue gólman Odehnala

Jestřábi jdou na led stídá dobe známý Žigárdy

PROSTĚJOV Už dnes, tedy v pondělí 24. července, se vypraví
prostějovští hokejisté na ledovou plochu. Příprava Jestřábů na
ročník 2017/2018 tak vstupuje do své závěrečné fáze a blíží se
rovněž úsek přípravných období. Také proto vedení klubu představilo ceny permanentek i jednorázových lístků, prodávat se začnou na počátku srpna.
„Jdeme na led ve dvou skupinách, první v devět, druhá krátce po desáté. Zúčastní se všichni stávající členové kádru a na zkoušku rovněž
Vojta Augustin, Robin Medek, několik mladých obránců z Brna a také
místní odchovanec Petr Krejčí. Dohromady by mělo jít o čtyřiadvacet
hráčů,“ prozradil Večerníku Jiří Vykoukal, sportovní manažer oddílu
a s největší pravděpodobností také hlavní trenér prvoligového týmu
Jestřábů.
Již brzy si budou moci příznivci Jestřábů zajistit permanentku pro celou nadcházející sezónu. V prodeji tentokráte bude pouze jeden typ
zahrnující základní část, play-off i přípravné zápasy, cena činí 2 100 korun. V případě rezervace místenky se cena o stovku zvyšuje. Jednorázové lístky přijdou na 50 korun v přípravě, 80 Kč během dlouhodobé fáze
a 120 korun při vyřazovací části. Děti do sto třiceti centimetrů mají
vstup zdarma. „O vydání balíčků třeba na deset utkání jsme neuvažovali. Někde je sice používají, nevidím v tom ale smysl. Pokud někdo
klubu fandí a chce ho podpořit, měl by si koupit vstupenku na celou
sezónu, přispět tak do rozpočtu a podpořit nás, aby klub fungoval. To
stejné platí pro drobný dárek k permanentce, podstatné je, aby přišli
v co nejhojnějším počtu,“ podotkl Vykoukal.
Do prodeje půjde tato nabídka ve středu 2. a ve čtvrtek 3. srpna, vždy
od 14:00 do 18:00 hodin. A na pokladně zimního stadionu se budou
nacházet speciální prodavači, první den půjde od 14:00 do 15:00 hodin o novou gólmanskou jedničku Jakuba Neužila a letní posilu Tomáše Nouzu, o den později se na stejném místě a ve stejný čas bude
vyskytovat Marek Drtina s Tomášem Divíškem.
(jim)

PROSTĚJOV Znovu po více než
deseti letech se do Prostějova
vrací Štefan Žigárdy! Dvaatřicetiletý rodák z Brna však na rozdíl
od ročníku 2006/2007 nepřichází v pozici gólmana, ale coby trenér. Další staronovou tváří mezi
Jestřáby je Marek Švec, o sedm
let mladší útočník působil na
Hané už v předešlém ročníku.
A hokejisté se mohou pochlubit
ještě jednou akvizicí, z Českých
Budějovic přichází obránce Dušan Žovinec.

Jiří MOŽNÝ
Nejpřekvapivější z trojice změn se
udála v realizačním týmu, předpokládalo se totiž, že o duo Neužil
- Groh bude pečovat Jaroslav Odehnal. Jenže tento odborník se vrací
do extraligy a vedení prostějovského oddílu tak muselo sáhnout po
náhradě. „S panem Odehnalem
jsme byli spokojeni a dohodnuti,
měl u nás podepsanou smlouvu

a počítali jsme s ním na sto procent, jenže dostal nabídku z Komety Brno a přijal ji,“ vysvětlil
nečekaný zásah do trenérského
složení sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
Šanci tak dostal odchovanec Ytongu Brno Štefan Žigárdy, jenž následně prošel i Vsetínem, Novým
Jičínem a hlavně Olomoucí, odkud
si odskočil do Třince, Přerova, Vítkovic, Nitry i Žiliny, aby poslední
čtyři roky oblékal dres polského
GKS Tychy. S tímto celkem získal
jeden titul a dva poháry, třikrát
se stal vicemistrem. Nyní se z rodinných důvodů rozhodl skončit
a přesedlal na střídačku. „Se Štefanem budeme externě spolupracovat, má i civilní zaměstnání. Je velice ambiciózní, objíždí semináře
a vzdělává se, bude tu na dva až tři
tréninky týdně, tedy podobně jako
pan Odehnal. Jeho výhodou je, že
bydlí v Olomouci, nemá to sem
daleko,“ podotkl Vykoukal.

Vedení oddílu se rovněž podařilo
pokročit v doplňování sestavy a kádr
se rozrostl o jednoho obránce i útočníka. Defenzivu přichází vyztužit
sparťanský odchovanec Dušan Žovinec. Čtyřiadvacetiletý zadák strávil poslední tři ročníky v barvách
jihočeského Motoru. „Dolaďujeme
s ním smlouvu. Obránci jsou u nás
nedostatkovým zbožím, a když
jsem třeba byl na mistrovství světa
osmnáctek, tak byl vidět velký rozdíl
mezi námi a Švédy, Finy, Američany
nebo Kanaďany. Dušan má extraligové ambice, umí vyvézt kotouč
a nezahazuje jej, umí podpořit útok
a loni v něm i hrál, je výborným
bruslařem,“ představil čerstvou
posilu někdejší reprezentační bek.
O tvůrčí činnost mezi zadáky by se
tak měli starat Holík, Drtina a právě
Žovinec, od ostatních se očekává
hlavně poctivá hra směrem dozadu.
Jedenáctým potvrzeným útočníkem
se stal Marek Švec. Kmenový hráč
Karlových Varů, odkud v minulosti

hostoval rovněž v Sokolově a Třebíči, sehrál už v uplynulé sezóně
v prostějovských barvách čtyřiačtyřicet střetnutí, do statistik se zapsal
sedmi brankami a stejným počtem
asistencí, k nim přidal dvaapadesát
trestných minut a jeden mínusový
bod. „Stáli jsme o něj, právě on je tím
typem hráče, který by mohl nahradit Lukáše Krejčíka. Má potenciál,
je skvělý bruslař, dohrává souboje
a loni u nás o parník vyhrál tuto statistiku. Dokázal vybojovat spoustu
kotoučů, přesilových her i gólů,
může naskočit na všech postech,
nechá na ledě život a nestěžuje si.
Měl chuť hrát za Prostějov a myslím,
že se stane oblíbencem fanoušků,“
rozhovořil se Jiří Vykoukal o akvizici
na „černou práci“, co není na první
pohled při hře pokaždé tolik vidět.
Další změny v kádru mohou proběhnout během přípravy na ledě.
„V samotných utkáních se ukáže, jak
kdo je na sezónu připraven,“ pousmál se šibalsky Vykoukal.

Vedení prostějovského magistrátu k situaci týkající se prvoligové hokejové licence
Komentáře některých sdělovacích prostředků, diskuse v zastupitelstvu města a na sociálních
sítích k aktuální situaci v prostějovském ledním hokeji a zejména
otázky spojené s prvoligovou licencí, nás vedou k vydání prohlášení, které vysvětluje skutečnosti
z pohledu vedení prostějovského
magistrátu.
Město Prostějov v roce 1999 poskytlo
občanskému sdružení Hockey Club
Prostějov (dále jen HC) dotaci ve výši
2.500.000 Kč na zakoupení hokejové
licence, opravňující hokejový klub
k účasti v I. hokejové lize. Zároveň
město Prostějov uzavřelo s HC zástavní smlouvu, jíž se HC zavázal tuto
licenci nepřevést bez souhlasu města

Prostějova. HC koupí licence získal
právo účastnit se I. hokejové ligy.
Sezonu 2003/2004 HC nezvládl a ze
soutěže sestoupil do II. ligy. Nesplnil
tak základní podmínku Licenčního
řádu ČSLH a tím i právo účasti (licenci) v I. lize v následující sezóně
2004/2005.
HC licenci (právo účasti opravňující ke startu v II. lize ledního hokeje
ČR) se souhlasem města Prostějova
převedl na nově vzniklý subjekt
HK Prostějov. S tímto novým hokejovým subjektem město žádnou
smlouvu, týkající se licence, neuzavřelo. Je tedy zřejmé, že v roce 2004
sestupem do II. ligy zanikla licence
pro I. hokejovou ligu a také zástavní smlouva vůči HC.

Klub LHK Jestřábi do I. hokejové ligy
postoupil z nižší soutěže v roce 2014
a splnil základní sportovní podmínku
práva účasti v I. lize. Žádnou licenci tedy
získávat (převodem, koupí) nemusel.
Přes opakovaná vyjádření magistrátu, že město Prostějov žádné zástavní
právo vůči současné hokejové licenci
a jejímu držiteli nemá, byla primátorka
města opozičními zastupiteli v červnu
letošního roku vyzvána, aby podala
soudu návrh na vydání předběžného
opatření, které zabrání klubu LHK
Jestřábi v prodeji licence, opravňující jej k účasti v I. lize ledního hokeje.
Výzva byla zaslaná s odvoláním na
řádné plnění povinností při správě
majetku města Prostějova a k jednání
s péčí řádného hospodáře, proto Rada

města Prostějova rozhodla návrh na
vydání předběžného opatření soudu
z důvodu právní opatrnosti podat, i
když podle názoru vedení magistrátu
i radničních právníků město Prostějov
zástavní právo vůči hokejové licenci
pozbylo již v roce 2004 při sestupu HC
do nižší soutěže.
Okresní soud dne 3. 7. 2017 návrh
na vydání předběžného opatření
zamítl jako nedůvodný, s tím, že
město Prostějov nemá a ani nikdy
nemělo s klubem LHK Jestřábi
smlouvu, která by prokazovala, že
je tento klub vlastníkem licence,
udělené původně HC Prostějov.
Ačkoliv má vedení prostějovského magistrátu jednoznačný zájem
na zachování hokeje v Prostějově,

uvědomuje si, že nemá možnost
ovlivňovat rozhodování soukromého subjektu LHK Jestřábi o
tom, jak bude se svými právy k
účasti v hokejových soutěžích nakládat.
I když na území města působí více
hokejových subjektů, je vedení
magistrátu připraveno, stejně jako
ČSLH, přistupovat k hokejovým
klubům rovným způsobem, s přihlédnutím k počtu soutěží, kterých se kluby účastní, podporovat
i v budoucnu prostějovský hokej, a
to při dodržení podmínek, stanoveným městem Prostějovem pro
poskytování dotací.
Vedení Statutárního
města Prostějova

koláž Veerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 24. července 2017
www.vecernikpv.cz

volejbal

33

TUZEMŠTÍ KONKURENTI VK FINANČNĚ PŘITVRZUJÍ
PROSTĚJOV Po většinu z posledních deseti let platilo: volejbalový oddíl VK AGEL Prostějov je na ženské scéně v České republice ekonomicky bezkonkurenční. Čemuž odpovídal i jeho
pravidelný, zároveň naprosto suverénní sběr národních trofejí.
Ten se v uplynulém ročníku dostal do výsledkového ohrožení a
také z finančního hlediska už teď platí, že vékáčko nepřevyšuje
všechny tuzemské soupeře zdaleka tak výrazně jako dříve.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Je tomu přesně deset roků, co ambiciózní prostějovský projekt zastřešený marketingovou agenturou TK PLUS doslova vtrhl pod vysoké sítě v ČR. Podle
kvalifikovaného odhadu Večerníku
roční rozpočet hanáckého klubu nikdy v letech 2008 až 2016 (to znamená kromě úvodní a dosud závěrečné
sezóny) neklesl pod patnáct miliónů
korun a naopak leckdy vystoupal nemálo nad dvacet miliónů.
Což v tehdy dost skromném volejbalovém prostředí tuzemska způsobilo docela poprask. Zatímco všechny ostatní
oddíly operovaly ve svých rozpočtech
s jednotkami miliónů a žádný z nich

se ani zdaleka neblížil dvojcifernému
součtu, najednou se objevil movitý
dravec, jehož možnosti mnohonásobně převyšovaly realitu většiny. „Ano,
tenkrát to takhle opravdu bylo a řadu
let zůstávalo v platnosti. Peněz jsme
měli k dispozici opravdu mnohem
více než protivníci, tím pádem znamenalo povinnost jasně vyhrávat českou
extraligu i pohár. Což se nám přesvědčivě dařilo,“ zavzpomínal dlouholetý
trenér Agelek Miroslav Čada.
Ekonomická síla některých klubů se
však postupem času zvyšovala a k ještě
citelnějšímu zlomu došlo loni. Vedení
VK Prostějov zhruba třetinově snížilo
rozpočet, který v sezóně 2016/2017
podle všech indicií nepřesáhl výše zmíněných patnáct miliónů korun. Zatímco největší sok UP Olomouc notně
přitvrdil možná až na (či dokonce za)
hranici deseti miliónů a nepříliš daleko
jej následovalo KP Brno. Načež se letos na jaře objevil na scéně nový velmi

Rozpočet Olomouce i KP Brno se přibližuje
Prostějovu, hodně peněz má nováček z Liberce
ambiciózní subjekt Dukla Liberec, pro
nějž nadstandardně zaplněná kasa rovněž není žádným tabu. Zdaleka špatně
na tom není ani TJ Ostrava a to znamená, že již polovina ženské UNIQA extraligy se dostává na zajímavou úroveň
konkurenceschopnosti.
„Úplně přesná čísla vám samozřejmě
nikdo neprozradí, ale byli bychom rádi,
aby nahlas zazněla jedna objektivní skutečnost. Jaká? Už ani náhodou neplatí,
že bychom svou ekonomickou silou vícenásobně převyšovali největší tuzemské rivaly. Je pravda, že rozpočet máme
stále nejvyšší, ale vůbec ne o tolik, jak si
zřejmě většina lidí pod dojmem některých mylných informací pořád myslí.
Především Olomouc, Královo Pole
a teď i Liberec se k nám za poslední
dobu hodně přiblížily,“ zdůraznil Čada.
Pro dokreslení přidal jeden názorný
příklad. „Chtěli jsme k nám z Olomouce pro nový ročník přivést jednu hráčku a nabídli jí plat, podle našeho mínění vůbec ne špatný. Jenže
odpověď zněla následovně: kdybyste mi dali aspoň o deset tisíc korun
méně, půjdu k vám, ale mínus dva-

Masérem Agelek
se stal Tomáš Rak
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cet tisíc je fakt moc, to radši zůstanu
v Olomouci,“ přiblížil kouč vékáčka
na mzdovém tématu, že například
v úpéčku patrně disponují nadmíru
zajímavým budgetem.
Na závěr ovšem ostřílený lodivod doplnil jednu podstatnou skutečnost.
„Tím, že upozorňujeme na zvýšené
ekonomické možnosti některých
soupeřů, si rozhodně nechceme dělat
žádné alibi ohledně výsledků. Naopak
stále platí naše jednoznačné a neměn-

né cíle v podobě zisku jak dalšího mistrovského titulu, tak Českého poháru.
Jen by si měl každý uvědomit, že již
nejde o takovou samozřejmost jako
dříve. A cesta za dosažením národních
trofejí může být komplikovanější než
v letech, kdy jsme na domácí scéně
dominovali rozdílem několika tříd.
My pochopitelně uděláme maximum
pro to, abychom v nejbližší sezóně
triumfovali s převahou,“ uzavřel téma
Miroslav Čada.

BOJOVAT O TITUL Zatím nejlepší zápas Kossányiové

v
Grand
Prix
přišel
proti
Kanadě,
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AGELKY!

PROSTĚJOV Už to původně vypadalo, že nejlepší
volejbalový oddíl ženské
kategorie v České republice
od nové sezóny 2017/2018
změní název na prosté VK
Prostějov v souvislosti se
ztrátou titulárního partnera, společnosti AGEL.
Ta však nakonec po oboustranné dohodě přece jen zůstává hlavním sponzorem vékáčka a to znamená, že devítinásobné mistryně republiky i vítězky Českého poháru
nadále budou „Agelkami“!
Momentálně však před vedením hanáckého klubu stojí jiný složitý
úkol: naplnit finanční rozpočet pro nadcházející ročník. Vzhledem
ke startu v Champions League i Středoevropské lize dojde ke zvýšení ekonomických nároků na celkový chod, což je samozřejmě nutné
pokrýt.
Podrobněji se tématu zajištění prostějovských volejbalistek budeme
(son)
věnovat v příštím vydání Večerníku.

SAN JUAN, PROSTĚJOV Hodně
podobné bilance jako během úvodního turnaje World Grand Prix
2017 v Peru dosáhla smečařka VK
AGEL Prostějov Andrea Kossányiová i ve druhém dějství této prestižní celosvětové soutěže v Portoriku.
Reprezentace žen České republiky
se z jihoamerického Chiclaya přesunula do středoamerického San
Juanu, kde opět zanechala velmi
příznivý dojem.
Kossy přitom předvedla v jednom
utkání průměrný výkon (6 bodů
v základní sestavě proti Bulharsku),
v dalším střetnutí se skoro nedostala
do hry (1 bod coby střídající s Portorikem) a v jednom duelu patřila
k nejlepším plejerkám (13 bodů zase
v základu proti Kanadě). Každopádně zatím platí, že pokud nastoupila
od začátku, národní výběr naší země
pokaždé zvítězil.
Češkám se totiž v letošní Grand Prix
daří až dosud téměř stoprocentně, když
ve druhé divizi po třech peruánských
triumfech za tři body dokázaly dvakrát
vyhrát rovněž na portorické půdě. Nejprve udolaly 3:2 Bulharky, pak sice pod-

RYCHLÝ


lehly 0:3 domácímu kolektivu, ovšem
na závěr znovu zabraly přemožením
Kanaďanek 3:2. Navíc opětovně zvládly
těžký obrat z 1:2 na sety.
„Vím, že holky mají velice náročný
program, hodně cestujeme a jsme
unavení. Ani tak nejsou naše výkony
špatné, ale chceme je ještě zlepšit.
Týmu vůbec nechybí bojovnost,
zároveň však musíme ještě zamakat
na důslednosti jednotlivých herních

činností i na razanci útoku. Pak věřím,
že to bude opravdu dobré,“ zhodnotil
dosavadní vývoj soutěže hlavní trenér
volejbalistek ČR Zdeněk Pommer,
jehož soubor figuruje na průběžné
čtvrté příčce tabulky. A bez ohledu na
své umístění má jistý postup do závěrečného Final Four skupiny II, který
odehrají v domácím prostředí Ostravy o nejbližším víkendu 29. a 30. července.
(son)
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První turnaj - Peru (Chiclayo): 7. července Kolumbie - Česko (23.35
hodin). 8. července Portoriko - Česko (22.35 hodin). 9. července Peru Česko (2.05 hodin)
Druhý turnaj - Portoriko (San Juan): 14. července Bulharsko – Česko
(23.10 hodin). 15. července Portoriko - Česko (2.10 hodin). 16. července
Kanada - Česko (21.10 hodin)
Třetí turnaj - Kanada (Richmond): 21. července Peru - Česko (5.10 hodin). 22. července Německo - Česko (23.40 hodin). 23. července Kanada
- Česko (21.40 hodin)

$% $
Závěrečný turnaj - Česko (Ostrava): 29. července první semifinále
(16.10 hodin) a druhé semifinále (19.10 hodin). 30. července o 3. místo
(15.10 hodin) a finále (18.10 hodin)

Další várka novinek z extraligových klubů žen
PROSTĚJOV Obecně platí červenec za měsíc, který je asi nejvíc skoupý na nové informace (nejen) z ženských
volejbalových oddílů. Letošek není žádnou výjimkou a dohledat nějaké opravdu čerstvé zprávy vysokého význaVK UP OLOMOUC
mu se podaří málokdy. Momentálně tak spíše rekapitulujeme, k čemu u největších konkurentů VK AGEL ProsNa Facebooku „úpéčka“ přistál přítějov došlo za uplynulé období.
spěvek, v němž byla potvrzena dvojice univerzálek na novou sezónu
VK DUKLA LIBEREC
PVK OLYMP PRAHA
TJ OSTRAVA
2017/2018. Stanou se jimi velká
Ze
severní
Moravy
nadále
trvá
inSeveročeský oddíl už před dvěma měsíci
Ústřední otázka ohledně mančaftu tahounka Jana Napolitano doplněná
oficiálně oznámil, že dává dohromady formační klid, takže zatím platí jen z metropole České republiky zní: mladým talentem Gabrielou Orvošoženský tým, s nímž vstoupí od nadcháze- jistota odchodu smečařky Marie bude dál pokračovat v postup- vou. Jasno má olomoucké vedení také
jící sezóny coby nováček do elitní národ- Toufarové do zahraničí. A tamtéž má ném oslabování svého družstva na nahrávce (Katarína Dudová, Šárka
ní soutěže. Brzy prozradil i první akvizici podle zákulisních dohadů namířeno a tím v ústupu z vysokých příček Kubínová) a na liberu (Rene Sain,
Romanu Staňkovou z Brna, leč poté se jiná reprezentantka České republiky, UNIQA extraligy, nebo tento se- Adriana Přibylová), jedno místo pro
rozhostilo ze strany ambiciózního sub- zároveň největší tahounka TJ z po- stupný trend zastaví či dokonce případnou zahraniční akvizici nejspíš
jektu dlouhé mediální ticho trvající až zice účka Petra Kojdová. Bez níž by zvrátí? Odpověď v současnosti vznikne na bloku (Veronika Struškodosud. „Na to, jaký hráčský kádr dá do- údernost výběru Zdeňka Pommera ještě nezazní, neboť dlouholetý lo- vá, Nikol Sajdová, + ?). A největší pohromady právě Liberec, jsem zvědavý asi citelně poklesla. „Ostravu však ne- divod Olympu Stanislav Mitáč se sílení hanácký klub již dříve avizoval na
ze všeho nejvíce. Podle toho, co jsem se lze podceňovat ani za situace, že by nyní dost věnuje českému vysoko- smeči, kde však disponuje Martinou
doslechl, disponuje Dukla hodně zajíma- o Kojdovou skutečně přišla. Plánují školskému výběru před Světovou Michalíkovou, Monikou Dedíkovou
vými financemi a její ženské družstvo by totiž současně také nějaké posily, sla- letní univerziádou 2017 v srpnu na či Darinou Košickou. Tak uvidíme,
tak mohlo mít nemalou kvalitu. Byť začít bý tým ´Pompe´ určitě nepovede,“ Tchajwanu. Čelit stále intenzivněj- každopádně bude prostějovský sok
hrát od nuly a hned uspět není vůbec jed- upozornil kormidelník Agelek Miro- šímu náporu soupeřů však bude číslo jedna nejspíš sázet především na
slav Čada.
noduché,“ zamyslel se Čada.
PVK asi jen složitě.
sehranost stabilizovaného kolektivu.

    
Na jihu Moravy není nic nového,
tudíž vznikl prostor rozebrat četné
předchozí příchody plejerek, díky
kterým se soupiska KP změnila z jedné poloviny. A sestava složená z letních, převážně dost zkušených posil
by vypadala následovně: na nahrávce
Zburová, na blocích Boulová a Podhrázká, na smečích Assis a Ferreira,
na univerzálu Pištěláková. „S hlavním
trenérem Markem Rojkem máme
dlouhodobější projekt. Chtěli jsme
udělat kádr, abychom potvrdili třetí
pozici z minulého ročníku. A pokud budou příznivé okolnosti, tak
bychom rádi ještě o krůček postoupili nahoru,“ netajil se odvážnou vizí
v rozhovoru pro idnes.cz brněnský šéf
Richard Wiesner.
(son)

Prostějov (son) - Deset dní před
začátkem společné přípravy volejbalistek VK AGEL Prostějov na
novou sezónu 2017/2018 bylo
zaplněno i poslední volné místo
v realizačním týmu „A“-družstva
žen hanáckého oddílu. Šlo o post
maséra, kterým se stal Tomáš Rak.
„V českém sportu jde o poměrně
známou i uznávanou osobu díky
tomu, že v nedávné minulosti dělal
maséra a fyzioterapeuta vynikající
rychlobruslařce Martině Sáblíkové.
Kromě toho se staral také o cyklisty
české stáje Etixx, jde o nesporného
odborníka v daném oboru,“ uvedl
nového člena prostějovského volejbalového kolektivu hlavní kouč
Miroslav Čada.
Původně na masérskou pozici
počítal s návratem osvědčeného
Jana Müllera, ale ten se s klubovým vedením nedohodl na
podmínkách. „Proto jsem sháněl
náhradu a dostal doporučení na
Tomáše Raka, s nímž jsem se sešel
a dal mu nabídku. Nakonec jsme se
domluvili na spolupráci, hned od
zahájení přípravy 1. srpna tak bude
plnohodnotným členem našeho realizačního týmu,“ potvrdil Čada. Za
devětatřicetiletým Rakem si můžete na masáž zajet do jeho ordinace
v Olomouci a o své práci obecně
říká: „Hodně dbám na pocity. V případě sportovců jde nejen o vyladění
tělesné stránky, ale i hlavy a psychologického rozpoložení. Na každého
jedince je proto potřeba působit ve
všech těchto směrech,“ pověděl během zimní olympiády 2014 v Soči,
kde osobně byl u medailových
radostí Sáblíkové. Teď bude svým
profesním uměním pomáhat Agelkám.

Dvoøáèková
v Pule støídala
Prostějov (son) - Bez výraznějšího úspěchu se vrátily volejbalové
kadetky České republiky z mezinárodního turnaje mládeže v Chorvatsku. Součástí reprezentačního
výběru naší země na Balkáně byla
i jedna členka VK AGEL Prostějov
Klára Dvořáčková.
Jak se dalo předem očekávat, nahrávačka vékáčka se v Pule stala
týmovou dvojkou na svém postu
a do všech čtyř zápasů naskočila
v jejich průběhu coby střídající
hráčka. Češky přitom akci otevřely dvěma jasnými vítězstvími nad
americkými univerzitními celky,
vzápětí však těsně podlehly Slovinkám a ve skupině obsadily druhé
místo. Načež nejtěsnějším poměrem prohrály i klíčové čtvrtfinále
proti dalšímu vysokoškolskému
družstvu z USA, z klání vypadly
a obsadily konečné 5. až 8. místo.
Výsledky kadetek ČR na mezinárodním turnaji mládeže v Chorvatsku (Pula) - základní skupina:
Česko – West Coast USA 3:0 (19,
21, 16), Česko – East Coast USA
3:0 (25, 19, 19), Česko – Slovinsko 1:2 (-11, 24, -19). Čtvrtfinále:
Česko – Midwest USA 2:3 (21, -17,
-20, 18, -5). Klára Dvořáčková do
všech utkání naskakovala z lavičky
jako náhradnice.
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A TEĎ Korfbalisté SK RG Prostějov
UŽ JE TO ZLATO! jsou v reprezentacích ČR

a podíleli se na čtvrté i sedmé příčce z MS mládeže
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BRNO,
PROSTĚJOV
Deset dní po stříbrném
úspěchu na národním
šampionátu
v beachvolejbalu do
osmnácti let přidala mladá hráčka VK
AGEL Prostějov Šarlota Svobodová ještě cennější medailový zářez. Společně
s Karin Žolnerčíkovou dokázaly
ovládnout mistrovství republiky juniorek věkové kategorie U20!
Na zlato dosáhly v Brně, když v areálu tamního Sokolského koupaliště
procházely turnajem dlouho naprosto suverénně. Až do finále neztratily
ani set a také v rozhodujícím utkání
o titul vyhrály těsně úvodní sadu.
Druhou sice následně nezvládly, ale
tiebreak už jasně patřil jim. U dua
Svobodová, Žolnerčíková tudíž
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mohla propuknout vítězná radost.
Přeboru dvacetiletých na písku v jihomoravské metropoli se zúčastnila
ještě jedna Agelka Tereza Baláková.
Tentokrát vytvořila pár s Annou Benešovou, aby se zápasovou bilancí
dvou výher i dvou porážek obsadily
dělené sedmé místo. Nestačily jen ve
druhém kole na pozdější triumfátorky celé akce a později v opravách na
Skalickou s Havrlantovou.
(son)
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Výsledky - 1. kolo: Svobodová, Žolnerčíková - Svozilová, Tezzele 2:0
(14, 18), Baláková, Benešová - Cuřínová, Tonová 2:0 (18, 13). 2. kolo:
Svobodová, Žolnerčíková - Baláková, Benešová 2:0 (13, 19). 3. kolo: Svobodová, Žolnerčíková – Kožnárková, Bukvaldová 2:0 (15, 19). Opravy:
Baláková, Benešová – Helanová, Břínková 2:0 (12, 14), Baláková, Benešová - Skalická, Havrlantová 0:2 (-11, -13). Semifinále: Svobodová,
Žolnerčíková – Skalická, Havrlantová 2:0 (16, 17). Finále: Svobodová,
Žolnerčíková – Šikralová, Dunárová 2:1 (19, -14, 8).
Konečné pořadí: 1. Svobodová, Žolnerčíková, 2. Šikralová, Dunárová, 3.
Pokorná, Honzovičová, 4. Skalická, Havrlantová, 5. Šeredová, Lorenzová
a Kožnárková, Bukvaldová, 7. Baláková, Benešová a Kinclová, Kinská

PROSTĚJOV Čas mezi dvěma korfbalovými sezónami
na klubové bázi je vyhrazen vedle volna a oddílových příprav na nový ročník
2017/2018 také reprezentačním turnajům nejvyšší důležitosti. Dva takové v mládežnických kategoriích absolvovali
s národními výběry České republiky i talentovaní členové
SK RG Prostějov.

Marek SONNEVEND
Nejprve se v nizozemském Leeuwardenu konalo mistrovství světa
„U19“, přičemž součástí družstva
ČR byli Petr Šnajdr a Daniel Štefák. V základní skupině přišla vítězství 9:2 nad Maďarskem a 10:5 nad
Hongkongem, ale také prohra 5:11
s Belgií. Ve čtvrtfinálové grupě se
zrodily výhry 12:11 v prodloužení
nad Katalánskem i 9:7 nad Portugalskem a tím postup do semifinále.
V něm Češi nestačili na favorizované
Nizozemsko 5:25, načež ztratili též
duel o bronz proti Belgii 7:15 a obsadili stále hezké čtvrté místo. Štefák
dohromady nastřílel sedmnáct košů

zjistili jsme
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Foto: internet

a stal se jedním z nejlepších kanonýrů celého turnaje, Šnajdr přidal šest
košů. Kluci, bravo!
Nedávno pak rovněž v holandském
městě Schijndele následovalo mistrovství světa U17 a ani na něm nechyběli prostějovští korfbalisté, konkrétně Nikola Lorencová a Vojtěch
Ošťádal. Základní část poslala český
kolektiv do závěrečných bojů o 5. až
8. pozici, kde podlehl těsně Maďarsku
6:8 a poté přehrál Katalánsko 13:7.

Byl z toho konečný sedmý post na
šampionátu, když Lorencová nasázela sedm košů a stala se druhou nejlepší střelkyní našeho národního souboru, Ošťádal zaznamenal jeden koš.
Aby toho v létě nebylo málo, svou
přípravou prochází také dospělá
reprezentace ČR, do níž momentálně patří hned čtyři korfbaloví
vyslanci SK RG Nikola Ambrosová, Petr Šnajdr, Daniel Štefák
a Jan Tichý. Prozatím mají za sebou

dvě zahraniční soustředění v Nizozemsku (Schijndele) a v Anglii
(Norwich), přičemž druhý z obou
tréninkových kempů okořenily čtyři přátelské mače. Češi sice všechny prohráli (s Holandskem 13:21
a 13:28, s Velkou Británií 13:21
a 11:15), ale nový reprezentační
kouč Wim Bakker nasbíral mnoho
cenných poznatků o celém mančaftu včetně hráčského kvarteta z Prostějova.

Na domácí půdě excelovali kušisté Kostelce
jen třetí pozice. Tu bral otrokovický
Martin Mikeštík.
Pouze v jediné kategorii se regionální
kušisté nepodívali na pódium, v seniorech byl při neúčasti Františka Baboráka
nejlepší z nich čtvrtý Jan Bosák z Plumlova, o dvě pozice za ním dokončil závod
František Sedláček. Prvenství putovalo
zásluhou Václava Loserta do Opavy, za



ním skončil Oldřich Kubesa ze Suchých
Lazců a třetí příčku obsadila Jana Slováková taktéž z Opavy.
Dalším závodem budou Český pohár
jednotlivců a Česká liga družstev pokračovat až v závěru července při otrokovickém Bohemia Cupu, ještě předtím se
v polovině měsíce uskuteční mistrovství
světa v Chorvatsku.
(jim)
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zvítězila kostelecká Hana Nedělníková a její máma Jaroslava brala bronz,
vklínila se mezi ně totiž Sabina Kubesová. A střelkyně Suchých Lazců
dokonce dlouho útočila na vítězství,
nezvládla však závěrečnou vzdálenost
a na pětatřiceti metrech prohospodařila luxusní náskok dvanácti bodů.
To mezi juniory nenechala od počátku
nikoho na pochybách Karolína Hynková. Od úvodní pětašedesátky se usadila
pevně na čele a svůj náskok si pohodlně
udržovala. Podobně na tom byla i její
oddílová kolegyně Tereza Skládalová, jejíž druhé místo nebylo už vůbec
v ohrožení, třetí do kostelecké party Dominik Fifka se totiž soutěží spíše protrápil a sedmistovku tentokrát nepřekonal.
Rovněž soupeření juniorů přineslo největší radost do tábora Savany. Lukáš
Andrés potvrdil, že je již po několik let
českou jedničkou a střílel si vlastní soutěž, druhé místo si po povedeném začátku úspěšně udržela Barbora Pospíšilová
a na příslušníky cizích oddílů tak zbyla

17070710771

151204111262

ČECHY POD KOSÍŘEM V naprostou dominanci pořádajícího oddílu
Savana KK Kostelec na Hané se proměnil v pořadí druhý díl Českého
poháru ve střelbě z polní kuše. Na
fotbalovém hřišti v Čechách pod Kosířem členové dlouhodobě nejlepšího
tuzemského oddílu jen obtížně hledali konkurenci a mezi muži, ženami,
juniory a kadety pobrali hned devět
pódiových umístění ze dvanácti.
Rodinnému souboji Nedělníků vládla
stejně jako v předešlých závodech mladá
generace. Mezi muži obhájil Jan Nedělník svůj triumf z Litultovic, když ještě
vylepšil svůj tehdejší výkon 848 bodů,
také tentokrát si pro stříbro dokráčel
jeho otec Josef, který na bod přesně
zopakoval svůj nástřel ze Slezska 818
bodů. A s již znatelným odstupem je na
stupních vítězů doplnil opavský Dalibor
Lhotský.
Obdobná situace zavládla i mezi ženami, v jejich případě dokonce zůstala elitní trojice beze změny. Opět

letos slavíme jubileum...
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O pohár starosty Hluchova v malé kopané:

Lhota pod Kosíem VENI, VIDI, VICI

HLUCHOV Během léta na Prostějovsku platí co víkend, to alespoň
jeden turnaj v malé kopané. Byť u několika z nich došlo k letošnímu
zrušení. Přesto běžel tento kolotoč dál a vyvrcholil v sobotu 22. července kláním „O pohár starosty obce Hluchov 2017“. Jde o velmi
tradiční akci, tentokrát proběhl už její jedenáctý ročník. V nadmíru
vyrovnaném, dramatickém i těsném souboji dvou jasně nejlepších
týmů nakonec na celkový triumf dosáhl nováček, který se při své
premiérové účasti věrně držel latinského hesla přeloženého do
češtiny: přijel, viděl, zvítězil! Večerník byl tomu všemu na stopě...

Ale vraťme se nejprve na samotný
úvod. V předchozích letech na hluchovském trávníku zápolilo zpravidla
osm mužstev, tentokrát jich dorazilo
pouze šest. „Za situace, kdy se několik
turnajů v regionu vůbec neuskutečnilo kvůli nezájmu ze strany účastníků,
jsme hlavně rádi, že ten náš se konal.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
ND
D

O POHÁR STAROSTY OBCE HLUCHOV 2017

Výsledky: FC Juniors Semos Hluchov – Lhota pod Kosířem 1:4, MK Medvědi Prostějov – Béci Sokol 2 Prostějov 0:5, Hegeš Team – TTC Graphic Prostějov 0:1, Hluchov – Medvědi PV 2:2, Béci PV – Hegeš Team 3:0, Lhota – Graphic PV 2:2, Hegeš Team – Hluchov 1:2, Medvědi PV – Lhota 0:4, Graphic
PV – Béci PV 2:1, Medvědi PV – Hegeš Team 2:2, Hluchov – Graphic PV 1:5,
Lhota – Béci PV 3:1, Graphic PV – Medvědi PV 7:2, Hegeš Team – Lhota 0:6,
Béci PV – Hluchov 1:3.
KONEÈNÁ TABULKA

1. Lhota p. K.
4
1
0
19:4
13
2. Graphic PV
4
1
0
17:6
13
3. J. Hluchov
2
1
2
9:13
7
4. Béci PV
2
0
3
11:8
6
5. Medvědi PV
0
2
3
6:20
2
6. Hegeš Team
0
1
4
3:14
1
Nejlepší fotbalista: Michal Vojtuš (TTC Graphic Prostějov)
Nejlepší hráč: Petr Šlégl (FC Juniors Semos Hluchov)
Nejlepší brankář: Petr Tesárek (Béci Sokol 2 Prostějov)
Rozhodčí: Karel Kučera a Radek Motal

A z některých úhlů pohledu nebylo
snížení počtu družstev nijak na škodu,“
nedělal z užšího startovního pole žádnou vědu jeden z organizátorů Tomáš
Smékal.
Společně s kolegy zvolili hrací systém
každý s každým, jednotlivé duely na
dvakrát třináct minut. A jednoznačně
nejlepší odpich měli za krásného počasí
Béci Sokol 2 Prostějov, kteří smetli MK
Medvědy Prostějov 5:0 a poté i Hegeš
Team 3:0. Leč následně už nezískali
ani bodík, aby tak obsadili místo těsně
pod bednou s pomyslnou chutí brambor. Ještě o poznání méně úspěšná
byla dvojice kolektivů zmíněná dříve
v tomto odstavci jako poražená. Medvědi i Hegeš Team totiž nedosáhli na
žádnou výhru, ve vzájemném střetnutí
remizovali 2:2. Prostějovský soubor nesoucí v názvu šelmu k tomu urval ještě
bod proti Hluchovu, díky čemuž skončil pátý, zatímco Hegeš všechny ostatní
mače ztratil a zbyla na něj šestá pozice.
Ve vyšších patrech se celý podnik vyvinul takovým směrem, že o bronz svedli přímou bitvu v závěrečném utkání
dne již probíraní Medvědi s domácím
mančaftem. Pořádající FC Juniors
Semos Hluchov sice rychle inkasoval
první gól, ovšem pak zabral a třemi
trefami průběh dokonale otočil na 3:1.
Což mu o jediný bodík zajistilo třetí
post, ze kterého měli jeho hráči nemalou radost.
Naprostými suverény turnaje se však
staly jiné dva týmy. Lhota pod Kosířem

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Turnaj O pohár starosty obce Hluchov 2017 v malé kopané se stal koistí týmu Lhota pod Kosíem.
Foto: Marek Sonnevend
a TTC Graphic Prostějov hned zkraje
zápasového programu remizovaly ve
vzájemném souboji 2:2, načež další
protivníky shodně kosily jako na běžícím pásu. Až přišlo poslední kolo střetů a Graphici rozprášili Medvědy 7:2.
V ten moment Lhota potřebovala přejet Hegeš Team alespoň tříbrankovým
rozdílem, aby zásluhou lepšího celkového skóre skočila do definitivního čela.
A to vůbec nebyla nepřekonatelná překážka, neboť drtivé vítězství 6:0 zajistilo
nováčkovi akce konečné prvenství.
„Dali jsme se dohromady coby hráči
mnoha různých klubů velkého fotbalu, například z 1.SK Prostějov, Sokola

Další republikové medaile získali i nejmladší gymnasté TJ Prostjov

Čechovice i mnoha jiných. Chtěli jsme
si jen dobře zahrát a to určitě vyšlo,“
shodli se vesměs mladí plejeři, kteří
převzali pohár hluchovského starosty.
Sobotní klání pojali v dost odlehčeném duchu, pořád si dělali legraci.
Ostatně i Lhota pod Kosířem je čistě
fiktivní ves, jež neexistuje. „Sranda
musí být,“ smáli se kluci triumfující
ekipy v následující sestavě: Pavel
Zápeca, Jakub Zatloukal, Radim
Muzikant, Radek Smékal, Petr Kovář, Dominik Bokůvka, Lukáš Tyl
a Pavel Kucharčuk.
Sobotu v Hluchově uzavřelo finální vyhlášení výsledků s předáním veškerých

cen. „Chci poděkovat všem mužstvům,
která k nám přijela. Díky jejichž účasti
se mohl jedenáctý ročník uskutečnit.
Díky zaslouží také oba rozhodčí a samozřejmě všichni podílející se na organizaci. Myslím, že turnaj proběhl dobře,
jediným stínem se stalo zranění hráče
Medvědů. Snad bude brzy v pořádku. Jinak jsme se snažili, aby celý hrací
den proběhl hladce a ke spokojenosti
všech,“ zhodnotil za pořadatele Tomáš
Smékal s jedním dovětkem: „Pokaždé
říkáme letos naposledy, a stejně zase
připravíme další ročník. Uvidíme, jestli
to tak dopadne znovu a za rok se tady
sejdeme při dvanáctém ročníku.“

TYI ZLATA PARAŠUTIST(

CELKEM SBÍRKA ČÍTÁ VE SVTOVÉM POHÁRU!
DEVATENÁCT KOVŮ!
➢ Zestrany23

Také na šampionátu republiky mladších a B kategorií se len+m TJ Prost(jov dailo: horní ada zleva Markéta Vidmuchová a Magdaléna Holcová,
prostední ada zleva Nela Borská, Nikola Cibulcová a Tereza Gešíková,
spodní ada zleva Martin Mloch, Jakub Mezulianek a Adam Nosek.
Foto: archiv TJ Prostjov
PROSTĚJOV Týden po starších
kategoriích, o níž Večerník informoval v předminulém čísle,
absolvovali své Mistrovství republiky 2017 ve sportovní gymnastice také závodníci a závodnice
nejmladších věkových kategorií

společně s výkonnostními kategoriemi B. I tento šampionát se
konal v Ostravě a dokonal medailovou žeň oddílu TJ Prostějov,
jehož členové v součtu obou MČR
posbírali úctyhodných devatenáct
cenných kovů!

Mezi staršími žákyněmi (dívky do
deseti let) soutěžilo ve Sportovní hale
Ostravar o třetím červnovém víkendu osmačtyřicet gymnastek, které
předtím prošly náročnou tříkolovou
kvalifikací téměř stovky děvčat z celé
země. Nejlépe z prostějovských adeptek si pod vedením trenérů Vladislavy
Ponížilové a Miloslava Musila vedla
Nela Borská, když vybojovala krásné
třetí místo. Jen o malý kousíček za ní
stanula pátá Nikola Cibulcová a své
první zkušenosti na národním přeboru této kategorie sbírala teprve osmiletá Tereza Gřešíčková.
Odpoledne pak patřilo chlapcům.
Mladší žáci (do jedenácti let) závodili
jak v jednotlivcích, tak v družstvech,

a tým TJ PV ve složení Adam Nosek,
Martin Mlčoch, Jakub Mezulianek
dosáhl pod vedením trenéra Karla Hemerky na skvělý bronz za vítězným SK
Hradčany Praha a druhým TJ Sokol
Kladno. Mezi jednotlivci v nabitém
sedmdesátičlenném startovním poli
obsadili Adam Nosek pátou příčku,
Martin Mlčoch šestou pozici a Jakub
Mezulianek sedmadvacátý post.
V závěrečný den republikové mistrovství vyvrcholilo závodem kategorie ženy „B“, kde se představila
Markéta Vidmuchová, svěřenkyně
trenérky Veroniky Lukášové, a svým
téměř bezchybným výkonem si v této
kategorii zajistila výborné druhé místo.
(son)

VÝSLEDKY MÈR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE 2017
Ženy B - víceboj: 1. Smolecová (GK Vítkovice), 2. Vidmuchová (TJ Prostějov), 3. Dundrová (TJ Sokol Kampa Praha).
Starší žákyně: 1. Kratochvílová (Spartak Děčín), 2. Šuplerová (Sokol
Brno I), 3. Borská, 5. Cibulcová, 44. Gřešíčková (všechny TJ Prostějov).
Mladší žáci - jednotlivci: 1. Daněk (TJ Sokol Zlín), 2. Kusák (TJ Sokol
Kladno), 3. Unger (SK Hradčany Praha), .. 5. Nosek, 6. Mlčoch, 27. Mezulianek (všichni TJ Prostějov).
Mladší žáci - družstva: 1. SK Hradčany Praha, 2. TJ Sokol Kladno, 3. TJ
Prostějov.

V rámci Světového poháru se soutěží
výhradně na přesnost přistání a Hanákům tradičně reprezentujícím naši
zemi famózně vyšlo především úvodní
klání v chorvatské Rijece. Nejenže tam
ovládli pořadí družstev, ale navíc kralovali také individuálním výsledkům.
Mezi muži triumfoval Oldřich Šorf
před Hynkem Táborem, v juniorské kategorii nenašel přemožitele
Petr Chládek.
Druhé pokračování Světového poháru
ve slovinském Bledu již v podání prostě-

jovských borců nevyznělo tak dokonale, ale přesto dokázali vybojovat bronz
v týmovém hodnocení mužů a Chládek znovu zvítězil mezi mládežníky.
„Je to výborný start do nové sezóny.
Chlapům v čele s Oldou a Hynkem
perfektně vyšla hlavně Rijeka. Potvrdili, že stále patří do nejužší špičky, a Peťa
se dokáže vyrovnat nejlepším mužům,
ačkoliv je věkem ještě junior. Velký talent,“ ocenil reprezentační trenér parašutistů ČR Ivan Hovorka.
Třetí díl letošního SP je na programu již koncem tohoto týdne, přesně
od 28. do 30. července v rakouském
Peitingu.

výsledkový servis svìtového poháru 2017 v parašutismu

1. ZÁVOD - CHORVATSKO (RIJEKA)
Muži - jednotlivci: 1. Šorf (Česko – Dukla Prostějov) 2 cm, 2. Tábor
(Česko – Dukla Prostějov) a Ge (Čína) 3 cm, 11. Chládek, Gečnuk, Kříž a
Směšný 7 cm, 24. Pavlíček a Hájek 8 cm, 31. Jiroušek 9 cm, 60. Žák (všichni Česko – Dukla Prostějov) 16 cm.
Muži - družstva: 1. Česko – Dukla Prostějov „A“ (Gečnuk, Tábor, Šorf,
Kříž, Hájek) 27 cm, 2. Itálie 34 cm, 3. Maďarsko 46 cm, 4. Česko – Dukla
Prostějov „B“ (Jiroušek, Chládek, Směšný, Pavlíček, Žák) 47 cm.
Junioři – jednotlivci: 1. Chládek (Česko – Dukla Prostějov), Gao (Čína)
a Urban (Slovensko) 7 cm.

2. ZÁVOD - SLOVINSKO (BLED)
Muži - jednotlivci: 1. Wiesner (Německo) 3 cm, 2. Zgierski (Polsko), Filippini (Itálie) a Obaid (SAE) 4 cm, 7. Tábor 6 cm, 14. Chládek, Gečnuk a
Hájek 7 cm, 22. Pavlíček a Směšný 8 cm, 30. Jiroušek 9 cm, 40. Kříž 10 cm,
63. Šorf 13 cm, 122. Žák (všichni Česko - Dukla Prostějov) 25 cm.
Muži - družstva: 1. Slovinsko 35 cm, 2. Itálie 42 cm, 3. Česko – Dukla
Prostějov A (Gečnuk, Tábor, Šorf, Kříž, Hájek) 43 cm, 5. Česko – Dukla
Prostějov B (Jiroušek, Chládek, Směšný, Pavlíček, Žák) 57 cm.
Junioři - jednotlivci: 1. Chládek (Česko – Dukla Prostějov) 7 cm, 2. Graser (Rakousko) 9 cm, 3. Ferroni (Francie) 10 cm.

Tři čtvrtfinále a jeden postup mezi čtyři
TENIS
MUŽI
ATP Tour - Umag (Chorvatsko)
Dvouhra - 1. kolo: Veselý (8) - Gomboš (Slovensko) 6:4, 6:0. 2. kolo: Veselý - Albot (Moldávie)
7:6, 6:2. tvrtnále: Veselý - Lorenzi (4-Itálie) 6:1, 5:7, 3:6.
ITF - Pozna (Polsko)
Dvouhra - 1. kolo: Kolá/ - Jaloviec 6:1, 6:0; Pavlásek (3) - Meridha (Švédsko) 7:5, 6:2; Rosol (8) - Velotti
(Argentina) 6:4, 4:6, 6:3. 2. kolo: Kolá/ - Ruud (1-Norsko) 7:6, 6:4; Pavlásek - Krstin (Polsko) 6:1, 6:0; Rosol Dembek (Polsko) 7:6, 6:3. tvrtfinále: Kolá/ - Andreozzi (6-Itálie) 5:7, 6:3, 0:6; Pavlásek - Ramírez-Hidalgo
(7-Špan=lsko) 6:2, 6:4; Rosol - Vatulin (Rusko) 5:7, 6:3, 3:6. Semifinále: Pavlásek - Andreozzi 6:3, 2:6, 2:6.

UMAG, POZNAŇ Téměř do
půlnoci se protáhlo čtvrteční
čtvrtfinálové utkání na turnaji
v chorvatském Umagu, v němž
prostějovský tenista Jiří Veselý
usiloval o postup mezi nejlepší
čtyři hráče antukového podniku.
Po náročném maratonu ale duel
s Italem Paolem Lorenzim pro-

hrál a nevyrovnal své letošní turnajové maximum z Marrákeše.
„Je to škoda, protože tři předchozí
vzájemné zápasy jsem vyhrál. I tak
šlo o zajímavý zážitek. Večerní
zápas v chorvatském letovisku se
mi líbil. Až na ten výsledek,“ poznamenal český daviscupový reprezentant.

Výraznou stopu zanechali tenisté
Prostějova na challengeru v Poznani.
Zdeněk Kolář postoupil do čtvrtfinále, když ve druhém kole vyřadil
nejvýše nasazeného Nora Ruuda.
Mezi nejlepší osmičku se dostal
i Lukáš Rosol. Adam Pavlásek si
dokonce zahrál o postup do finále,
v němž nestačil na Rusa Vatutina.

Pavlásek v tomto týdnu bude nasazenou jedničkou turnaje v Praze. „Předchozí štvanický turnaj ve
mně zanechal dobrý pocit. Tehdy
jsem porazil Darcise a Struffa, hráče, kteří jsou dnes okolo padesátky.
Doufám, že to letos třeba bude ještě
lepší než předloni,“ uvedl talent TK
Agrofert.
(lv)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

RECEPT NA ÚSPĚCH: TVRDÁ PRÁCE A LÉTA DŘINY
„Vyplatilo se to,“ říká nová světová jednička Karolína Plíšková, hráčka TK Agrofert Prostějov
PROSTĚJOV. PRAHA V české tenisové historii se ve dvouhře
dostala mezi ženami až na druhé místo světového žebříčku
Jana Novotná. Stříbrná pozice v rankingu WTA je zatím dosavadním maximem také Petry Kvitové. Obě grandslamové
vítězky nyní překonala Karolína Plíšková. Na pondělí 17. července 2017 tato hráčka TK Agrofert Prostějov nikdy nezapomene. V novém vydání pořadí totiž figuruje na samotné špici. Od roku 1975, kdy bylo bodování jednotlivých turnajů zavedeno, je třiadvacátou tenistkou, která se dostala na úplný
vrchol. Na cestě k vysněné metě zatím triumfovala na devíti
podnicích WTA Tour, zahrála si finále na US Open a dvakrát
byla členkou vítězného fedcupového týmu České republiky. „Měla jsem dva cíle: stát se světovou jedničkou a vyhrát
grandslam. Jeden už je splněný. Teď se budu snažit, aby se
podařilo splnit i ten druhý,“ tvrdí aktuálně nejlepší tenistka
světa.
vědomou prací se zlepšovala a trpělivě čekala na svoji šanci na průnik
mezi nejlepší.

PŮVODNÍ
ví
zpravodajství
pro Večerník
k

POKOØENÉ MILNÍKY
V LICHÝCH SEZÓNÁCH

Ladislav
VALNÝ
Rodačka z Loun vzala raketu poprvé
do ruky již ve čtyřech letech. Dlouhá
léta trénovala pod vedením svého
otce společně se sestrou Kristýnou,
po svém boku dvojčata nastupovala
i ve čtyřhře. V roce 2010 vyhrála juniorku na Australian Open, na ženských turnajích ITF se poprvé představila již o čtyři roky dříve. Začínala
od píky, bez větších úspěchů. Cílevědomě postupovala krok za krokem,
získávala zkušenosti i sebevědomí.
„Nebylo to úplně snadné období, ale
tím si projde každý. Jsou věci, které
se zkrátka nedají přeskočit,“ ohlíží se
za prvními roky mezi ženami Karolína Plíšková.
Body do žebříčku přibývaly pomalu, protože tenistka objížděla
především nižší podniky. V rozmezí let 2008 až 2013 se šestnáctkrát dostala do finále, v deseti zápasech dokázala zvítězit. Ve dvou
případech si dokonce zahrála proti
sestře Kristýně s bilancí 1:1. „Na
okruhu WTA jsem hrála především
kvalifikace. Někdy to vyšlo, jindy
ne. A občas jsem dostala divokou
kartu. Třeba v Praze, kde jsem v roce
2008 prošla až do čtvrtfinále a to
znamenalo postup do páté stovky,“
zavzpomínala Plíšková. Každý rok
postupně překonávala svoje maxima, vylepšovala údery, pohyb po
kurtu a žebříčkové postavení. Cíle-

Přerod z nadějné hráčky na tenistku
s velkými ambicemi přinesl rok 2013.
Karolína Plíšková se poprvé radovala
z titulu na okruhu WTA, když triumfovala v Kuala Lumpuru, kde ve
finále porazila Bethanii Mattekovou-Sandsovou 1:6, 7:5, 6:3. Právě po
tomto úspěchu se poprvé v kariéře
probojovala do elitní stovky. Vítězné
body vynesly hráčku na 84. místo na
žebříčku WTA, před turnajem byla
přitom na 127. příčce. Úspěch potvrdila postupem do čtvrtfinále v Katovicích a Eastbourne, přidala jeden
titul z turnaje ITF a sezónu ukončila
na 63. pozici. „Z prvního titulu jsem
měla velkou radost, byl to krásný týden. Ve finále jsem ani nebyla nervózní,“ zalistovala v paměti Plíšková, která tehdy dostala od pořadatelů i obří
láhev šampaňského. „Vážilo snad kolem deseti kilo. Nechala jsem jim ho
na památku,“ směje se tenistka.
Další zlomové okamžiky přinesla
sezóna 2015. O rok dříve sice Plíšková získala další dva tituly na okruhu WTA, zásadní změna ale přišla
až po postupu do finále ve Stanfordu
v srpnu 2015. V posledním zápase
sice nestačila na Němku Angelique
Kerberovou, získané body ji přesto
poprvé v kariéře posunuly do světové
desítky. Další úspěch přišel v závěru
sezóny. Ve fedcupovém finále v Praze
proti Rusku porazila v klíčovém utkání Pavljučenkovovou a v rozhodující
čtyřhře po boku Strýcové zajistila ve

třech setech i rozhodující bod. Výrazně se podepsala pod triumf v týmové
soutěži. „Byl to parádní rok. Přestože
jsem získala jen jeden titul ze šesti finálových možností. Potvrdila jsem,
že do desítky patřím. I konec sezóny
byl parádní. Poprvé jsem byla ve fedcupovém finále a byla opravdu hrdá
na to, jak jsem zahrála,“ konstatuje
nynější světová jednička.
MÍSTO RIA
DO FINÁLE US OPEN

Hned další sezóna naznačila, že česká
hvězda může na světovém tenisovém
nebi pořádně zazářit. Současně ukázala, že si umí jít cílevědomě za vlastním cílem. Kvůli přípravě i hernímu
programu dokonce vynechala olympiádu v Riu de Janeiru, což jí fanoušci
pořádně vyčítali. „Bylo to nepříjemné. Někteří mě dokonce zatratili,
přitom jsem toho třeba ve Fed Cupu
pro Českou republiku udělala docela
dost,“ vybavuje si pocit hořkosti v polovině loňského roku Plíšková, která
se v pauze kolem olympiády připravovala na sérii turnajů na amerických
betonech. Další týdny ukázaly, že šlo
o prozíravé rozhodnutí. V Cincinnati
porazila tři soupeřky z elitní desítky,
vyhrála první turnaj kategorie WTA
Premier a stala se českou jedničkou.
„Vynechání turnaje v Riu se vyplatilo.“
Definitivně správnost jejího rozhodnutí potvrdil průběh US Open. Na
předchozích sedmnácti grandslamech nikdy neprošla přes třetí kolo,
ale podnik v New Yorku všechno
změnil. Na cestě do finále ztratila
jediný set, porazila obě sestry Williamsovy a ve finále po dramatickém
souboji těsně prohrála s novou světovou jedničkou Angelique Kerberovou. „Odvedla jsem dobrou práci.
Bylo to moje první velké finále a byla
jsem blízko k výhře. Kdyby mi někdo
před dvěma týdny řekl, že budu hrát
finále, tak to beru. Jsem na sebe pyšná.
Nejsem smutná,“ prohlásila po finále.
Před turnajem s podobným výsledkem nepočítala. Tentokrát však naplno ukázala potenciál, který v ní dřímá.
„Skvělé, je to budoucí šampiónka,“
napsala o Plíškové na sociálních sítích
Martina Navrátilová.
Tímto úspěchem ale ještě sezóna neskončila. Česká jednička ve
Štrasburku pomohla týmu k dalšímu triumfu ve Fed Cupu v utkání
proti Francii a premiérově si za-
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„Děkuji všem, co mi věřili. I těm, co ka počítá. „Udělám maximum,
mi nevěřili,“ vzkázala z krátké do- abych na prvním místě zůstala co
volené v Monte Carlu ve chvíli, kdy nejdéle, i když to bude těžké. Do
se zprávu dozvěděla. „Tento den si konce roku obhajuji celkem hodbudu rozhodně pamatovat. Praco- ně bodů,“ uvědomuje si Plíšková
vala jsem opravdu tvrdě, stejně jako a v dalších měsících se bude souvšichni lidé kolem mě.“
středit i na splnění druhého snu.
S novou rolí se potřebuje sžít. „Letos budu mít ještě jednu šanci,
TØI TITULY NA CESTÌ
Nastupovat na kurt v pozi- ale už příští rok zase čtyři. DouK NESMRTELNOSTI
ci nejlepší světové tenistky je fám, že to vyjde,“ říká Plíšková při
Splnění snů se přiblížilo a tenistka hodně náročné. Ale s tím hráč- myšlence na grandslamový titul.
nic neponechala náhodě. Po sezóně
se rozhodla ke změně trenéra. Jiřího Vaňka nahradil David Kotyza
„Dostat se v tak globálním sportu jako je tenis až na samotný vrchol je
a pod bývalým koučem Petry Kvi- naprosto mimořádná záležitost. Je to velká událost pro celý český tenis a vysoce
tové pracuje na vylepšení svého prestižní okamžik. Jak znmo, s Karolínou však již manažersky nespolupracunespolupracu
pohybu. Snaží se chodit více do ko- jeme. Práva sama vykoupila pro Michala Hrdličku. Nešlo trvat na bezpodmílen, což je důležité pro další úspěchy. nečném dodržení smlouvy, když někdo, kdo
do chce změnu, chce spolupracovat
Dál věří svému tvrdému podání, při s někým, kdo je i jeho životním partvýměnách se opírá o forhend. A ví- nerem. Z mé strany šlo o
tězí. Do světového žebříku přidává manažerské rozhodnutí
body ze čtvrtfinále na Australian zkušeného člověka. SouOpen, na Roland Garros dokonce částí vzájemné dohopostoupí mezi nejlepší čtyři. Z grand- dy je navíc i budoucí
slamů už nemá obavy. „Výsledek z US účast Karolíny na Fed
Cupu, turnaji WTA
Open mi pomohl. Zkusila jsem si, že v Praze i v extralize.
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kou. Přestože by ráda získala trůn
přímo na kurtu, má z něj radost.

hrála na Turnaji mistryň, kde se
představila ve dvouhře i čtyřhře.
„Byla to další zkušenost. Pořadatelé
se o nás starali jako o princezny. Rozhodně se budu snažit o to, abych se na
turnaj kvalifikovala i v dalších letech,“
pochvalovala si tenistka.
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