nám poskytla
exkluzivní rozhovor

Karolína Plíšková
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FIASKO
PŘED
KAUFLANDEM!
Opravený

72 st ran

VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na

Martin ZAORAL

17072710826

PROSTĚJOV V průběhu čtvrtečního dne mířili k prostějovskému Kauflandu v Okružní ulici další a
další zákazníci. Někteří si odnášeli drobné dárky, k mání byly mořské plody, víno, bonboniéry, ale
také energy drinky. Pozitivní na celé věci je však fakt, že někteří prostějovští důchodci budou nyní
Foto: archiv Večerníku
skutečně plní energie...

čtěte
na straně
15

EXKLUZIVNĚ

Foto: TK PLUS
PROSTĚJOV Za výkony, které byly korunovány postupem na první
místo světového žebříčku, poděkoval Karolíně Plíškové také Miroslav Černošek, jenž v pozici manažera stál u průniku tenistky mezi
absolutní elitu. Hráčka během svého tréninkového pobytu v Prostějově dostala šperk od společnosti Retofy.
„S Karolínou jsme společně ušli kus cesty a byla to příjemná a vzájemně prospěšná spolupráce. Máme spolu velice korektní vztahy.
Věřím, že Karolína ve světové špičce zůstane co nejdéle. Bylo by to
dobré, kvůli celému českému tenisu,“ prohlásil exkluzivně pro Večerník Miroslav Černošek.
(lv)

17070710763

www.vecernikpv.cz

17072010802

obchod
neotevřel...

BYLI JSME
U TOHO

17072810837

17072810836

čtěte na straně 23
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Honièka policie
s motorkáøem...
Komu lidé fandí?
Prostějov (mls) - Tak to se jen tak
nevidí... „Právě jsem se stal svědkem
honičky policie a motorkáře v Olomoucké. Řekl bych, že motorkář asi
vyhraje,“ napsal Zdeněk Š. uplynulou sobotu kolem sedmnácté hodiny odpoledne na facebookový profil Prostějov Bez Cenzury. Na téma
souboje mezi motorkářem a policisty se následně rozvedla zajímavá
diskuse. Jedni fandili motorkáři,
jiní stáli na straně policie. „Kdyby
ten motorkář srazil vaše dítě, asi by
ty vaše komentáře už takhle ´hrdinské´ nebyly,“ reagovala výstižně
Radka S. na některé obzvláště „povedené“ příspěvky lidí odsuzujících
policisty. Oficiální zpráva Policie
ČR však do redakce během víkendu
nedorazila.

Konec pátrání po
klukovi
Prostějov (mls) - Předminulou
sobotu 22. července odpoledne
strážníci prostřednictvím linky 156
přijali informaci o hledané osobě
zdržující se Za Místním nádražím.
Strážníci v uvedené oblasti zadrželi
šestnáctiletého hocha. Mladík byl
předveden na Obvodní oddělení
Policie ČR.

Známá firma
Prostějov (mls) - Při kontrolní
činnosti v zahrádkářské oblasti
Močidýlka zjistili strážníci osobu,
po které Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. Pětatřicetiletý muž
byl předveden na obvodní oddělení PČR, kde byl předán k dalším
úkonům. Nekladl přitom žádný
odpor.

letos slavíme jubileum...

rubriky
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CO NÁS POTĚŠILO...
Lázně otevřeny. Dosavadní léto
mnoho dní zalitých sluncem s vysokými teplotami nepřineslo. I proto
plavce potěšilo, že uplynulou středu
26. července byly opět otevřeny městské lázně. Bazén v lázních je od tohoto
týdne přístupný od středy do neděle
v rozmezí 10:00 až 18:00 hodin. Loni
padl historický rekord, co letos?

Zdeněk VYSLOUŽIL

Konečně se dočkali. Hříbkomilové
z regionu v uplynulých dnech
při pohledu na zprávy například
ze západní části české republiky jen závistivě skřípali zuby. Na
Prostějovsku totiž bylo hodně sucho, ve zdejších lesích nikdo ani
náhodou nezavadil o nějakou prašivku, natož o hřiby. Na sklonku minulého týdne však houbařská horečka vypukla i na Hané! Známkou
toho, že rostou, bylo plno aut stojících na lesních cestách v severní
části okresu. A že se už něco najít
dalo, potvrzují i snímky jednoho
úspěšného redaktora-houbaře...
Přidají se i ostatní kolegové?

CO NÁS UDIVILO…
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22x foto: Zdeněk Vysloužil

Agentura Ze zámku ve Ptení bude vězení!
A všem dohadům a spekulacím je
konec. Agentura Hóser exkluzivně zjistila, že prostějovští konšelé
hodlají prodat zámek ve Ptení Ministerstvu vnitra České republiky!
To společně s Ministerstvem spravedlnosti chystá v našem regionu
výstavbu nové věznice pro nejtěžší
zločince. A ptenský zámek se k tomu
hodí jako vyšitý.
„Stále jsme přemýšleli, komu tu starou ruinu prodat. Měli jsme zájemce, podnikatelé chtěli udělat ze zám-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
Za uplynulými sedmi dny se ohlédl Martin Zaoral

•• Pondělí ••
Hledala manžela po hospodách? Přijde opilá žena domů a povídá manželovi: „Ty jsi mě zase pěkně naštval. Já tě hledám po všech hospodách a ty si tu
v klidu myješ nádobí...“ Jedním ze znaků současné doby je fakt, že svojí zálibou
v alkoholu si ženy nikterak nezadají s muži. Potvrzuje to i případ čtyřiadvacetileté opilé ženy, která v Kralicích na Hané vjela do cesty nissanu.
•• Úterý ••
Česká udavač, tóprá udavač! Tohle věděli už i němečtí okupanti za druhé
světové války. O tom, že se občas i český udavač sekne, svědčí událost, kdy muž
zavolal strážníky k opilému hostu restaurace, který měl močit na podlahu. Jednalo se však o křivé obvinění, kvůli němuž „oznamovateli“ nyní hrozí pokuta.
•• Středa ••
Uplavte smutku. „Smutek jen stěží utopíš v alkoholu. Bývá totiž zatraceně dobrým
plavcem,“ napsal trefně český spisovatel Lech Przeczek. Mnohem lépe než smutek
utopit, je ho vyplavat. Například v prostějovských lázních. Ty jsou po pauze otevřeny
pro všechny, kteří si chtějí zasportovat, vytvarovat postavu či si třeba zlepšit náladu.
•• Čtvrtek ••
„Naspídovaní“ důchodci. Přídavné jméno naspídovaný vzniklo z anglického slova speed, což znamená rychlost či rychlý. Být naspídovaný znamená mít
strašně moc energie a chovat se hyperaktivně. Nejnaspídovanější důchodce
z celé České republiky máme nyní v Prostějově. Mnozí z nich si od zavřeného
Kauflandu, který měl být otevřený, odnesli mnoho plechovek s energetickými
nápoji, které jim jistě dodaly koňskou dávku energie.
•• Pátek ••
Válka je vůl. Přesně před 103 lety, konkrétně 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Tím začala první světová války. Řada lidí ji vítala.
Považovali střet vojsk za jediné možné řešení nastalých problémů a věc, která velmi
rychle skončí jejich vítězstvím. Netrvalo dlouho a sami zjistili, jak hluboce se mýlili...
•• Sobota ••
Jak si začít s drogou. „Sport je jako droga – Chtěl bych ho vyzkoušet, ale mám
k němu odpor…“ I takový přístup mají mnozí z nás k pohybu. Překonat jej mohou na celé řadě akcí určených amatérským sportovcům. Patří mezi ně určitě
i triatlon pro každého Veteran steel man, který na Čertových rybnících u Čunína napsal svůj patnáctý díl.
•• Neděle ••
Dobrodružství pod širým nebem. „Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost,“ konstatoval Karel Čapek. Spoluprožívat
dobrodružství dospívající dívky, která se vydala na nebezpečnou cestu, aby
zachránila svůj lid, mohli návštěvníci letního kina v Mostkovicích při sledování
animovaného filmu Odvážná Vaiana. Legenda o konci světa.

ku pivovar, psinec, nevěstinec nebo
taky protiatomový kryt. Ovšem
luxusní nabídka přišla od ministra
vnitra. Nabízí nám jako majitelům
za zámek ve Ptení miliardu korun,“
prozradil Jiří Nikamnepospíchal,
náměstek primátorky Prostějova
pro majetkové záležitosti.
Agentura Hóser samozřejmě ihned
kontaktovala ministra vnitra Milana Kovance, ten však nebyl příliš
rád, že se o úmyslu jeho ministerstva
bude už nyní kvákat v novinách.
„Jestli to někde vyplkáte, nechám
vás zavřít,“ začal Kovanec výhrůžkou, ovšem vzápětí už byl mnohem
vstřícnější. „No dobře. Je to tak, kupujeme za miliardu korun od města
Prostějova zámek ve Ptení. Je to ideální stavba pro věznici. Zchátralou

KRIMI
číslo

Předminulou sobotu došlo
v obci na Němčicku k incidentu mezi dvěma bratry,
kdy měl jeden vyhrožovat
druhému, a to dokonce i zabitím. Útočník dokonce ve
vyhrůžkách pokračoval i po
příjezdu hlídky na místo
a nereagoval ani na opakované výzvy policistů...

124
Hádky mezi sourozenci nejsou až tak neobvyklé, co je
ale na tomto případu zajímavější, tak fakt, že těmto
bráchům bylo dohromady
více jak sto dvacet let! Inu,
někdy rozum nepřichází ani
se stářím a třiašedesát, resp.
jedenašedesát roků na to
prostě nestačí...

PŘEDPLATNÉ
608 960 042

budovu budeme muset samozřejmě
s ministrem spravedlnosti Pštrosem
celou přestavět, ale to nebude problém. Bude to věznice s nejpřísnější
ostrahou, budou zde umístěni vrazi,
pedofilové a političtí vězni,“ prohlásil ministr vnitra.
„Je to výborný kšeft, tolik peněz za
starou haraburdu by nám v životě
nikdo nedal. Tu miliardu investujeme do výstavby tramvajové sítě
v Prostějově,“ překvapil vzápětí ná- cenou práci. Nezaměstnanost ve
městek prostějovské primátorky Ni- Ptení tedy bude nulová,“ uvedl mikamnepospíchal.
nistr vnitra Milan Kovanec.
Zajímalo nás rovněž, co na nový
Za Agenturu Hóser Majkl
projekt věznice říkají samotní občané Ptení. „Už jsme s nimi jednali,
Text v této rubrice je smyšlený,
nejsou proti. Pro ně bude zajímavé
nikterak pravdivý a redakce
to, že každý nezaměstnaný z této
Večerníku
se od něj distancuje.
obce získá v nové věznici dobře pla-

Ostuda jako trám. Pokud se na něco
připravujete několik týdnů, ba měsíců a pak to nevyjde, je to pokaždé
k naštvání. Podobné pocity zažívali
manažeři Kauflandu, kteří Prostějovanům slibovali minulé čtvrtek otevření
prodejny v Okružní ulici, avšak něco
se pokazilo... Bohužel, upřímnost řetězec neprokázal, důvod totiž tají.
ZACHYTILI JSME…

216

Prázdniny bývají jedním z období, kdy dochází k experimentování
s drogami, tudíž jako již každoročně roste počet klientů Kontaktního
centra v Prostějově. Ještě před nimi
se počet zastavil na více jak dvou
stovkách, přičemž za celý loňský rok
jich bylo 316...
ZAUJALA NÁS…

KAROLÍNA
PLÍŠKOVÁ
Když kamkoliv dorazí nejlepší
v oboru na celém světě, je to vždy
událost. Podobnou vzácnou chvíli
prožil Prostějov v uplynulém týdnu.
Právě v našem městě se totiž připravovala na další část sezony tenistka
Karolína Plíšková. A Večerník měl
možnost exkluzivního rozhovoru!

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných

Foto: Josef Popelka

ZASLECHLI JSME…

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.

JIŘÍ GAGALUS
se narodil 13. srpna 1985 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
13. října 2015. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 29 do 31 let, měří asi
180 centimetrů, má střední postavu
a hnědé vlasy.

NIKOLA KROUPOVÁ
se narodila 8. srpna 2000 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání 19. února 2017. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí 17 až 18
let a měří mezi 160 až 170 centimetry. Má hubenou postavu, modré oči
a hnědočerné vlasy

„I BABIŠ UZNAL,
ŽE BEZ
ŘEMESLNÍKŮ
BY TO NEŠLO...“
Hlavní organizátor Josefkolu
VÁCLAV OBR prozradil něco
málo z rozhovoru s exministrem
financí a pravděpodobným
příštím premiérem vlády
České republiky.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 31/18 °C
Ignác

Úterý

33/19 °C
Oskar

Støeda 30/21 °C
Gustav

Ètvrtek 33/19 °C
Miluše

Pátek

32/20 °C
Dominik

Sobota 27/20 °C
Kristián

Nedìle 24/16 °C
Oldřiška
Zdroj: meteocentrum.cz
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NALEZENÝ PROSTĚJOVAN ZNOVU ZMIZEL
PROSTĚJOV V jednom z červnových čísel Večerník zveřejnil
pátrací relaci po pohřešovaném mladém muži z Prostějova.
Čtyřiadvacetiletý Karel Bauer totiž dle Policie ČR zmizel beze
stopy, načež v databázi kriminalistů byl i s fotografií zveřejněn
14. června. O pět dnů později se objevil na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika s tím, že je zmizelý. Jak jsme
zjistili, ve skutečnosti byl spíše pohřešovaný. Alespoň pro své
blízké, prý nic neudělal. Co se však nestalo... Policistům se jej
sice podařilo nalézt, mladík se však 8. července objevil v databázi celostátně hledaných osob znovu! A je tam dodnes. Pase
prý po něm rovnou pražská „kriminálka“.

Michal KADLEC
Petr KOZÁK
Večerník měl zveřejněním fotografie
Karla Bauera v naší pravidelné rubrice z pondělního vydání 19. června
snahu pomoci při pátrání hledaného
mladíka. Okolnosti jeho zmizení nám

však zůstaly, jako tomu bývá v těchto
případech pravidlem, utajeny. Ještě
v tentýž kontaktovali šéfredaktora jeho
kolegové z práce. „Chtěli bychom vás
upozornit, že Karel nic špatného neudělal a určitě nikam neutekl. Proto
nechápeme, proč by po něm mělo být
vyhlášeno pátrání jako po nějakém zločinci,“ podivovali se lidé z držovické fir-

Po Karlu Bauerovi
„pasou“ Pražáci!

my AQUA-STYL, kde je Karel Bauer
zaměstnán. Jako už poněkolikáté jsme
se i v tomto případě pustili do vysvětlování s tím, že vyhlášené pátrání bylo
zveřejněno Policií České republiky na
veřejně přístupném webu strážců zákona, z něhož pravidelně čerpáme.
Následně se Večerník pustil do
vlastního pátrání, kde že je pravda a co se stalo. A jak jsme zjistili,
čtyřiadvacetiletý Bauer byl v inkriminovanou dobu služebně na stavbě v Praze. V onen den se vracel
s partou z večeře, a jelikož měl ještě
hlad, odešel si z ubytovny koupit
něco dalšího k jídlu. Údajně nudle

EXKLUZIVNĚ
do vietnamské resturace. Jenže,
zpátky už se nevrátil...
Proto jsme se obrátili na výše zmíněnou
firmu, z jakého důvodu je okolo pátrání
po zmizelém muži takové nejasno. „Pan
jednatel s vámi nechce mluvit! Zveřejnili jste úplný nesmysl, vůbec o panu
Bauerovi už nikdy nepište,“ odsekla
Večerníku asistentka jednatele spo-

Kde je Karel Bauer? Kolem jeho osoby
se děje něco moc podivného...
Foto: Policie ČR

lečnosti AQUA-STYL v Držovicích.
Policisté po několika dnech pohřešovaného - nikoliv zmizelého - Karla
Bauera naštěstí vypátrali a relaci ze
svých internetových stránek stáhli.

Radnice nevyšla EXKLUX
ZIVNĚ
E
Manthellanu vstříc!
Plány
počítající
s galerií
uvízly

„Žádný nesmysl určitě zveřejněn
nebyl, podobně Policie České republiky postupuje i v jiných případech,
ve kterých se pohřešuje osoba. Nyní
vám ale k případu nic bližšího říct
nemohu, jakmile je relace stažena
z veřejného policejního webu, tak se
ke konkrétním osobám vyjadřovat
nemůžeme a nebudeme,“ konstatoval
pro Večerník František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Policejní červnové pátrání po Karlu Bauerovi tedy dopadlo úspěšně. Ovšem nikoliv nadlouho. Od
soboty 8. července je znovu v databázi celostátně hledaných osob.
Tentokrát už ale nemá status pohřešovaného, nýbrž hledaného!
dokončení na straně 5 >>>

ZBITÝ
na zábavě

Foto: archív J. Koudelky

Moderní obchodní galerie, nebo chátrající komunistický kulturák? I o tom se mezi Prostějovany
vedou spory. Přestavbu středu města ovšem zkomplikovaly zejména spory o náhradu za zrušený
společenský sál.
2x foto: archiv Večerníku

Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Nová Galerie Prostějov? Možná za dalších deset let. A možná také nikdy. V každém případě ne na dohled. I tak to aktuálně vypadá s výstavbou obchodního centra po rozhodnutí Manthellanu ukončit přípravu nového regulačního plánu na pozemcích v centru města. Radní totiž nevyšli
Manthellanu vstříc a odmítli zrušit stávající regulační plán. V takovém případě však není vybudování obchoďáku možné. „Čekáme na rozhodnutí
vrchního soudu,“ odůvodnili svůj krok nejvyšší představitelé města.

ČTĚTE NA STRANĚ 15

Aneta DANEČKOVÁ
DĚTKOVICE Předminulou sobotu 22. července se v Dětkovicích
konala tradiční hodová zábava. Pro Josefa Koudelku, který z této
obce na Prostějovsku pochází, se změnila v noční můru. „Moc velká zábava to fakt nebyla..,“ utrousil mladík, který si z veselice odnesl
hodně nepříjemný zážitek.

CO SE STALO? DOČTETE SE NA STRANĚ 11

ZAVÍRAČKA U HODINÁŘE Houbař
našel
zjistili jsme

bombu

Dělostřelecký granát pocházel z druhé světové války. Foto: Policie ČR

17072810839

Foto: internet

PROSTĚJOV Oblíbená hospůdka „U Hodináře“ ve Fanderlíkově ulici v průběhu uplynulého
týdne zavřela. „V úterý odváželi nábytek z předzahrádky a většinu zboží,“ informoval Arnošt
V., dnes už bývalý návštěvník. Za vším s největší pravděpodobností stojí dluhy nájemnice.
Uzavření hospody se dle svědků dokonce neobešlo bez policejní asistence. „Na společný
prostor v našem domě si napojili načerno elektřinu,“ vysvětlila Monika Č., nájemnice domu
s číslem popisným 50. Samotného majitele se Večerníku zkontaktovat nepodařilo.
(mls)

BUDĚTSKO Letní teploty a déšť
v posledních dnech vylákaly do
lesa na Konicku také dvaašedesátiletého muže z Olomouce. Takový úlovek však zřejmě nečekal...
Při své procházce po lese muž kromě
hub nalezl také předmět připomínající vojenskou munici. „Přivolaní
policisté z Konice potvrdili, že se
s největší pravděpodobností opravdu
jedná o munici z období druhé světové války. Policejní pyrotechnik pak
nález klasifikoval jako dělostřelecký
protipancéřový granát ráže 75 mm
a převzal si ho k odborné likvidaci,“
prozradil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kaje pro Územní odbor Prostějov.
(mls)
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letos slavíme jubileum...

pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

Pondělí 31. července 2017
www.vecernikpv.cz

STÍNY MINULOSTI

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV CIKÁNSKÉ GHETTO
se zbavuje
ve Vrbátkách straší dál
dvoumetrových

plevelů...
PROSTĚJOV Hanácký Jeruzalém? To je otázka. Prostějov
před válkou býval sídlem tisíců
Židů. Současnost je ale pomíjivá. Židovský hřbitov v Brněnské
ulici byl ještě před rokem prakticky nepřístupný a jeho údržba
zanedbaná. S nástupem nového
správce se to částečně mění. Alespoň do konce prázdnin.
Po celý uplynulý rok se vedly diskuse o tom, zda uzavřít udržovaný
park před prostějovskou „reálkou“,
pro potřeby „zvýšení piety místa
bývalého židovského hřbitova“.
Díky odporu místních obyvatel
i vedení magistrátu proti záměru
židovské nadace dostal Prostějov
v celostátních médiích nálepku
„antisemitského“ města.
Jen málokdo z těch, kteří Prostějov takto označili, přitom měl
tušení, že jeden židovský hřbitov
i s pěti sty zachovalými náhrobky
už ve městě existuje. Nachází se
na konci Brněnské ulice v těsném
sousedství městského hřbitova.
Starat se o něj má Federace židov-

Napsáno
pred
ˇ

ských obcí. Objevit jej ovšem rozhodně není jednoduché...
Až dosud totiž nebyl u vstupní
brány nijak označen. Dostat se
na něj rovněž nebylo ničím snadným. Z důvodu nájezdů vandalů či
přespávání bezdomovců měl být
přístupný pouze po telefonické
domluvě se správcem. Kamenem
úrazu byl fakt, že žádný kontakt na
něj nebyl u vstupu k dohledání...
„Vyrábím ceduli, aby lidé, kteří
tudy například projíždějí po cyklostezce, věděli, že za zdí je židovský hřbitov. Její součástí by měl
být i telefonický kontakt na paní
Rajtrovou, která hřbitov otevírá

každou neděli. Přes prázdniny
je nově přístupný i každý čtvrtek
odpoledne,“ prozradil Večerníku
Pavel Moš, který od konce června pracuje jako správce hřbitova.
V současnosti jej zaměstnává zejména jeho údržba. „Pravdou je,
že předchozí správce toho mnoho
neudělal... Vysekané byly pouze
hlavní cesty, jinde rostly i vytrvalé dvoumetrové plevele,“ posteskl si Moš s tím, že i jeho mise na
židovském hřbitově nebude mít
dlouhodobější trvání. „Od září
nastoupím do jiného zaměstnání
a času na správu hřbitova budu mít
výrazně méně,“ objasnil.
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Stav zadlužených nemovitostí ve Vrbátkách je dlouhodobě skutečně katastrofální.
Foto: archiv Večerníku

enickým podmínkám. V současnosti
v nich nebydlí nikdo. Část tamních
obyvatel se přesunula k příbuzným do
Duban, jiní se odstěhovali zcela mimo
katastr obce,“ popsal Večerníku aktuální
situaci starosta Vrbátek Pavel Novotný.
Zajímalo nás, proč v takovém případě
nebyly domy dosud zbourané? „Plně
si uvědomujeme, že hrozí jejich sesutí
a že jejich stav ohrožuje okolí. Přesto na
nemovitosti stále nebyl vydán demoliční výměr. Důvod je ten, že všechny jsou
zastaveny v exekucích. Pokud bychom je
nyní zbourali, exekutoři by nás mohli žalovat za to, že jsme objekty znehodnotili,“
objasnil Novotný, který připustil, že při
znalosti reálného stavu věci může působit takové vysvětlení úsměvně.

Na demolici cikánského ghetta přitom čeká celá vesnice, vyhlížejí ji zejména obyvatelé přilehlých domů.
Nebylo by za takové situace možné
ruiny zatížené exekucemi vykoupit? „To je bohužel nereálné. Pozemky
v lokalitě patří desítkám majitelů. Někteří vlastní pouze zlomek nemovitosti a jsou prakticky nedohledatelní,“
posteskl si starosta, který přesto nehází
flintu do žita. „Věřím, že se mi s exekutory podaří domluvit a domy se ještě
letos zbourají. I obec zde totiž má svůj
podíl, není tak zcela bezmocná,“ uzavřel
optimisticky Pavel Novotný.
Uvidíme tedy, zda se tento záměr, s nímž
už před lety přišel jeho předchůdce, konečně podaří i naplnit.
(mls)

Zlechov koupil fotbalista J. Skácel
Dříve hojně navštěvovaný hotel Zlechov u plumlovské přehrady dlouhá
léta chátral. Místo tradičních hostů
ho obývali bezdomovci a drtivou
většinu zařízení budovy postupně
rozebírali zloději. Bývalý majitel se
dostal do finančních problémů a na
hotel byla vydána exekuce. Možná se
ale nyní blýská na lepší časy!

V nedávné veřejné dražbě rozpadající se
ruinu koupil za více než milion korun
fotbalový brankář pražské Slavie a prostějovský odchovanec Jindřich Skácel.
Ten ho chce postupně renovovat a vrátit
mu zašlou slávu dávných dob. „Nepůjde
to hned, ještě pár let chci aktivně chytat
a po ukončení fotbalové kariéry bych se
chtěl hotelem zabývat. Nicméně věřím,

že řádově do deseti let se na Zlechov vrátí
život a mně se za tu dobu podaří budovu
od základů zrekonstruovat,“ řekl exkluzivně Večerníku brankář Slavie, který
nyní putuje na testy do nejmenovaného
klubu v Anglii.
Osmadvacetiletý Jindřich Skácel Večerníku rovněž prozradil, co ho ke koupi hotelu vedlo. „Ke Zlechovu mám i osobní

vztah. Právě tady měli totiž svatbu moji
rodiče, tuším, že to bylo v roce 1978.
Cena hotelu v dražbě byla něco přes milion korun, přesto jsem si fotbalem nějakou tu korunu vydělal, abych ho mohl
koupit a vrátit mu bývalou úroveň,“ řekl
dále Jindřich Skácel.
Sám ovšem rychle dodává, že s rekonstrukcí Zlechova nepočítá hned.

17072810833

30. 7. 2007

Údržba židovského hřbitova, který má ve správě Federace židovských obcí, byla
v minulosti nedostatečná. Zlepší se to?
Foto: archiv Večerníku

VRBÁTKY Cikánské ghetto nacházející se v centru Vrbátek bylo dlouhá léta postrachem pro občany této
jinak malebné obce. Zdejší početný
klan Gáborovců terorizoval okolí,
stav domů byl naprosto katastrofální. Strach měli zejména nejbližší
sousedé. Mimo jiné se báli, že vyhoří.
Vedení obce plánovalo, že se tohoto
hnisavého vředu na tváři vesnice zbaví. Jenže zatím byl zdemolován pouze
jediný dům. Ostatní ruiny trvale hrozí zřízením. Večerník tedy zajímalo,
zda stále žije naděje, že se rozplyne
i tento stín minulosti.
Rvačky, loupežná přepadení, krádeže,
vloupání do okolních domů a vandalismus. To byl jen stručný přehled toho,
čím cikáni obývající ghetto ve Vrbátkách trávili svůj čas. K tomu bylo nutné
připočítat neuvěřitelný zápach šířící se
z polorozbořených domků a naprosto
mizivé hygienické návyky jejich obyvatel. S řešením situace si vedení obce
lámalo hlavu minimálně deset let. Za
tu dobu se situace do jisté míry zlepšila,
stále však není ideální.
Přitom již před čtyřmi roky byla se
zemí srovnána první ruina. Místní tehdy doufali, že brzy budou následovat
i ostatní. To se však bohužel dosud nestalo. Přesto se lidem alespoň částečně
ulevilo. „Asi před dvěma roky byly
domy v této lokalitě vystěhovány. Bylo
to kvůli naprosto nevyhovujícím hygi-

„Hodlám ještě pět až sedm let strávit
profesionálním fotbalem. Koupi hotelu beru jako investici do své budoucnosti po ukončení kariéry. Na mé podnikání bude mít ovšem vliv také to, jak
se podaří revitalizovat přehradu, jejíž
voda sem nyní už nikoho neláká. Přehrada je alfou a omegou všeho. Pokud
voda zůstane v takovém stavu jako teď,
nikdo se tady koupat nebude a žádný
podnikatel se v okolí nádrže neuživí,“
řekl Jindřich Skácel. Jak ještě dodal, je
si dobře vědom toho, že určitá opatření směrem k hotelu musí učinit již
nyní. „V první fázi je zapotřebí budovu
zabezpečit před malými dětmi, které
si zde často hrají, a hrozí jim nebezpečí úrazu. Potom bych chtěl zamezit
tomu, aby zde přespávali bezdomovci,
a už vůbec nechci, aby zloději dále pokračovali v plundrování a rozkrádání
zařízení hotelu,“ uvedl nový majitel
Zlechova.

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁŘ
VEČERNÍKU

jak šel čas Prostějovem ...

Nerudova ulice

Fungoval tu nevěstinec. Ulice získala pojmenování podle českého básníka
a spisovatele Jana Nerudy (1834-1891). Do roku 1946 se nazývala Hloučelní
ulice podle směru k nedaleké říčce Hloučele. Na rohu s Plumlovskou ulicí
jsou naproti sobě situovány dvě známé restaurace, z nichž v tradičním Hanáckém šenku fungoval během první republiky a protektorátu veřejný dům.
V roce 1985 zde byl otevřen rozsáhlý areál domova důchodců, doplněný
o převážně bytovou, ale i firemní zástavbu. Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Martinákova ulice

Kdepak. Jindřich Skácel není
a nebude tím, kdo dá dříve tolik
populární hotel s vyhlášenou restaurací do pořádku! Od té doby,
co zplundrovanou nemovitost
získal do svého vlastnictví, se mu
přes veškerou snahu nepodařilo
rekonstrukci rozjet. Dnes už má
Zlechov dalšího majitele, Ladislava
Koláčka. Ten na podzim roku 2014
dokázal to, v co už věřili jen největší
optimisté a začal s určitými úpravami. Hotel dostával nová okna
i fasádu, stavební práce však šly pomaleji, než bylo původně v plánu.
Znovuotevření plánované na léto
2016 tak bylo odloženo a stejně
tak byla odpískána“ i letošní sezóna. Určité stavební práce však pokračují dál. Kdy, a jestli vůbec, ale
Zlechov uvítá prvního hosta ve své
novodobé historii, zůstává pořád
ve hvězdách. Vstane kdysi slavná
dominanta plumlovské přehrady
z mrtvých?
(mik)

letos slavíme jubileum...

hodin

168

s městskou policií

Slavil, až upadl

V nočních hodinách předminulého
pátku 21. července strážníci přijali
oznámení o potyčce mezi dvojicí a starším mužem v Plumlovské ulici. Hlídka
na místě zkontaktovala ženu ve věku
42 let a dva muže ve věku 34 a 55 let.
Trojice společně oslavovala narození
dítěte. Při odchodu domů starší chlapík
zakopl a upadl na zem, kde zůstal ležet.
Manželka se ho s kamarádem snažila
probrat. Opodál stojící skupinka, kde
se nacházel i oznamovatel, uviděla pouze jednání ženy, která třásla s mužem na
zemi, a nad nimi se skláněla třetí osoba.
Všichni usoudili, že došlo k útoku, a vše
nahlásili na linku 156. Vzhledem ke krvácejícímu zranění staršího muže, které
si způsobil pádem na obličej, strážníci
přivolali na místo záchranku. Muž byl
převezen na ošetření do nemocnice na
chirurgickou ambulanci.

Ilustrační foto: internet

Ležel obličejem k zemi

Kolemjdoucí občan měl v pátek 21. čer-vence obavy o zdraví ležícího muže na
trávě. V době příjezdu hlídky už třicetiletý muž stál na nohou a komunikoval
s kamarádem opodál. K události uvedl, že
seděl na lavičce a chtěl udělat místo i pro
známého. Poposedl si tak, že upadl až na
zem, jelikož neodhadl rozměry sedací
plochy. Ke zranění při pádu nedošlo.

O bitky nešlo

Předminulou neděli 23. července ráno
řešili strážníci událost v Plumlovské
ulici, kterou nahlásil řidič autobusu
projíždějící kolem osoby sedící na zemi
obklopené hloučkem mladých lidí.
Pojal podezření, že došlo k bitce. Strážníci na místě zjistili čtyřiadvacetiletého
muže. Ten uvedl, že se mu udělalo
nevolno, upadl na stojan na jízdní kola
a stěžoval si na bolest hrudníku. Zranění
si způsobil sám při pádu, skupinka mu
chtěla jen pomoci. Muž byl následně
převezen na vyšetření do nemocnice.
Téhož dne v odpoledních hodinách
vyjížděli strážníci na stejné oznámení. Tentokrát se mělo jednat o rvačku
několika lidí u Drozdovického rybníka. Na místo vyrazily dvě autohlídky,
zjištěno bylo pět mužů ve věku 18 až
28 let. Ti shodně uvedli, že jednomu
z nich se udělalo špatně. Spadl na zem
a ostatní se mu snažili poskytnout pomoc. Zraněný nebyl, proto přivolání
lékaře odmítl. Jevil pouze známky po
požití alkoholu. Ani v tomto případě
se o protiprávní jednání nejednalo.

Vybuřoval před barem
V úterý 25. července půl hodiny po
půlnoci řešila hlídka v centru města
opilého muže. Ten se na ulici před
barem dohadoval se dvěma muži.
Hlídka trojici upozornila na nevhodné chování a dobu nočního klidu.
Pánové se poté rozešli. Dva se vrátili
do provozovny a jeden zůstal na ulici,
kde pokřikoval na strážníky i ostatní
osoby okolo. Choval se arogantně až
agresivně. Na výzvu k opuštění místa
a zanechání protiprávního jednání
nereagoval. Jelikož se snažil strážníky
napadnout, skončil v poutech. Dechovou zkoušku odmítl. Na místo byl
přivolán lékař k posouzení zdravotního stavu. Následně byl muž převezen
do protialkoholní záchytné stanice
do Olomouce. Zde se podrobil orientační dechové zkoušce, při které bylo
naměřeno 2,05 promile alkoholu.
Sedmadvacetiletý muž se svým jednáním dopustil několika přestupků,
a to proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Celá záležitost předána k dořešení příslušnému
správnímu orgánu.

POTVRZENO!
BEDIHOŠŤ Celý život byl slušný a trpěl teror svého tchána. Loni v březnu v něm však „bouchly saze“ a svého
šestaosmdesátiletého tyrana zastřelil. Navzdory hroznému
činu za ním stála celá vesnice. Přesto byl Antonín Pospíšil
z Bedihoště odsouzen na třináct let do vězení. Nejvyšší soud
v Brně nyní zamítl jeho dovolání.

Martin ZAORAL
Nejvyšší soud začátkem uplynulého
týdne odmítl dovolání Antonína
Pospíšila z Bedihoště, který loni
v březnu zastřelil podomácku vyrobenou zbraní tchána a v listopadu za to
byl odsouzen na 13 let do vězení.
K činu se přiznal, obhajoba ovšem
opakovaně žádala překvalifikování
činu z vraždy na zabití, tím pádem
i mírnější trest. Trestní sazba
u zabití je tři až deset let, zatímco
u vraždy dvanáct až dvacet roků.
Svoji obhajobu založil sedmašedesátiletý invalidní důchodce na
tom, že tchán šikanoval čtyři desítky let

nejen jeho samotného, ale i svou dceru, manželku obžalovaného Hanu.
U soudu však bylo opakovaně
prokázáno, že obžalovaný se na
vraždu připravoval minimálně dvě
hodiny. Navíc si vzal jednorannou
pistoli, kterou po prvním výstřelu
znovu nabil a zasadil druhou
ránu do hlavy staršího muže. Dle
soudu tedy nebylo možné hovořit
o žádném amoku. Jakmile policisté přijeli na místo, přiznal se, že
mu po smrti starého muže spadl
kámen ze srdce. Jednou z jeho
posledních šancí tak bylo právě
dovolání, které však bylo zamítnuto.

krimi

5
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KRONIKA
Kola z auta jsou fuč...

Antonín Pospíšil si od letošního
jara odpykává svůj trest ve věznici
v Břeclavi. Foto: archiv Večerníku

Nyní už může využít pouze práva
ústavní stížnosti.
Antonín Pospíšil letos na jaře nastoupil výkon trestu do věznice
v Břeclavi, kam za ním pravidelně
dojíždí celá jeho rodina. Díky petici
občanů i aktivitě starosty obce byl
Pospíšil propuštěn z vazby a alespoň
na nějaký čas se mohl vrátit ke své

Foto: internet

manželce. Letos na jaře však již musel nastoupit výkon trestu.
„Byl jsem u něj na návštěvě. Je to
pro něj velmi těžké, jeho zdraví není
právě nejlepší. Existuje však naděje,
že bude po osmi letech propuštěn.
Doufejme, že se toho dožije,“ prozradil exkluzivně Večerníku starosta
Bedihoště Jiří Zips.

Drzá zlodějka okrádala NALEZENÝ PROSTĚJOVAN

muže v jejich bytech

PROSTĚJOV „Host do domu, bič do ruky.“ Tímto heslem se měli řídit dva
muži, k nimž zavítala čtyřicetiletá žena z Prostějova.
V polovině června navštívila v obci na Konicku sedmdesátiletého chlapíka až příliš
otrlá dáma, která jej požádala o zapůjčení čtyř tisíc korun. „Muž ze zásuvky vytáhl
deset tisíc, odpočítal z nich požadovanou částku a zbytek vrátil. Žena se nabídla, že
mu pomůže s pověšením záclon, a v nestřeženém okamžiku ze zásuvky zbytek peněz
ukradla,“ popsal krádež z16. června František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
To však nebylo vše! O tři dny později žena opět muže potkala a ten ji pozval do
domu. Hodně drahá návštěva počkala, až hostitel usne a poté mu ukradla 2 400
korun, které měl u sebe... Navzdory všemu se zlodějka stále vracela. „Na začátku
července jej navštívila potřetí a z volně odložené peněženky mu vzala platební kartu,
kterou následně měla použít k nákupům v obchodech, čímž z účtu poškozeného vyčerpala bezmála 2 800 korun. Celkem měla podezřelá poškozenému muži způsobit
škodu vyčíslenou na 11 144 korun,“ shrnul újmu Kořínek.
Stejná žena využila také neopatrnosti dvaatřicetiletého muže v obci na Konicku v pondělí 3. července. „Nezamčenými dveřmi vstoupila do jeho domu, odkud
následně vzala potraviny. Poté vešla do pokoje, kde spal majitel, a z kapes oděvu mu
měla okrást peněženku i mobilní telefon. Muž se ale probudil, proto žena z domu
odešla a před domem peněženku odhodila. Ponechala si pouze finanční hotovost
čtyři sta korun a mobilní telefon. V tomto případě poškozenému způsobila škodu
vyčíslenou na 1 136 korun,“ popsal policejní mluvčí František Kořínek.
V případě prokázání viny hrozí za přečin porušování domovní svobody, krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku trest odnětí svobody až na dva roky.
(mls)

ZNOVU ZMIZEL
>>> dokončení ze strany 3
„Nyní se už musíte na důvody ptát
jinde, celostátní pátrání po něm vyhlásilo Obvodní oddělení Policie
ČR pro Prahu IV,“ informoval nás
mluvčí prostějovské policie František Kořínek.
Večerník se tak dal do zjišťování
informací v hlavním městě a měl
možnost hovořit přímo s vyšetřovatelem oddělení obecné kriminality pražského obvodního oddělení.
„Mohu vám v tuto chvíli jen potvrdit, že jsme iniciovali pátrací relaci
po Karlu Bauerovi, trvalým bydlištěm na Prostějovsku. Nemohu
vám ale sdělit důvody a ani to, z jaké
trestné činnosti je podezřelý. Případ
je teprve na začátku šetření. Pokud
se na nás obrátíte na konci prázdnin, můžeme být už prostřednic-

tvím naší tiskové mluvčí sdílnější,“
prozradil Večerníku pražský kriminalista Jiří Drahorád.
Tímto vyjádřením je ovšem kauza
okolo Karla Bauera ještě tajemnější... Kde těch několik dnů byl a co
přesně se stalo, i za jakých okolností
byl nalezen a opět ztracen, tak zůstává zahaleno šedou rouškou tajemství.
V každém případě je třeba dodat,
že zveřejnění osob v naší rubrice
na straně 2 i v podobných pátracích relacích má za cíl pomoci při
hledání pohřešované nebo hledané osoby a probíhá v součinnosti
s Policií České republiky, která se
prostřednictvím médií obrací na
veřejnost. Všechny snímky pocházejí vždy z policejní databáze
na jejich internetovém portálu.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

ÚTOČIL S NOŽEM V „AZYLÁKU“, DOSTAL ŠEST LET
Dvaapadesátiletý Pavel Krajíček pobodal bezdomovce,
kterému lékaři prodloužili život jen o pár měsíců...

PROSTĚJOV Šest let by neměl
vzít nůž do ruky. I takové následky bude mít pro Pavla Krajíčka
rozhodnutí prostějovského
soudu. Muž, který právě bodnou zbraní opakovaně útočil na
své „kamarády“ bezdomovce,
má na nějaký čas utrum. Minulé
úterý byl odsouzen za to, že koncem loňského května v prostorách prostějovského „Azyláku“
jednoho z nich bodl hluboko
do stehna. Jak se shodli lékaři,
nechybělo mnoho a napadený Josef N. na místě vykrvácel.
Navzdory jasným důkazům
Pavel Krajíček před tribunálem
mnoho pokory neprojevil.

Pro recidivistu Pavla Krajíčka byl
úterní rozsudek „jubilejním“ dvacátým
odsouzením.
Foto: Martin Zaoral

nulosti byl již devatenáctkrát trestaný.
Ve vězení trávil čas nejen kvůli krádežím, ale mimo jiné i za to, že jednoho ze svých kumpánů bodl nožem
zezadu do krku. Nevypočitatelný
EXKLUZIVNÍ
chlapík svého času rovněž pobíhal
reportáž
nahý se sekerou po pláži plumlovpro Večerník
ské přehrady a ohrožoval její návštěvníky. Naposledy byl Krajíček
Martin
z vězení propuštěn loni v lednu, už
ZAORAL
za čtyři měsíce však opět putoval
Dvaapadesátiletý Pavel Krajíček má do vazby. Stalo se tak poté, co zaúproblémy se zákonem prakticky od točil na Josefa N., který necelého půl
chvíle, kdy dosáhl dospělosti. V mi- roku po napadení zemřel. Provedená

pitva však neobjevila přímou souvislost mezi útokem a úmrtím. Ještě
předtím však Josef N. na policii stejně
jako u soudu za agresora označil právě
Pavla Krajíčka.
Jeho verzi potvrzoval i zpracovaný
odborný posudek. Obhajoba však
s jeho závěry nesouhlasila a navrhla
zpracovat novou expertízu. Ta však
pouze potvrdila to, co u soudu již
zaznělo. „Nůž pronikl zhruba deset
centimetrů do stehna. Útok mohl mít
podstatně závažnější následky, než
nakonec měl, hrozilo i úmrtí poškozeného,“ potvrdil přizvaný znalec.

Krev na teniskách
Za této situace obhajoba i nadále
upozorňovala na nejasnosti ohledně
nože, kterým měl být útok proveden.
Senát i přesto měl relativně snadnou
roli a Pavla Krajíčka odsoudil na šest
let do vězení. „Obžalovaného jednoznačně usvědčuje výpověď poškozeného Josefa N., kterou potvrzuje
i záznam telefonického hovoru na
tísňovou linku, kam muž volal kvůli
obavám z napadení. Dalším důležitým důkazem je krev oběti, která
byla zajištěna na teniskách obžalo-

ČERNÁ

BYLI JSME
U TOHO

vaného. Na celé věci rozhodně nic
nemění fakt, že se policii zřejmě
nepodařilo zajistit správný nůž,“
odůvodnila rozsudek předsedkyně
senátu Šárka Dušková, která na straně Pavla Krajíčka neobjevila jedinou
polehčující okolnost. „Zejména pod
vlivem alkoholu nemá obžalovaný
problém útočit na druhé s nožem
v ruce. Svědčí o tom i skutečnost,
že nedlouho před projednávaným
útokem stejným způsobem napadl
dalšího muže. V tomto případě však
následky nebyly natolik citelné,“
dodala Dušková, která kromě trestu
vězení uložila Krajíčkovi také povinnost zaplatit 140 000 korun. Právě
na tuto částku pojišťovna vyčíslila
náklady na léčení zraněného Josefa
N., přičemž vynaložené prostředky
stejně jako práce lékařů však nakonec
vyzněly do ztracena. „Uzdravený“ Josef N. totiž nedlouho po propuštění
z nemocnice zemřel. Na jeho skon
však útok nožem neměl vliv, mnohem
důležitější roli v tomto případě sehrála
jeho celoživotní záliba v alkoholu.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě procesní strany si ponechaly
lhůty pro možnost odvolání.

V noci z úterý 25. na středu 26. července došlo na parkovišti v Dolní
ulici ke krádeži kol přímo ze zaparkovaného automobilu typu Audi
A4. Odcizením čtyř hliníkových
disků značky Vossen s letními pneumatikami značky Continental o rozměru 250/35 R19 pachatel majiteli
vozidla způsobil škodu vyčíslenou
na pětačtyřicet tisíc korun. Za krádež mu hrozí trest odnětí svobody
až na dvě léta nebo peněžitý trest.

Vykradená hospoda
Případ vloupání byl oznámen
uplynulý čtvrtek 27. července
před sedmou hodinou ranní.
Do hostince nedaleko hlavního
nádraží se dosud nezjištěný pachatel dostal po násilném překonání dveří i s ochrannou mříží.
Z provozovny poté odcizil takzvaný číšnický flek a obálku s tržbou
ze sázek. Celková výše škody způsobené odcizením byla vyčíslena
na bezmála padesát tisíc korun.

Ve Vrahovicích
kradl Přerovan

Dne 10. února v nočních hodinách
došlo ke vloupání do hospody ve
Vrahovicích. Pachatel z ní ukradl
plazmový televizor s dálkovým
ovládáním v hodnotě 1 100 korun.
Poškozením vstupních dveří pak
způsobil škodu pět set korun. Přes
noc z 2. na 3. března pak stejný muž
vykradl prodejnu smíšeného zboží
ve Ptení. Vzal z ní 119 krabiček cigaret a 55 lahví alkoholu. Celková
způsobená škoda byla kolem pětadvacet tisíc korun. Policisté jako
pachatele obvinili dvaatřicetiletého muže z Přerova. Ten se těchto
skutků dopustil přesto, že byl za
obdobnou trestnou činnost v minulosti již pravomocně odsouzen.
Nyní ho čeká další trest.

Podvod na internetu
odhalen

V únoru 2017 zakoupila sedmačtyřicetiletá žena z Prostějova na
internetovém inzertním portálu
herní konzoli Playstation PS4. Po
převzetí balíku a zaplacení ceny
i s dobírkou ve výši 5 015 korun na
ni při rozbalení čekalo překvapení. Balíček totiž neobsahoval očekávanou konzoli, ale pouze starý
a nefunkční videorekordér. Celou
věc tedy oznámila prostějovským
policistům. Ti nyní podezírají sedmnáctiletého mladíka z Moravskoslezského kraje.
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letos slavíme jubileum...
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podali mìstu PETICI! chystá opravu
PROSTĚJOV Stav pavlačového
domu na Šárce je již dlouhou dobu v
neúnosném stavu. Opadaná omítka,
rozbitá okna, špinavé balkóny, které
se sotva drží, v samotných bytech
pak plísně. To je pouze krátký výčet
neduhů, s nimiž se potýká nemovitost, kterou obývají z převážné míty
méně přizpůsobiví občané. Žádná
rekonstrukce se však zde stále nekoná. Proto se jeho obyvatelé rozhodli
k radikálnějšímu kroku a podali na
magistrát petici.

BLAHOPØEJEME!!!

Izabela FRANCOVÁ
23. 7. 2017 52 cm 4,15 kg
Prostějov

www.vecernikpv.cz

Tobiáš PÍREK
15. 7. 2017 53 cm 3,35 kg
Ptenský Dvorek

Aneta RICHTEROVÁ
25. 7. 2017 50 cm 3,10 kg
Čelechovice na Hané

Anna ZOUHAROVÁ
23. 7. 2017 49 cm 3,25 kg
Prostějov

Maxmilián MLÁDEK
24. 7. 2017 49 cm 3,50 kg
Prostějov

Z NEMOCNICE ...

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jana KUŽELOVÁ
25. 7. 2017 49 cm 2,75 kg
Boskovice

Adéla ZOUHAROVÁ
24. 7. 2017 48 cm 2,80 kg
Vysočany

Jan SLÁMA
25. 7. 2017 50 cm 3,10 kg
Otaslavice

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou
středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku
v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vašii
budoucnost!

došlo na naši adresu...

DALŠÍ ŽLUTÝ DEN
BYLI JSME
U TOHO

Aneta DANĚČKOVÁ

PROSTĚJOV
Ě
Tak jako každý rok, i letos připravilo Infekční oddělení Nemocnice Prostějov osvětovou akci pro veřejnost nazvanou
Žlutý den. Minulý čtvrtek tak odborníci na hepatitidu prováděli
mimo jiné bezplatné testování. Na žloutenku je velmi jednoduché,
stačí kapka krve z prstu nasát pipetou a kápnout na malou bílou tyčinku... Večerník byl u toho!
Celé odpoledne panovala v nemocničním vestibulu příjemná nálada.
„Nebojte se, já to nedělám poprvé,“ smála se zdravotní sestřička ve žlutém
oblečení na dámu, která se stejně jako mnoho dalších přišla zbavit strachu,
jestli náhodou nemá žloutenku. „No vidíte, ani to nebolelo, byla to jen
jedna kapka a za chviličku už uvidíme výsledek,“ popsala situaci zdravotní
sestra Iva Porubová.
„Test na žloutenku funguje na podobném principu jako ten těhotenský.
Pokud je výsledek negativní, ukáže se jedna fialová čárka, pokud pozitivní,
tak jsou dvě,“ vysvětlila nám sestra přímo na místě , když si i Večerník nechal otestovat, jak na tom se žloutenkou je. „Jsem tu už třetím rokem a ještě
nikdy jsme naštěstí nikomu žloutenku nezjistili,“ prozradila Porubová.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Sestřičky z infekčního oddělení otestovaly během odpoledne
mnoho návštěvníků.
Foto: Aneta Daněčková

Den dětí na letišti Stichovice
„Ráno šestnáctého června bylo trochu ponuré,
ale počasí se nakonec umoudřilo, takže akce s názvem Den dětí na letišti Stichovice se opravdu
vydařila. Na jejím zdárném průběhu s hlavním
pořadatelem Delta club Stichovice už od roku
1990 spolupracuje Svaz letců generála Zdeňka
Škarvady Prostějov. Vyhlídkové lety jsou každoročně velkým lákadlem a zážitkem pro všechny
děti včetně handicapovaných. Během roků,
kdy se tyto lety provádějí, se na různých typech
letounů a vrtulníků proletělo bezmála dva a půl
tisíce dětí. Letos se jich proletělo sedmasedmdesát a bylo rozdáno sto dvacet osm čokoládových

medailí a upomínkových předmětů. Program
tradičně obohatili také hasiči, policisté, obrněný transportér staršího typu, nafukovací hrad
a jiné zajímavosti a atrakce. Vedení Svazu letců
generála Zdeňka Škarvady Prostějov děkuje
magistrátu města Prostějov, který mu pomocí finančních dotací napomáhá uskutečňovat
mnoho zajímavých akcí. Letošní Den dětí
na letišti Stichovice měl především pobavit
všechny přítomné děti, ale také připomenout
význam dětí pro budoucnost.“
Předseda svazu letců gen. Zděňka Škarvady
Ladislav Maťašovský

klikni na

www.vecernikpv.cz

Nakonec nikdo z přítomných žloutenkou typu C skutečně netrpěl.
Přesto je stále třeba na nebezpečí této nemoci upozorňovat, a proto Infekční oddělení Nemocnice Prostějov každý rok v červenci pořádá Žlutý
den, mimo jiné i na počest objeviteli viru hepatitidy B Baruchu Samueli
Blumbergovi.
Pracovníci z infekčního oddělení pro návštěvníky kromě testování připravili také mnoho informačních materiálů, promítali zájemcům naučnou
prezentaci o žloutence a nafukovali žluté balonky, na odchodu pak každý
testovaný jeden obdržel. I letos akci navštívilo několik desítek lidí.

Foto: archív Svaz letců generála Zdeňka Škarvady Prostějov

LORDÍK

je nádherný labrador s okouzlujícím pohledem velkého
vzrůstu ve věku zhruba čtyři až pět let. Ze začátku je nedůvěřivý, potřebuje čas, než začne někomu novému důvěřovat,
pak je z něj dokonalý mazel. Vhodný pro pánečka, kde bude
jediným pejskem. Na vodítku chodí pěkně, netahá.

ARONEK

je šestiletý pohodový pejsek velkého vzrůstu, přátelské
a klidné povahy. Vhodný do domečku se zahrádkou, kde
bude moci volně pobíhat a hlídat. Je to dobrý hlídač. Společnost lidí a mazlení miluje. S fenkou se bez problému snese,,
na vodítku chodí pěkně.

PROSTĚJOV Po rekonstrukci náměstí E. Husserla, T. G. Masaryka či Spojenců připravuje vedení magistrátu opravu dalšího prostějovského rynku.
Dočkat by se měl prostor před zámkem. Hned tak to ale nebude.
Kořeny stromů zvedajících chodník na Pernštýnském náměstí jsou již pověstné.
Na stole nyní leží návrh na úpravu celého prostoru před prostějovským zámkem.
„Řešit by se měla i budoucí podoba zdejší kašny, pro niž byla původně určena socha Olbrama Zoubka Strážkyně vod. Ta je umístěna ve foyer prostějovského divadla,“ upozornil náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD). Celý
projekt je nyní ve fázi studie. „Začínáme připravovat projektovou dokumentaci.
Až bude hotová, veřejnost s navrhovanou podobou náměstí seznámíme,“ ubezpečil Fišer.
(mls)

Aneta DANĚČKOVÁ

kariéra půl roku, u jiných zase několik
let. Mnoho lidí, se kterými jsme se
v rámci centra potkávali před lety, již
nyní mají své rodiny, jsou zapojeni do
běžného života,“ konstatuje spokojeně
Kučerová.
Kontaktní centrum ve Vrahovicích má
také plnou podporu prostějovského
magistrátu. Zastupitelé mu schválili již
několik žádostí o dotaci, služby tohoto typu totiž politici berou jako velmi
potřebné. „Společnost Podané ruce,
která vrahovické centrum provozuje,
obdržela od města v letošním roce
dotaci v celkové výši tři sta sedmdesát
tisíc korun. Z toho byla částka dvě stě
tisíc korun určena právě pro Kontaktní centrum ve Vrahovicích. Mohu
říci, že s touto organizací máme velmi
dobré zkušenosti, její pracovníci jsou
naprostí profesionálové a pomáhají
svým klientům významně. A to jak
v oblasti prevence, tak i v oblasti
řešení důsledků různých závislostí,“
vyjádřil se pro Večerník Pavel Smetana (ČSSD), náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

„Napsali nám, ať se přijdeme podívat,
že dům je v nevyhovujícím stavu. Předali jsme stížnost na domovní správu
a ta nám k tomu posktla podrobnější
popis, co je vše špatně, co se už opravilo
a co je ještě potřeba udělat,“ prozradila
Alena Rašková (ČSSD), primátorka
Statutárního města Prostějov.
Ne všichni obyvatelé „parlamentu“
si svšak těžují. Někteří do svého bytu
investovali hodně peněz a opravili si ho
sami. Takových je však minimum, větší

Foto: archív Veéerníku

část požaduje rozsáhlé opravy budovy.
„O rekonstrukci jsme už uvažovali, ale
situace je složitá tím, že dům je celý
obydlený. Další problém je v tom, že
některé byty mají v kuchyni i vanu.
Kdybychom je rekonstruovali, museli
bychom byty zvětšit a ze třech bytů by
vznikly dva,“ pokračovala Rašková.
V případě rekonstrukce by obyvatelé
byli na čas přesunuti do takzvaného

kontejnerového bydlení. Jen je potřeba
vymyslet, kde by mohlo stát, aby se nemuselo později bourat a dalo se využívat podobně jako azylové zařízení.
Na dalším postupu se budou zastupitelé domlouvat až podle rozpočtu, který
vypracuje domovní správa. Zatím
kompletní opravu všeho potřebného odhaduje město na částku zhruba osmačtayřicet milionů korun.

V prostoru se bude ąešit i osud zdejší kašny.

Foto: archiv Veéerníku

LáznĚ otevŐeny, padesátimetrový bazén asi nebude
Výstavbu za 400 milionů korun nedoporučili odborníci

PROSTĚJOV Dosavadní léto mnoho dní zalitých sluncem s vysokými
teplotami nepřineslo. I proto plavce
potěšilo, že uplynulou středu 26.
července byly opět otevřeny městské lázně. Ty by v budoucnu měly
sloužit hlavně sportovcům, pro veřejnost by měl vzniknout nový krytý
bazén u aquaparku. Ten sice bude
zřejmě poloviční, jak se původně
předpokládalo, zato v něm lidé najdou vířivky a další atrakce.
Bazén v lázních je od tohoto týdne
přístupný od středy do neděle v rozmezí 10:00 až 18:00 hodin. Loni přišlo
využít služeb městského zařízení přes
116 000 lidí, což byl historický rekord.
Bude-li charakter letošního léta pokračovat i nadále, mohlo by toto číslo být

znovu překonáno. Otázkou zůstává,
co s lázněmi dál? Jak známo, vedení
magistrátu totiž chystá výstavbu nového krytého bazénu u prostějovského
aquaparku. O jeho rozměrech však
dosud nebylo rozhodnuto. „Původně
jsme plánovali padesátimetrový bazén. Od této myšlenky však upouštíme. Jeho výstavba by přišla na zhruba
čtyři sta milionů korun, splácení úvěru
by odčerpalo veškeré prostředky, které
dáváme do sportu. Na hokej či fotbal
by se již nedostávalo. Rovněž další provoz velkého bazénu by pro naše město
byl neúměrně nákladný,“ vyjádřil se
první náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD) s tím, že
na provoz lázní se doplácí pět milionů
korun ročně.

zjistili jsme

Od poloviny týdne si op÷t mčžete vyrazit zaplavat pod stąechu.
Foto: archiv PV Veéerníku

Ohledně velikosti nového bazénu nedávno proběhl seminář zastupitelů
s odborníky. „Bylo nám doporučeno
postavit pětadvacetimetrový krytý bazén doplněný o vířivky a další atrakce,
jako je tomu třeba v Uherském Hradišti. Nechceme skončit jako v Pardubicích, kde vznikl padesátimetrový bazén, který nyní bude sloužit výhradně
ke sportovním účelům. Pro občany
zde budou muset postavit nový a kratší
s teplejší vodou,“ prozradil Fišer.
V budoucnosti by tak v Prostějově
měly vedle sebe fungovat dva kryté
pětadvacet metrů dlouhé bazény.
„Lázně budou určeny převážně sportovním plavcům a nový bazén u aquaparku široké veřejnosti,“ nastínil jejich
účel Zdeněk Fišer.
(mls)

PoŐizování nového regulaÿního plánu
odnášeli si pĚt i více
v centru mĚsta
plechovek energy drinkŢ
➢ ztitulnístrany

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.

TEJÍK

Pernštýnského námĚstí

zjistili jsme

NĚkterým zákazníkŢm energie chybĚt nebude,

FOTOGALERIE

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!

je roztomilý kříženec středního vzrůstu ve věku zhruba tři
roky. Je to velmi přátelský a společenský pejsek, který si
svou povahou každého získá. Spokojený bude v domečku se
zahrádkou, je i velmi dobrý hlídač. S fenkou se bez problému
snese, na vodítku pěkně, netahá.
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Obyvatelé „parlamentu“ Radnice

Vítejte na svìtì

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!

Pondělí 31. července 2017
www.vecernikpv.cz

ČIKIN

je kříženec středně malého vzrůstu ve věku zhruba dva až tři
roky. Jde o labradora na krátkých nožičkách. Je to pohodový
pejsek, který se každý den probudí s úsměvem na tváři. Za svého pánečka bude dýchat. S fenkou se bez problému snese, na
vodítku ze začátku trošku tahá. Vhodný k dětem.

PROSTĚJOV Očekávané otevření
opraveného „starého“ Kauflandu se uplynulý čtvrtek nekonalo.
„Z technických důvodů máme
zavřeno,“ oznamovali brigádníci,
kteří dopoledne čelili řadě dotazů
ze strany dalších a dalších přicházejících zákazníků. Drtivá většina
z nich byla důchodového věku. Jako
kompenzaci si někteří z nich v taškách odnášeli pět i více plechovek
energy drinků, které tu byly volně
k mání zdarma. Dodnes Kaufland
neotevřel, náhradní termín řetězec
do uzávěrky vydání nesdělil.
Kolotoč otázek a odpovědí se roztočil ve čtvrtek 27. července před zavřeným Kauflandem. K těm nejčastějším patřilo, kdy bude Kaufland
v Okružní ulici skutečně otevřen.
„To v tuto chvíli nevíme,“ odpovídali
přítomní zástupci řetězce. Přicházející lidé, která nalákala masivní letá-

ková kampaň do schránek, dostávali
jako omluvu drobné dárky. „Já jsem
tam byl v sedm a tak jsem si mohl
vzít mořské plody a víno. Později už
tam byly jen nějaký energy drinky
v plechovce,“ napsal do redakce Večerníku Rostislav Matl z Prostějova
s tím, že autobus jezdící do nového
Kauflandu v Olomoucké byl stále
zdarma v provozu.
Když na místo dorazil redaktor
Večerníku, byly tu už pouze energy drinky, někteří důchodci si jich
v průhledných taškách a sáčcích
odnášeli pět i více...
Lidé byli překvapeni, že řetězec
o odložení opětovného otevření po rekonstrukci neinformoval
s předstihem. „Před dvěma dny jsme
dostali do schránky leták, který nás
lákal k nákupu. Nechápu, proč to za
takových podmínek vůbec roznášeli,“ vyjádřil se jeden z přítomných.
Řetězec se kromě připravených
dárků pro příchozí navíc i omluvil. Ostudě už ale nikdo zabránit

nedokázal... „Plánované otevření
této prodejny musíme z důvodu absence jednoho ze zákonem stanovených povolení posunout. V souladu
s platnou legislativou České republiky a zásadami společnosti Kaufland
jsme se rozhodli přistoupit k tomuto
kroku,“ vysvětlil řetězec na svých internetových stránkách.
Mnozí lidé se již na otevření jednoho oblíbeného Kauflandu v Okružní ulici těšili. „Druhý Kaufland
u Teska, to je katastrofa! Nedoplněné zboží, věčné fronty, přemražené
mrazáky. Tam, kde má být zmrzlina,
je jen led, zkrátka děs. Pokladní jsou
zde přetížené, lituji je, měly by mít
příplatky anebo by jim měli rozdělit
plat toho, kdo je za to zodpovědný.
Už aby otevřeli Kaufland v Okružní,
doufám, že bude fungovat tak, jak to
bylo doposud. Takový chaos jsem
tam nikdy nezažila a doufám, že ani
nezažiji,“ vyjádřila se docela trefně paní Dagmar Ch. z Prostějova.
(mls)

bylo ZASTAVENO!
➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV „Urychlíme přípravné práce!“ vzkázali loni zástupci
společnosti Manthellan v souvislosti s výstavbou nové obchodní
Galerie Prostějov. Ta by měla řešit
zastavění patnácti tisíc metrů čtverečních plochy v centru města. Obchoďák s podzemním parkovištěm
srovnatelný s olomouckou Šantovkou měl mimo jiné nahradit někdejší „Kasko“, kde se nadále pořádají plesy a další společenské akce.
Aktuálně je jasné, že „urychlené“
přípravné práce uvízly na mrtvém
bodě. „Nedoporučili jsme zrušení
stávajícího regulačního plánu architekta Zajíce z devadesátých let, a to
až do doby, než Manthellan vypracuje nový regulační plán počítající

s výstavbou obchodní galerie. Ten
však jeho přípravu pozastavil,“ objasnil Zdeněk Fišer (ČSSD), náměstek
prostějovské primátorky.
V důsledku to znamená, že Manthellan stále nemůže požádat o tzv.
územní rozhodnutí, což je klíčový
dokument, bez něhož galerie nemůže vzniknout. Co vedlo radní
k tomuto kroku? „Po dovolání Prioru se celou věcí zabývá vrchní soud.
Až do jeho rozhodnutí nebudeme
podnikat žádné další kroky,“ vysvětlila
primátorka Statutárního města Prostějov Alena Rašková (ČSSD) s tím, že
dále se k celé složité záležitosti nechce
v tuto chvíli nikterak vyjadřovat.
Řešení budoucnosti chátrajícího
společenského centra i jeho nevábného okolí již řadu let blokují soudní
spory. Ty propukly po tom, co magistrá uzavřel se společností Man-

thellan smlouvu o smlouvě budoucí.
Z dokiumentu vypadla původní povinnost investora postavit za zbourané společenské centrum náhradní
společenský sál. Jelikož smlouva byla
v rozporu s původními podmínkami
výběrového řízení, označil ji prostějovský soud za neplatnou. Odvolací
Krajský soud v Brně ovšem toto rozhodnutí smetl ze stolu. Konstatoval,
že žaloba Prioru není opodstatněná
a smlouva mezi investorem a městem
platí. To však zdaleka nebyl konec
právní bitvy, neboť Prior v celé věci
podal dovolání k vrchnímu soudu.
A ten dosud nerozhodl.
Největší investice v novodobé historii Prostějova, která by mohla vést k
přestavbě zanedbaného středu města na moderní obchodní galerii, se
tak ztrácí v mlze husté tak, že by se
(mls)
dala krájet...

navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

Durejd aneb trpělivost
přináší i spravedlnost

Na nádraží budou
cykloboxy a info tabule
Prostějov (ada) - Radní města Prostějova dali souhlas k dobudování přestupního terminálu na autobusovém
nádraží, načež vyhlásí výběrové řízení.
V nejbližší době se tak začnou stavět
nové cykloboxy se stojany na kola
a informační tabule. Infotabule bude
elektronicky propojena s dispečinkem
FTL, aby cestující mohli okamžitě
získat informace o svém spoji. „Projektová dokumentace je zpracována,
je vydáno také pravomocné stavební
povolení a připravena je i dokumentace pro zadání řízení,“ informoval Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky
Statutárního města Prostějov. „Cykloboxy se stojany na kola budou uzamykatelné číselným kódem, který si
každý uživatel navolí sám. Služba bude
zpoplatněna,“ uzavřel Fišer. Investiční
záměr projektu představuje finanční
náklad zhruba 1,8 milionu korun.

Dotace na cyklostezku
Prostějov (ada) - Vedení magistrátu
plánuje využít dotační výzvu Ministerstva pro místní rozvoj a podat žádost
o peníze z Integrovaného regionálního
operačního programu „Cyklodoprava
II“. Těmi plánuje uhradit výdaje vzniklé při výstavbě cyklostezky do Žešova.
„Výše dotace činí devadesát procent
z celkových způsobilých výdajů. Žádost bude podána na čtvrtou a pátou
etapu cyklistické stavby do Žešova,“
prozradil první náměstek prostějovské
primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD).
Kolaudace V. etapy je plánována na
konec srpna.
Více čtěte na www.vecernikpv.cz!

Původní zpravodajství
pro Večerník

Michal KADLEC
LEC
Společnost Podané ruce provozuje
v Prostějově aktuálně čtyři služby.
První je samotné Kontaktní centrum
ve Vrahovicích, které pracuje s uživateli
drog a jejich blízkými osobami. Dále
zde působí Terapeutické centrum,
jehož cílovou skupinou jsou gambleři
s rodinami, Nízkoprahové centrum pro
mládež i k němu přidružené Terénní
programy.
Večerník navštívil Kontaktní centrum ve Vrahovicích, kterému byla
nedávno zastupitelstvem odsouhlasena mimořádná dotace na pro-

voz tohoto zařízení. „O dotaci jsme
požádali z několika důvodů. Jsme
na Prostějovsku jediným zařízením
tohoto typu, které pracuje se skupinou uživatelů návykových látek
i jejich příbuznými, většinou rodiči.
Centrum je touto klientelou hojně
navštěvováno a využíváno stále ve větší
míře. O tom svědčí každoroční nárůst
počtu osob, které službu využívají.
Aktuálně v tomto pololetí sledujeme
opět nárůst osob, a to jednak ze strany
uživatelů drog, ale i zvýšený zájem pozorujeme u rodičů těchto uživatelů,“

poèet klientù kontaktního centra v prostìjovì
Zdroj: KC Prost÷jov
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procent klientů našeho centra tvoří
uživatelé pervitinu, z toho ze sedmdesáti procent se jedná o injekční uživatele.
Nejmladší klient je ve věku patnácti
let, nejstarším je pak šestapadesátiletý
muž. Setkáváme se s lidmi ze všech
sociálních vrstev, se základním ale
i vysokoškolským vzděláním, s lidmi
s rodinným zázemím i bez domova
žijících aktuálně na ulici,“ poodhr-

poèet testù na infekèní choroby
Zdroj: KC Prost÷jov
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Nohavice mezi
pedály budou stát

TŏI STA TISÍC

Mateøinka ušetøí
za energie
Prostějov (ada) - Rekonstrukce
střech, zateplení a výměna copilitových stěn by měly pomoci Mateřské
škole v ulici Partyzánská ušetřit peníze za energie. Školka byla v minulosti
již rekonstruována. Při přestavbě se
vybudovalo nové oddělení, zároveň
se opravila i střecha, vyměnila okna
a zateplila fasáda. Nyní školku čeká
oprava ještě jedné střechy, zateplení
zbývajících pavilonů, výměna copilitových stěn a další jiné práce. „S energetickým úsporným opatřením budeme i nadále pokračovat,“ prozradil
první náměstek primátorky Zdeněk
Fišer (ČSSD) s tím, že předpokládané finanční náklady na projekt činí
200 tisíc korun.

Vedoucí Kontaktního centra v Prost÷jov÷ Jana Kuéerová si na nedostatek práce pąi
pomoci drogov÷ závislým rozhodn÷ nemčže st÷žovat.
2x foto: Michal Kadlec
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Toyota narazila do dvou pąed ní zaparkovaných automobilč a ąádn÷ je poniéila.
Foto: Policie èR

PROSTĚJOV Kdyby nosila krátkou sukni, tak se jí to nestane! Minulou
středu 26. července půldruhou hodinu před půlnocí došlo na parkovišti
v Hradební ulici k dopravní nehodě tří automobilů. Na vině byla sedmadvacetiletá řidička...
Mladé ženě za volantem automobilu značky Toyota se dle jejích slov při parkování zapletla nohavice kalhot mezi pedály. „Následkem toho nemohla vozidlo
plně ovládat a to narazilo do dvou zaparkovaných osobních automobilů. Jeden
z takto poškozených automobilů byl nárazem posunut do sloupků uzavírajících
komunikaci,“ popsal František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše škody byla předběžně
vyčíslena na 300 000 korun. Alkohol byl u řidičky vyloučen provedenou dechovou zkouškou. „Její přestupek policisté na místě vyřešili uložením pokuty,“
dodal Kořínek.
(mls)
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Víte, co je největší trpělivost? Když se
čeká, až slepé střevo začne vidět a až
blondýnka dostane rozum...
Na druhou stranu se říká, že právě trpělivost přináší růže. Ještě lepší je, pokud
přináší i spravedlnost. Je skvělé zjišťovat,
že se tak děje častěji, než bychom sami
předpokládali. Každý z nás občas narazí
na věci, které prostě nejsou v jeho moci.
Tehdy je marné chtít vše zlomit vlastní
vůlí či silou. Není to možné. V takových
případech nám nezbývá nic jiného, než
se obrnit trpělivostí a čekat, jak se celá
záležitost vyvine.
Neznamená to však, že automaticky
složíme ruce v klín. Často my sami můžeme k dosažení cíle přispět vlastními
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nula roušku tajemství ohledně klientely Jana Kučerová. „Při kontaktu
s klientem se seznamujeme s jeho
situací. Jde o hledání společné cesty a zmapování zakázky, se kterou
přichází. Nejde o to někomu radit,
člověk s podporou našeho pracovníka
musí na řešení svého problému přijít
sám, my jej v rámci individuálního či
rodinného poradenství motivujeme ke
změně životního stylu, v součinnosti
pak nacházíme nové možnosti. Jsou
klienti, kteří za námi přicházejí s jasným požadavkem, že chtějí abstinovat
od drog. Následně s tímto člověkem
začneme individuálně pracovat, v rámci komunikace a vzájemné důvěry
se dostáváme k podstatě problému.
A samozřejmě motivujeme klienta
k abstinenci v rámci prevence relapsu,“ nastiňuje vedoucí centra jeden
z běžných postupů práce s klienty.
Vrahovické středisko má velmi
vysokou úspěšnost. „Přesné číslo
vám neřeknu, ale zhruba osmdesát
procent našich klientů přestane drogy
časem užívat. U někoho trvá drogová

Dodávka srazila motorkáüe!

Možná vás dnešní téma překvapí, možná si řeknete, že
je zcela zbytečné, ale je spíše možné, že alespoň někteří
souhlasně pokývnete hlavou. Teplé letní počasí tak nějak
předpokládá, že lidé jsou více venku a mezi sebou komunikují. Otázkou je ovšem jak?

B

najdete nás na

Ten naštîstí stüet PûEŽIL

PROSTĚJOV Nepříjemné následky má úterní nehoda, při níž se
kolem patnácté hodiny srazila motorka s nákladním autem. Na chybu
řidiče dodávky totiž těžkým zraněním doplatil osmapadesátiletý motorkář. Ke střetu došlo v Kralické
ulici.
Padesátiletý šofér dodávky v křižovatce před odbočením doleva zastavil a dával přednost protijedoucím
vozidlům. „V době, kdy se rozhodl
odbočit, však dle svých slov přehlédl
protijedoucího motocyklistu. Došlo
ke střetu s motocyklem značky Yamaha, po němž byla motorka odhozena
vpravo mimo vozovku. Jeho osmapadesátiletý řidič po nehodě zůstal
v potoku souběžném s komunikací,“
popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Při dopravní nehodě došlo ke zranění motocyklisty, který byl následně převezen do olomoucké nemocnice. „Pacient byl přivezen s těžkými
poraněními v oblasti břicha a nohou.
Šlo o zranění, která jej přímo ohrožovala na životě,“ potvrdil médiím Egon
Havrlant, tiskový mluvčí Fakultní
nemocnice Olomouc. „Podrobil se

silami a trpělivou, každodenní prací.
Může se však stát, že nám nezbude
nic jiného než vyhlížet onen pověstný okamžik, kdy každý z nás dostane
přesně to, co si zaslouží. Přitom lze trávit život smysluplně a zaplnit jej spoustou drobných maličkostí, které nám
samotným i lidem kolem nás budou
přinášet radost. Dočkáme se někdy zadostiučinění? To už není v naší moci.
Pokud však mohu pozorovat život
kolem sebe, existuje celá řada důkazů,
že „Boží mlýny“ neexistují pouze v duších raněných lidí.
Jedním z takových příkladů je nepochybně příběh Durejda Kmenta, který
30. května 1998 v opilosti zabil pat-

náctiletého chlapce jedoucího na kole.
Pod kopcem v Mostkovicích ho srazil
ve svém „jeepu“. Vracel se tehdy z divokého večírku. Následně se zachoval
jako hnusný zbabělec. Umírajícímu
dítěti neposkytl pomoc, z místa ujel
a během pár hodin už byl za hranicemi. Jsou to bezmála čtyři roky, co jsem
v této souvislosti napsal, že na každé
prase se už někde vaří voda. Tehdy
jsem příliš nedoufal, že to bude platit
i o Durejdu Kmentovi. Ten unikal světské spravedlnosti dlouhých devatenáct
let. Jak se nám podařilo zjistit, příliš
těžké to neměl. Díky bohatým příbuzným si s oblibou užíval na vlastní jachtě
v Karibiku. Pod cizím jménem se však

volně pohyboval i po Evropě, kde na
něj byl vydán zatykač. Nedávno však
nastal zvrat a on se po dlouhých letech
policistům sám přihlásil.
Co ho k tomu vedlo, ví jen on sám.
Snad výčitky svědomí, pravděpodobně však touha mít od policie navždy
klid. Při vazebním zasedání v Prostějově uvedl, že se o svém odsouzení
dozvěděl až v roce 2013 tedy v době,
kdy na titulní straně Večerníku vyšel
článek o jeho tehdejším způsobu života. To, že nyní došlo ke zvratu v celém
případu, lze v tomto ohledu brát jako
jeden z nečekaných darů k dvacátým
narozeninám nejčtenějšího regionálního periodika...

VYHLÁŠENÍ PÁTRANÍ PO BĚŽNÉ SLUŠNOSTI
yl jsem toho svědkem a pochopil jsem i stesky některých
jedinců, ale převážně v oblasti styku zákazníků a zaměstnanců v oblasti služeb se nám vytratila ona
obyčejná lidská slušnost. Slůvka
jako dobrý den, nashledanou,
děkuji, prosím se zřejmě dostala
na černou listinu a místo toho se
nám objevuje humpolácké mlčení, případně projevy, které já
definuji jako „rozežranost“. A to
již nemluvím o hádavosti a agresivitě některých jedinců. Samozřejmě naštěstí existuje stále velká
skupina jedinců, kteří tato slůvka
nezapomněli a ti pak nevěřícně
kroutí hlavou nad svými spoluobčany, odvážnější z nich se dokonce pokoušejí ony spoluobčany
umravňovat. Většinou reakce na
sebe nenechá dlouho čekat a stanou se terčem agrese taktéž...
etvrdím, že je třeba se chovat
jako v seriálu První republika, ale měli bychom si uvědomit,
že sektor služeb, což jsou třeba
prodavačky a prodavači, číšníci,
servírky i další má termín služba

N

v názvu jako ekonomický pojem,
ale nejsou to naši služebníci, ke kterým se máme chovat jako k póvlu,
tj. přezíravě, arogantně, opovržlivě
a podobně. Jsou to naši partneři v nějaké komunikaci, v nějaké
činnosti a jejich práce je stejně náročná jako každá jiná. Ovšem s tím
rozdílem, že konkrétně tato vyjmenovaná povolání jsou „proslavena“
mizernou mzdou, o to větší úctu
bychom k jejich práci měli mít.
Divíte se možná, že po městě
skoro všude najdete cedulky, že
se přijme servírka, číšník, kuchař, prodavačka? Tak se pak
nedivte. Za málo peněz je na vás
řváno, případně vám není ani
odpovězeno na pozdrav, děláte
tak dlouho, jak si usmyslí šéfové.
Ještě máte být asertivní, usměvaví, v ženské verzi samozřejmě pokud možno sexy a krásní.
Myslím, že tohle je kombinace jen
pro velmi zocelené povahy.
tále se nám nechce věřit, že
právě do těchto povolání se
nehrne mládež. I toto může známe
odpověď, nechce se jí dělat. Ale
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jistě i tací jedinci mezi mladými
jsou, ale právě tak, jako my mládež
umíme pokritizovat, ona se dívá
kriticky na nás. Pak se někteří podiví otázce z mladých úst: „Proč
se takhle chováte?“ Viděl jsem
konkrétní příklady této kritiky
v podnicích a obchodech, když
se onen starší jedinec choval
neurvale k obsluhujícím. Reakce byla jasná: „Nebuď drzej,
mladej!“ Takhle si vychováváme naši budoucí generaci? No
asi neděláme dobře, že? A věřte
tomu, že se nám to vrátí, a to
tak, že velmi rychle a tvrdě. A až
ti arogantní jedinci, kteří se dnes
chovají jako „mistři světa amoleta“
budou jednou po těch mladých
něco potřebovat, možná budou
muset snad konečně ve svém slovníku najít slůvko prosím a děkuji.
Netřeba přáti nikomu nic zlého,
ale jednou „naražený čumák“ je
tou nejlepší léčbou, co si budeme
povídat...
zorem těm mladým musíme
být právě my, jelikož vzory
slušného chování opravdu nemohou v současnosti získat ani
mezi vrcholnými politiky, kteří se
chovají jako hokynáři, případně
jako hospodští klienti páté cenové
skupiny. Moc vzorů není ani mezi
sportovci, kteří okázale dávají najevo své bohatství a pak jsou schopni
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ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
v opilosti rozbíjet auta či ničit cizí
životy. A bohužel vzorem nejsou
ani naše pseudocelebrity, které
dokážou ostentativně dát najevo
pohrdání svými fanoušky a potřebují je pouze v nějakých anketách
popularity. Někde je prostě chyba,
proto vyhlašuji pátrání po obyčejné lidské slušnosti. Začíná to právě
u těch slov dobrý den, prosím, děkuji, neshledanou...
Tak se pojďme dohodnout, že tu
slušnost všichni najdeme a překonáme ty neslušné, arogantní,
vlastně hloupé jedince. V jednotě
je totiž síla.

HLAS LIDU HLAS BOŽÍ
Motorkáą i se svým strojem zčstal po nehod÷ bezvládn÷ ležet v pąíkopu u silnice.
Foto: Policie èR

specializovanému operačnímu výkonu. Nyní je jeho stav stabilizovaný,
nicméně zůstává vážný,“ prozradil
k aktuálním stavu s tím, že jeho pobyt
v nemocnici je nyní odhadován na dva
až tři týdny.
Ke zranění dalších osob nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 100

000 korun. Alkohol u řidiče dodávky
byl vyloučen provedenou dechovou
zkouškou. „S ohledem na zranění se
motocyklista dechové zkoušce na
alkohol na místě nemohl podrobit.
Proto byl nařízen odběr krve. Příčiny,
okolnosti i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil policejní
mluvčí.
(mls)

Jaký pán, takový krám!

Proè si to necháme nièit?

Několik posledních jednání prostějovského zastupitelstva jasně ukázalo,
jak slabé je řízení těchto zasedání. Může mi někdo vysvětlit, jak je možné, že
někteří stálí jedinci hovoří k danému tématu někdy i šestkrát či sedmkrát,
přičemž dokonce jejich slovní exhibice nejsou ani nijak časově omezené?
Na co tedy zastupitelé mají jednací řád? V něm je přece jasně stanoveno,
že každý politik má právo na dva příspěvky po dvou minutách! Když tento
řád není schopna dodržet ani primátorka, tak ať se nikdo nediví, že jsme
i díky přímým přenosům svědky nechutných a trapných slovních výlevů,
a to ze strany stále těch samých lidí. Jak se holt v českých zemích říká - jaký
pán, takový krám!
Jindřich Nejezchleba, Prostějov

Líbí se mi, jak se město stará o zeleň ve Smetanových sadech. Ráda tudy
chodím. A i když je všude ve městě tráva vlivem nedostatku vláhy naprosto
suchá, tak v tomto parku je díky závlahovému systému pořád zelená, vše dokola působí svěžím dojmem. Ale proboha, přece si tuto zeleň nenecháme
ničit od psů a jejich majitelů! Nerozumím tomu, proč necháme tato zvířata
kálet na trávníky nebo dokonce na chodníky v parku? Viděla jsem několikrát, jak páníčci či paničky vůbec exkrementy po svých miláčcích neuklidili,
navíc se smáli tomu, když je někdo na tento prohřešek upozornil. Myslím si,
že na řadě jsou mnohem razantnější postihy a také častější kontroly.
Věra Michálková, Prostějov

Bordel, špína a smrad!

Jsem ráda, že se konečně bude opravovat místní nádraží. A nejde mi jenom
o budovu. Pamatuji ještě na doby, a není to tak dávno, co na peróně byly
nádherné a upravené záhony plné květin. Dnes jsou tyto záhony zarostlé
plevely a nepůsobí vůbec dobře. Doufám, že i toto bude součástí rekonstrukce a že se někdo bude starat i o květiny u nástupiště.
Petra Nováková, Prostějov

Zanedbané nádraží

17072710830

Prostějov (ada) - Revolution Train je
netradiční interaktivní projekt s protidrogovou tematikou. Tento speciální
vlak zastavil již v několika městech po
celé České republice. Letos v listopadu
zastaví na jeden den v rámci své tour na
Jižní Moravu i v Prostějově. Cílem je
seznámit veřejnost s drogovou problematikou, ovlivnit její pohled na zdravý
životní styl a preventivně působit na
závislostní chování. Vlak bude přistaven v období od 1. do 15. listopadu,
přesné datum akce bude upřesněno
v září. Program bude ve vlaku probíhat od 8:00 do 19:00 hodin. V době
od 8:00 do 15:00 hodin bude určen
školním skupinám, následně pak zpřístupněn veřejnosti. „S nabídkou jsme
oslovili i ředitele základních škol, kteří
ji okamžitě uvítali. Program bude cílit
na žáky 7., 8. nebo 9. ročníků,“ přidal
Pavel Smetana (ČSSD), náměstek primátorky Statutárního města Prostějov.
Více čtěte na www.vecernikpv.cz!

objasnila Jana Kučerová, vedoucí
Kontaktního centra v Prostějově,
a pokračovala: „Prázdniny bývají
jedním z období, kdy dochází k experimentování s drogami, tudíž
jako již každoročně očekáváme
se začátkem školního roku nárůst
kontaktů a zájmů o služby. Kontaktní centrum v Prostějově provozuje dvě formy služby, a to ambulantní
a terénní. Personálně bychom v budoucnu rádi obě posílili tak, aby mohlo dojít k dalšímu rozvoji a stále větší
dostupnosti pro naši cílovou skupinu.
Aktuálně je služba zabezpečena
pouze dvěma a půl úvazky při stále se
zvyšujícím počtu klientů.
Služby Kontaktního centra jsou velmi potřebné, a to i z hlediska ochrany veřejného zdraví. Zapadnout
by nemělo, že jsou poskytovány
anonymně a zdarma. Večerník
ovšem zajímalo, zda přibývající počet
klientů znamená i nemilý fakt, že je
v Prostějově daleko více drog než
v minulých letech. „Domnívám se, že
odpověď na tuto otázku má dvě roviny.
Jednak je naše služba stále známější,
a za druhé uživatelů drog skutečně
přibývá. Celkem jedenadevadesát
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RYCHLÝ
„Počet našich klientů se neustále zvyšuje,“ dokládá
VEÿERNÍK
vedoucí Kontaktního centra Jana Kučerová
PROSTĚJOV Kontaktní centrum ve Vrahovicích, které provozuje společnost Podané ruce o. p. s., působí v místním domě
služeb už jedenáct let a jde o registrovanou sociální službu. Za
tu dobu pracovníci centra pomohli už stovkám drogově závislých klientů, rodičům a osobám blízkým. Není proto divu, že
prostějovský magistrát je v oblasti dotací udělených společnosti
Podané ruce, která ve městě provozuje hned tři centra na pomoc lidem s konkrétními závislostmi, velmi vstřícný. Večerník
se po čase opětovně podíval této činnosti
nnosti blíže na zoubek.

publicistika

GLOSA VEČERNÍKU

DALŠÍ PENÍZE NA POMOC DROGOVĚ ZÁVISLÝM
Do Prostìjova pøijede
protidrogový vlak

letos slavíme jubileum...

Pondělí 31. července 2017
www.vecernikpv.cz

Vím, že jste ve Večerníku už na tento problém nejednou poukazovali, ale
bohužel absolutně nic se nezměnilo k lepšímu. Právě naopak! Píši vám
ohledně veřejných záchodků na hlavním nádraží v Prostějově. Takový bordel, špína a smrad, to se nevidí ani ve vepříně! Jak je proboha možné, že
majitelé budovy něco takového dopustí? To má být služba veřejnosti? Za
co tedy platíme deset korun? Zajímalo by mě, zda alespoň jednou týdně
zde funguje uklízečka, ale silně o tom pochybuji.
Petr Dvořák, Prostějov

WWW.VECERNIKPV.CZ

17072710831
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za brány regionu...

letos slavíme jubileum...

Pondělí 31. července 2017
ernikpv
www.vecernikpv.cz

Soutěž „O nejoriginálnější tablo Prostějovského Večerníku 2017“ napsala epilog

VÍTĚZOVÉ VYRAZILI NA HRAD A PAK NA KONCERT
Studenti Oktávy A s sebou vzali
do Šternberku i dvě školačky

ŠTERNBERK„Špindírové“, komentovali při své návštěvě hradu Šternberk studenti Oktávy A z GJW
fakt, že hradním pánům ve středověku stačilo na hygienu půldruhého litru vody na dva týdny.
Šestnáct studentů si ve středu 12. července vybralo poslední z rekordního množství cen za své vítězství v naší velké soutěži „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku 2017“. Na delší
dobu to rovněž bylo poslední setkání mladých lidí, kteří spolu v jedné třídě strávili dlouhých osm let.
Redaktor nejčtenějšího regionálního periodika, které právě letos slaví dvacáté výročí svého založení, byl pochopitelně u toho a to nejzajímavější z průběhu výletu zaznamenal...

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
k
pro Večerník
Martin
ZAORAL
Letošní maturanti usilovali při dvacátých narozeninách o zvlášť atraktivní
ceny. Hlavním lákadlem se stal večírek za symbolicky plných DVACET
TISÍC KORUN, který se uskutečnil v Plzeňské restauraci na náměstí
T. G. Masaryka, a všichni si jej užili dosyta. Neméně zdařile proběhla i další
z cen, jíž byl tradiční výlet na hrad do
Šternberku. K tomu všemu vítězná
třída obdržela ještě lístky na revivalovou událost léta ROCK MEMORY
OF, moderní sluchátka pro kvalitní
poslech, regionální pivo i bednu vína.
Oktáva A z Gymnázia Jiřího Wolkera čítala v maturitním ročníku
třicítku studentů, z tohoto počtu
úspěšně odmaturovalo sedmadva-

cet. Na výlet jich však vyrazilo pouze šestnáct. „Poslední velkou akci, na
které jsme se sešli úplně všichni, jsme
uspořádali koncem května v hájence
ve Štětovicích. Nyní už je řada spolužáků a spolužaček v zahraničí, kde
pracují například jako au pair. Další
jsou na brigádě a nedostali v práci
volno,“ vysvětlila Večerníku jedna ze
studentek, která s sebou vzala i svoji
sestru Elišku. Jiná studentka pak výlet podnikla ve společnosti sestřenice
Sofie. „Jsem z Vikýřovic a v září nastoupím do školy v Šumperku. Nyní
trávím prázdniny u babičky v Olšanech u Prostějova,“ svěřila se nám
komunikativní Sofie.
Studenti Oktávy A společně strávili osm
let, což je nepochybně ovlivní na zbytek
jejich životů. Za tu dobu se u nich vystřídali hned tři třídní učitelé. „Asi nejraději
jsme měli třídní, která nás učila zeměpis.
Byla sice dosti přísná. Chvíli nám trvalo,
než jsme se s ní sblížili, ale pak to bylo
naprosto super. Škoda že nakonec ze
školy odešla,“ zmínili se studenti.

Třída se kromě úspěchu v naší
soutěži tabel velmi aktivně zapojila hned do dvou ročníků studentského Majáles. A loni její nepřehlédnutelný kandidát Petr Hájek
v kostýmu Cruelly de Vill dokonce
i zvítězil. Tehdy ho provázela veselá
a družná skupina dalmatinů. Nyní už
bez černých puntíků na bílých kostýmech se studenti ve Šternberku
od své vrstevnice v roli průvodkyně

F o too r e poo r táá ž

Do Šternberka vyrazilo celkem šestnáct maturantů a jako hosté také Eliška se Sofií.

dozvěděli nejen stručné dějiny státního hradu, ale i řadu historických
zajímavostí. Mimo jiné také mohli
nakouknout do hradního záchodu
ústícího hluboko pod hradbami,
zazvonit si na zvon či na historické
mapě Moravy ze šestnáctého století dohledat Prostějov a jiná místa
našeho regionu. Během návštěvy
je trápilo snad jediné: že k sezení

nemohli využívat různé kusy historického nábytku, který k tomu
přímo vybízel. Když to někteří
z nich navzdory zákazu zkoušeli,
rozesmátá průvodkyně jim pohrozila, že je na hradě zamkne...
Po svižné chůzi na zpáteční vlak byli
všichni odměněni plechovkami vychlazeného piva, obě holky školou
povinné pak dostaly pomerančový

džus. „Já strašně ráda jezdím na výlety. A tenhle byl zatím ze všech nejlepší,“ zhodnotila na závěr sedmiletá
Sofie naši společnou cestu.
Po romantice na hradě vyrazili
úspěšní maturanti na Rock Memory Of k plumlovské přehradě. A to
už byla docela jiná, mnohem halasnější jízda. Přítomní se bavili od
večera až do samého rána...
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Nádvoří hradu nabízí pohádkovou atmosféru.

Kaple je jednou z nejstarších částí hradu.

Foto: Martin Zaoral

3x foto: Martin Zaoral

Studenti oktávy A výkladu průvodkyně pozorně naslouchali.

Partneři letošní soutěže o nejoriginálnější tablo Prostějovského Večerníku

ZÁMEK ve Ptení
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Na setkání Kostelců se z Hané vypravili
pouze čtyři hasiči a starosta s místostarostou

Po prvním kole byl tým z Hané předposlední, na začátku toho druhém byla na
všech patrná maximální míra soustředění.
Foto: Facebook

KOSTELEC NA HANÉ Není
důležité zúčastnit se, ale zvítězit!
Pod tímto poněkud troufalým
heslem se šestice vyslanců Kostelce na Hané zapojila do hasičských závodů, které se konaly
v rámci XXVI. setkání Kostelců
v Kostelci u Stříbra. Před zahájením klání by si kvůli minimálním zkušenostem dvou členů
družstva na ně nikdo nevsadil ani
korunu. Díky svému odhodlání
však dokázali překvapit.
V sobotu 17. června se v Kostelci
u Stříbra uskutečnilo XXVI. setkání Kostelců ČR. Akce se zúčastnili

zástupci jedenácti Kostelců z celé
České republiky. Setkání začalo průvodem do centra obce. Měšťanský
sbor ze Stříbra následně zahájil dělostřeleckou salvou bohatý kulturní
a společenský program a připravené
soutěže. Zástupci Kostelců mohli
mezi sebou soutěžit v hasičské soutěži, malé kopané, rybářském závodě, golfové soutěži a výtvarné soutěži mateřských škol.
Z Kostelce na Hané na západ Čech
nakonec vyrazili kromě starosty
a místostarosty už jen hasiči. „Ostatní spolky neprojevily zájem účastnit
se tohoto setkání, a to z důvodu vel-

Šestičlenná parta nakonec slavila překvapivé vítězství a do domovského Kostelce
přivezla pohár.
Foto: Facebook

ké vzdálenosti. Kostelec u Stříbra je
totiž od nás vzdálen asi čtyři sta kilometrů,“ vysvětlil starosta Kostelce na
Hané František Horák.
Kostelečtí hasiči přihlásili do soutěže jedno družstvo, které při požárním útoku tvoří obvykle sedm
členů. Na setkání však dorazili
pouze tři hasiči a jedna hasička,
což bylo na závody málo... „Ostatní
se nemohli zúčastnit z pracovních
a rodinných důvodů. Když jsme viděli, s jakým odhodláním chtěli hasiči
soutěžit a jeli proto takovou vzdálenost, řekli jsme si, že je v tom nenecháme a že doplníme jejich druž-

stvo. V týmu hasičů se tak kromě mě
objevil ještě místostarosta Ladislav
Hynek,“ dodal Horák. Improvizovaný tým, jehož dva členové měli s požárním útokem pramalé zkušenosti,
si v konkurenci pěti dalších družstev
kladl smělé cíle. „Chtěli jsme zvítězit. Po prvním kole jsme však byli až
předposlední. Do toho druhého jsme
se vyhecovali a věřili si, že navzdory
všemu můžeme vyhrát. A ono se to
skutečně podařilo,“ netajil oprávněné
nadšení František Horák.
Příští rok se XXVII. setkání Kostelců uskuteční v Kostelci nad Černými lesy.
(mls)

dostává další šanci

PROSTĚJOV Jak Večerník již informoval, vedení Statutárního města Prostějova dostalo nedávno několik nabídek na využití zámku ve Ptení. Radní
proto přistupují k vyhlášení záměru prodeje zámku a přilehlých pozemků. Prodej bude probíhat formou obálkové metody za nabídnutou kupní
cenu, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
„V roce 1938 proběhla přestavba části vnitřních prostor zámku, kdy zde bylo zřízeno celkem šest bytů. V dalším období žádná zásadní rekonstrukce nebo modernizace již neproběhla. Teprve v letech 1994 až 1998 nechalo město Prostějov
vyměnit střešní konstrukci, klempířské prvky, krytinu, došlo ke zpevnění a vyrovnání věnce obvodového zdiva a k opravě stávajících komínů,“ zopakoval historii
nemovitosti první náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer.
Současnou správu objektu zámku zajišťuje společnost Lesy města Prostějova,
s.r.o., přičemž byl již několikrát neúspěšně nabízen k prodeji. „Nabídku převodu
objektu zámku jsme dali také obci Ptení, která ji ale neakceptovala, a to z důvodu
nedostatečných finančních prostředků na rekonstrukci, provoz a údržbu objektu.
Obec by případně měla zájem pouze o okolní pozemky využité jako komunikace, které by směnila za své pozemky využité jako přístupové komunikace k lesním
pozemkům ve vlastnictví Statutárního města Prostějova,“ přidal náměstek Fišer.
O převod objektu zámku má zájem čtveřice možných investorů a další nabídl městu možnost zprostředkování prodeje. Netradiční je také nabídka
spolku, do jehož vlastnictví by byl zámek bezúplatně převeden za účelem
provedení jeho oprav a celkového oživení. Toto oživení by mělo, dle předloženého záměru, přijít skrze sdružení řemeslníků, historiků, ekonomů
a dalších lidí všech profesí, kteří by ve volném čase opravy prováděli.
Zámek je situován v centrální části obce Ptení, je čtyřkřídlý, jednopodlažní až
dvoupodlažní, částečně podsklepený, postavený původně v renesančním stylu.
V každém rohu stavby se nachází věž, objekt je umístěn na návrší jako samostatně
stojící objekt s přístupem po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví Statutárního
města Prostějova. Areál zámku je oplocen, v části je cihlová zídka. Jižně od zámku
se nachází bývalá konírna. Vstupní brána je v severním traktu, ve kterém je umístěno rovněž schodiště na půdu a do sklepa. V západním traktu byly v minulosti
byty, v jižním traktu se kromě bytových jednotek nacházel rovněž sklad civilní
obrany. Východní trakt byl využíván původně jako kinosál a jako hospodářské
místnosti. V současné době nejsou žádné prostory zámku využívány.
(red)

letos slavíme jubileum...

Pondělí 31. července 2017
www.vecernikpv.cz

společnost
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Ohlédnutí za jubilejním ročníkem významné společenské akce
Pøipravil: Petr Kozák. Texty: Martin Zaoral. Foto: Josef Popelka.

JOSEFKOL NAVŠTÍVILO ZHRUBA PĚT A PŮL TISÍCE LIDÍ
ČECHY POD KOSÍŘEM
Josefkol. Netradiční spojení
patrona všech tesařů a největšího lidského vynálezu
všech dob se již nejen v prostějovském regionu, ale po
celé republice stalo všeobecně známým pojmem. Takto
nazvané setkání řemeslníků
v zámeckém parku v Čechách
pod Kosířem letos uspořádal
pětičlenný tým Muzea kočárů v čele s Václavem Obrem
již podesáté. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník je tradičním mediálním partnerem akce.

1707140793

Prostranství u Mánesova ateliéru v zámeckém parku se po celý předminulý
víkend zaplnilo historickými kočáry
z moravských a českých měst, také jejich posádkami v dobovém oblečení.
Letos si na dvoudenní a dlouhodobě nejnavštěvovanější akci v regionu
našlo cestu celkem zhruba pět a půl
tisíce návštěvníků. „Je to téměř o dva
tisíce lidí méně než loni. Vzhledem
k počasí jsme však spokojeni. Jisté je,
že v neděli mohla intenzivní přeháňka mnohé od cesty k nám odradit.
Jsme však rádi, že samotný program
déšť nikterak neomezil. Ti, co přijeli,
si ho užili naplno,“ okomentoval návštěvnost Václav Obr.
Spokojenost s akcí byla všeobecná.
„Byla jsem na ní v sobotu a jednalo
se o jednoznačně unikátní, poučné
a super odpoledne! Zápal pořadatelů
i účinkujících byl neuvěřitelný. Obdivovala jsem je, jak to všichni do jednoho včetně dětí v tom neskutečném

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Do letošního Josefkolu se zapojily rekordní dvě sovky účinkujících a také čtyřicítka koní.

„I Babiš uznal,
že bez řemeslníků
by to nešlo,“
prozradil Václav Obr
ČECHYPODKOSÍŘEM Václav Obr
na úvod našeho povídání opětovně
poděkoval své ženě Alence, všem kamarádům, sponzorům a týmu Muzea
kočárů, kteří stáli za pořádáním nejnavštěvovanější akce regionu. Co jemu
samotnému uvízlo v paměti? A jak to
bude s budoucností akce?

•• Co se vám osobně vybaví, když
se s odstupem času ohlédnete za
letošním jubilejním ročníkem Josefkolu?
„V první řadě to bylo asi velké množství dětí. Právě jim byl mimo jiné věnován i sobotní večerní program, kdy
za svitu číší do parku na koni přijel

cchod
hood přijel obhlédnout i kardinál
F
er
Ferdinand
Julius Troyer. Jsem
hhrdý
r na to, že jej ztvárnil potom
mek slavného rodu stavitelů
kkočárů Michal Brožík. Celkkem jsme letos měli kolem
dv
dvou stovek účinkujících a na
aakci
kcci se objevily i čtyři desítky
kkoní,
on což je dosud nevídaný
Václav Obr v rozhovoru p
oč
o “
počet.
s kardinálem Troyerem,
kterého ztvárnil potomek •••• Byl ještě při srovnání
p
ročníky nějaslavného stavitele kočárů s předchozími
Václava Brožíka.
ký další posun?
ký
„L
„Letos
jsme měli připraveno
i bohaté občerstvení, což se nám
krásný anděl. Živě se mi vybavuje okamžik, kdy za ním děti běžely, aby se ho osvědčilo. Řada návštěvníků si rozšířenou nabídku pochvalovala.“
mohly dotknout.“
•• Hlavním vrcholem programu •• Na akci se objevil i bývalý ministr
byla i tentokrát ukázka královské financí Andrej Babiš...
manufaktury...
„Nerad bych Josefkol jakkoliv spojo„Ano, letos jsme se v rámci ní zamě- val s politikou. Jsem však rád, že sám
řili například na zpracování dřeva. Její Andrej Babiš v osobním rozhovoru

horku zvládali. Přitom byli navlečení
v těch krásných šatech, parukách, livrejích a kabátcích. A nemůžu opomenout ani všechny ty koně. Člověk už si
neuvědomuje tu krásu a jednoduchost
minulosti, a když pak uvidí kováře,
prýmkaře, skláře nebo koláře, uvědomí si, jaký pokrok lidstvo udělalo.
Přesně to vypovídá o tom, co pan Obr
chtěl, abychom si všichni uvědomili,“
zhodnotila například Renáta Sypěnová, jedna z návštěvnic.
Z poměrně malé akce v Čechách
pod Kosířem se stala velkolepá
událost s tisícovkami návštěvníků,
desítkami řemeslníků, bohatým
programem a spoustou aktivit pro
děti. A za to zaslouží podtrženou
jedničku!

uznal, že bez řemeslníků tedy drobných živnostníků nemůže žádný stát
dobře fungovat.“
•• Jakým způsobem Josefkol nakročí do druhé dekády své existence?
„To zatím nevím. Kvůli přípravám desátého ročníku Josefkolu jsme museli
zabrzdit práce na našem muzeu kočárů, které rozšiřujeme. Nyní se již chceme plně soustředit na dokončení této
stavby. Vše děláme za plného provozu
muzea, takže nám to zabere nejen celý
letošní, ale nepochybně i příští rok. Vše
směřujeme k tomu, abychom dokončené muzeum představili veřejnosti
při desátém výročí jeho otevření. To
připadne na 11. července 2019. Spolu s rozšiřováním muzea stále děláme
i na nových kočárech. Zda se nám za
těchto okolností příští rok podaří zorganizovat i jedenáctý ročník Josefkolu,
to v tuto chvíli nedokážu odhadnout.“
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Uplynulý pátek 28. července v době
od 11:15 do 12:15 hodin měl v obci
Držovice dosud nezjištěný pachatel
využít neopatrnosti majitele a z otevřeného kufru osobního automobilu typu Audi Q7 odcizit koženou
tašku na notebook s písemnostmi
a obálkou s finanční hotovostí
129 000 korun. Majiteli tašky tak
měl způsobit škodu vyčíslenou na
sto třicet tisíc korun. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádež. Za
ten pachateli v případě dopadení
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Vloupání do hospody
Přes noc ze středy 26. na čtvrtek
27. července došlo ke vloupání do
hostince v obci na Drahansku. Neznámý pachatel tam poškodil jedno okno a dvoje interiérové dveře,
načež z prostoru výčepu odcizil
mince v hodnotě 1 500 korun, deset kusů oplatek Tatranky a tablet
k EET značky Alcatel OneTouch Pixi
3 WiFi White. V tomto případě byla
způsobená škoda vyčíslená na bezmála devět tisíc korun.

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Bratr
proti
bratrovi!
muže,
který
hodil
NECKYÁDA VE STRAŽISKU V OBLEŽENÍ PIRÁTŮ
Zábava, vodní radovánky, ale také derniéra skupiny A-Band...
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

NatálieMORÁVKOVÁ
STRAŽISKO Necky, ale také řadu podmácku vyrobených plavidel. To vše
se uplynulou sobotu prohánělo po rybníku ve Stražisku, kde se konal již
čtvrtý ročník Neckyády. „Jde nám o to, aby byla sranda a něco se dělo,“
usmál se jeden z pořadatelů Jan Daněk.Ten se jako už tradičně zhostil úkolu moderátora akce. Jeho snahu diváci ocenili a sešlo se jich kolem okrajů
rybníka několik stovek. Při sledování klání na vodě si mohli dát makrelu či
pivo. Za to organizátoři žádali fandění pro závodníky, o které nebyla nouze.
U toho všeho nemohl chybět ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

F o too r e poo r táá ž
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Stražická Neckyáda začala krátce po
čtrnácté hodině. K vidění bylo několik
vlastnoručně podomácku vyrobených
plavidel, na kterých účastníci absolvovali plavbu po hladině místního rybníka k bójce a zpět. Určit posádku nebo
plavidlo, které by mohlo uspět, nebylo
úplně snadné. Zatímco při soubojích
dvou plavidel třeba jedno z nich uspělo, při hromadném startu se na prvních metrech potopilo.
Návštěvníci mohli vidět na rybníku nafukovací člun Explorer,
Člověče, nezlob se či pirátské lodě,
Buřt party aneb plavidlo, na kte-

rém byly stromky a ohniště, kde
členové posádky opékali vuřty.
K lákadlům pro děti patřily také cukrová vata, skákací hrad, malování na
obličej a pěna. „Je to tu super, jsme
tu každej rok a těšíme se na příště,“
jásala skupinka dětí. „My jsme turečtí piráti,“ ozývalo se z lodi s tureckou
vlajkou, jež byla později vyměněna za
vlajku pirátskou.
Dění v rybníce přišla sledovat i Kristýna Nováková. Chtěla však podle
svých slov zůstat jen u sledování.
„Mám zde syna, který mi o tom říkal
už před prázdninami. Tak jsem se

jakká bylla neckkyádaa naa sttražžiskkém
m rybníkku... 3x foto: Natálie MORÁVKOVÁ

Škodil ve velkém,
kradl v malém
Předminulou neděli 23. července
se dosud nezjištěný pachatel vloupal do sportovní haly v obci na Konicku, odkud ukradl korun v drobných mincích, cigarety, zapalovače,
energetické nápoje a čtyřicet kusů
sýru Korbáčik. Škoda způsobená
odcizením věcí byla vyčíslena na
necelých 900 korun. Škoda způsobená poškozením zařízení budovy
pak na 46 500 korun. Za krádež mu
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky.

Notebook vzal
recidivista
Bylo 15. června 2017, kdy třiasedmdesátiletý muž ze Smržic oznámil krádež notebooku značky Asus.
Ten mu měl být ukraden přímo
z bytu, a to bez použití násilí. Policisté v této věci obvinili osmatřicetiletého muže z Prostějovska. Ten
se tohoto skutku dopustil přesto,
že byl krátce předtím rozsudkem
Městského soudu v Brně pravomocně odsouzen za majetkovou
kriminalitu. S přihlédnutím k recidivě podezřelému v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři roky.

17072610823
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Roční Danielka, nejmladší čtenářka Večerníku.

Pěna od hasičů přilákala nejen děti, ale i jejich rodiče.

Společná fotografie obsluhy ze stánku spadajícího pod Osmu.

BYLI JSME
U TOHO

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Vítězné plavidlo Piráti Maleny a jejich sladká odměna v podobě dortu. Cenu předával
organizátor Jan Daněk s paní Lenkou Popelkovou za hospodu Osma Stražisko.
Foto: Natálie Morávková

přišla podívat. Přemlouvali mě také,
abych se zúčastnila závodu, ale nejsem moc dobrá plavkyně, nešla jsem
do toho,“ prozradila Večerníku mladá
žena.
Večerník zachytil také nejmladší čtenářku tohoto nejčtenějšího
periodika, a to roční holčičku Danielku, která si tiskovinu pevně držela. Nad regulérností celé soutěže
dohlížel místní vodník, jenž neshledal žádného pochybení. Pokud by
k němu došlo, ulovil by si dušičky.

Od sedmnácté hodiny pak ke všem
veselicím přibyla i muzika, přítomným zahrála kapela Band-A, kterou
čeká už ve druhé polovině srpna
poslední společné vystoupení. Její
členové se však shodli, že alespoň
na Neckyádu ve Stražisku se pokusí
vždy sejít.
Organizátorem této akce byla obecní
hospoda Osma a Honza Daněk, který chtěl poděkovat všem sponzorům,
jimiž byly Pivovar Litovel, Prodoma,
Uzeniny Lešany a Sokol Stražisko.

NĚMČICKO Předminulou sobotu
22. července po osmnácté hodině
mělo v obci na Němčicku dojít k incidentu mezi dvěma bratry ve věku
63 a 61 let. Událost oznámil starší
z mužů, který uvedl, že mu měl bratr vyhrožovat fyzickou újmou. Co
přesně se stalo?
„Oznamovatel sdělil, že výhrůžky se
opakují již delší dobu a kromě ublížení na zdraví mu má bratr vyhrožovat
i zabitím, přičemž byl v minulosti za
stejné jednání již dvakrát odsouzen.
Útočník ve vyhrůžkách pokračoval
i po příjezdu hlídky na místo a nerea-

goval ani na opakované výzvy policistů, aby toho zanechal. Z toho důvodu
byl za využití donucovacích prostředků hmatů a chvatů a pout zajištěn
a umístěn do policejní cely,“ popsal
bratrskou roztržku František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Agresor je pro své jednání podezřelý
z přečinu nebezpečné vyhrožování
a přečinu výtržnictví. Ve zjednodušeném zkráceném přípravném řízení byl
v úterý 25. července předán Okresnímu soudu v Prostějově. Hrozí mu trest
odnětí svobody až na dva roky. (pk)

Sletěli ze žebříku i z lešení

PROSTĚJOVSKO Během středečního odpoledne byli policisté na Prostějovsku voláni ke dvěma případům pádu z výšky při práci.
K prvnímu pracovnímu úrazu došlo v 15:30 hodin v obci Drahany, kde jednadvacetiletý muž při rekonstrukci místnosti v důsledku vlastní neopatrnosti upadl ze žebříku z výšky přibližně jednoho metru na kuchyňskou židli. Po prvotním ošetření byl ZZS převezen k dalšímu vyšetření do prostějovské nemocnice.
Druhý případ byl oznámen po sedmnácté hodině. „K pádu šedesátiletého
muže mělo dojít v 16:20 hodin v obci Čelechovice na Hané, při podbíjení
střechy. Muž pracující jako OSVČ měl dle svých slov po posunutí podlážky
na lešení spadnout z výšky bezmála dva a půl metru na sedací část těla. Po
pádu zraněný odjel do místa bydliště, ale pro přetrvávající bolest si přivolal
sanitku, která ho převezla do prostějovské nemocnice,“ popsal František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje s tím,
že u obou zraněných policisté provedli dechovou zkouškou, kterou vyloučili
ovlivnění alkoholem.
(pk)

psa
do
studny
PTENÍ V minulém vydání Večerník
jako první informoval o případu
muže, který hodil fenku českého
fouska do studny a zavřel za nebohým zvířetem poklop. Pejskovi již
nepomohl ani rychlý zásah hasičů,
kteří zvíře ze studny vytáhli.
Policie už muže vyšetřuje kvůli přečinu
týrání zvířat. „V případě prokázání viny
a odsouzení podezřelému za přečin týrání zvířat hrozí trest odnětí svobody

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Urèice chystají kanalizaci
Určice (mls) - Kanalizace a čističky
odpadních vod by se v dohledné době
mohly dočkat i Určice. Na jejich stavbu
bylo nedávno vydáno územní rozhodnutí. Nová ČOV by se měla nacházet
za rybníkem na východním konci obce.
Vyčištěné odpadní vody by měly směřovat do Určického potoka. Na kanalizaci
by se postupně mělo napojit zhruba patnáct set lidí.

Opravy Rynku zaèaly
Kostelec na Hané (mls) - Minulé pondělí 24. července byly zahájeny stavební
práce v ulici Rynk. Místní musí po dobu
stavby parkovat svá auta jinde. Ukončení stavby za více jak dva miliony korun
se plánuje na závěr prázdnin.

Plumlov má nový web

Fence českého fouska už
nemohli pomoci ani přivolaní hasiči.
Ilustrační foto: internet

na šest měsíců až tři roky,“ informoval
v průběhu uplynulého týdne František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Případ vyvolal nebývalou vlnu emocí.
Při jednoznačném odsouzení jednání
třiapadesátiletého muže panovala mezi
lidmi jindy nevídaná shoda. Někteří jedinci z internetových diskutujících mu
dokonce vyhrožovali fyzickým napadením...
(mls)

Plumlov (mls) - Internetové stránky
města Plumlov získaly nový kabát. Jejich
grafická podoba vychází z kombinace
černé, žluté a červené, kterou lze najít i na
městském erbu. Zatímco jejich vzhled
lze hodnotit pozitivně, v některých ohledech stránky za ostatními městy v regionu pokulhávají. Poslední zpráva z jednání rady města zde například byla vložena
na konci roku 2015.

Nový prostor
pøed zámkem
Mořice (mls) - Chodníky před zámkem v Mořicích by měly v dohledné
době prokouknout. Obec na tuto investici od Olomouckého kraje získala
dotaci 230 000 korun.

Havárie motorkáře i motorkářky... OPILÁ cyklistika Jeden měl skoro dvě promile, Hodová zábava v Dětkovicích
se
změnila
v
noční
můru!
druhý
přiznal
pivo,
pervitin
ne
měla štěstí v neštěstí
Takto dopadly silné stroje po víkendových nehodách. Vlevo snímek po dálničním karambolu, vpravo od nehody z Konicka.

PROSTĚJOVSKO Hned ke dvěma haváriím došlo o uplynulém víkendu na regionálních silnicích. V prvním případě došlo
na dálnici u Vranovic-Kelčic k letmému
pádu motocyklisty, ve druhém případě to
motorkářka naprala do svodidel. Naštěstí
došlo jen k lehkým zraněním.
Uplynulý pátek 28. července po čtrnácté hodině došlo na šestnáctém kilometru
dálnice D46 k havárii sedmačtyřicetiletého motocyklisty na stroji značky Yamaha.
„Muž při jízdě směrem na Prostějov před
sebou zahlédl tvořící se kolonu vozidel. Na
situaci zareagoval prudkým brzděním, ná-

sledkem čehož na mokré vozovce došlo ke
smyku a jeho pádu na komunikaci. Vlivem
setrvačnosti poté doklouzal až ke středovému ostrůvku u exitu Vranovice-Kelčice,“
popsal první karambol František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
O den později, tj. v sobotu 29. července,
před čtrnáctou hodinou došlo na komunikaci z obce Runářov do obce Konice k havárii osmatřicetileté motocyklistky na stroji
značky Ducati. „Řidička přibližně pět set
metrů před obcí Konice při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobila rychlost

2x foto: Policie ČR

jízdy zejména dopravně-technickém stavu
pozemní komunikace, s motocyklem najela
do protisměru a narazila do svodidel,“ konstatoval policejní mluvčí ke druhé havárii.
Oba motocyklisté při haváriích utrpěli lehká zranění, se kterými byli transportování
do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody byla v obou případech předběžně
vyčíslena na pětačtyřicet tisíc korun. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami a jejich přestupky vyřešili na místě uložením pokut,“
dodal Kořínek.
(pk)

KRALICE NA HANÉ Minulé pondělí těsně před půl
desátou večer řídila čtyřiadvacetiletá žena z Prostějova jízdní kolo v Tiché ulici v Kralicích na Hané. Do
křižovatky s ulicemi Vítovou, Biskupickou a Hrubčickou proti dopravní značce „Stůj, dej přednost
v jízdě!“ vjela v době, kdy tudy po hlavní komunikaci od ulice Vítovy rovně projížděl osobní automobil
značky Nissan...
„Následkem toho došlo ke střetu vozidla s jízdním kolem. Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody na automobilu byla
předběžně vyčíslena na pět tisíc korun. Alkohol u řidiče
automobilu policisté vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. U cyklistky změřili hodnotu 0,98 a 1,02 promile alkoholu v dechu,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje. Jak doplnil, cyklistka přiznala vypití dvou slivovic
před jízdou. „Provedeným šetřením dále policisté zjistili, že žena při jízdě neužila povinné osvětlení. Příčiny,
okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.“
(pk)

PROSTĚJOVSKO Další dva opilci
a dost možná i feťáci byli policisty
zachyceni za volantem. Jakoby těch
všech varování a tragických případů
nebylo málo, usedají do vozu další
a další nezodpovědní jedinci. Někteří z nich dokonce po přistižení ještě
fabulují...
Minulou středu 26. července krátce
před půlnocí mezi obcemi Vitčice a Vrchoslavice kontrolovali policisté osobní automobil značky Seat, načež zjistili,
že pětatřicetiletý řidič má platnou blokaci řidičského oprávnění. Následně
mu provedenou dechovou zkouškou
změřili hodnotu 1,97 promile alkoholu
v dechu. „Řidič s naměřenou hodnotou souhlasil a přiznal užití alkoholu

před jízdou. Nyní je pro své jednání podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Za ten mu
v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na jeden
rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Druhého opilého řidiče zjistili plumlovští policisté tentýž den po jednadvacáté
hodině v obci Vícov. „Devětadvacetiletému muži, jedoucího v automobilu
značky BMW, policisté změřili hodnotu 0,93 promile alkoholu v dechu. Ten
přiznal vypití jednoho půllitru desetistupňového piva bezprostředně před
jízdou. Následně u něj provedli orien-

tační zkoušku na přítomnost jiných
návykových látek, která byla pozitivní
na látku amphetamin. Užití takové látky však popřel a dobrovolně se podrobil odbornému lékařskému vyšetření
v prostějovské nemocnici,“ popsal rozporuplnou situaci František Kořínek
s tím, že na místě mu policisté zadrželi
řidičský průkaz pro skupiny. „Protože
naměřená hodnota byla pod hranicí
jedné promile, je řidič pro své jednání
podezřelý ze spáchání přestupku podle
zákona o silničním provozu. Za ten mu
v případě prokázání viny hrozí pokuta
od dvou a půl tisíce do dvaceti tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel
na dobu od šesti měsíců do jednoho
roku,“ dodal policejní mluvčí.
(pk)

➢ ze strany 3

DĚTKOVICE Ne vždy se zábava
podaří, ale co je moc, to je přece
jen příliš. Pokud si dnes nemůžete
odskočit „na malou“, aniž byste si
nemusel krýt záda, je ve společnosti něco nezdravého. Pokud
máme věřit výpovědi napadeného
mladíka z Dětkovic, stala se nedávno politováníhodná událost.
Okolo jedné hodiny v noci se Josef
Koudelka poklidně vydal na pánské
toalety, když k němu zezadu zničehonic přistoupil cizí mladý muž
a silně jej udeřil do zad, načež jej
odhodil na stěnu. „Pořvával na mě,
co si o sobě myslím, a použil sprostá
slova, přitom jsem ho nikdy před-

tím neviděl. Přišel ke mně zrovna ve
chvíli, kdy jsme na toaletách byli jen
my dva,“ popsal napadený mladík.
Poté si snažil krýt obličej, protože
se ho útočník chystal znovu napadnout. Druhou ránu proto dostal do
břicha a do žeber. „Začal jsem na něj
křičet, o co mu jde, chvíli jsme se
tahali. A pak jsem se konečně dostal
ke dveřím, v tom mě chytl za tričko,
aby mě zatáhl zpátky a celé mi ho
rozerval,“ pokračoval v popisu události, na níž by nejraději zapomněl.
Naštěstí zvuk bitky zaslechly z vedlejších toalet Josefovy kamarádky
a útočník zmizel nejen z toalet, ale
i z kulturního domu.
„Byl vyšší postavy, věk okolo pětadvaceti let. Dál si pamatuju, že měl modré oči a nějakou černou kšiltovku

s bílými nápisy,“ svěřil se Večerníku
Pepa, který skončil s modřinou oka,
naraženými zády, velkou boulí na hlavě a modřinami na nohou. „Jdete se
pobavit mezi lidi, nikomu nic neuděláte a skončíte takhle? To nechápu...“
Policii ČR však případ nenahlásil.
„Takhle jsem to řešit nechtěl, v tom
zmatku mě to ani nenapadlo. Raději
bych na jeho jméno přišel prostřednictvím přátel na sociálních sítích
nebo právě tímto článkem,“ vzkázal
napadený Josef Koudelka.
Pokud jste byli na hodové zábavě
v Dětkovicích a máte tušení, kdo
by mohl být zmiňovaným útočníkem, nenechávejte si to pro sebe
a pomozte nebezpečného agresora
vypátrat! Stačí napsat na e-mail:
redakce@vecernikpv.cz!
(ada)

15012210020

Krádež tašky
z „Audiny“...
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Policie
stíhá

aneb jsme
s vámi u toho...

17071310787

KRONIKA

zprávy z regionu

Pondělí 31. července 2017
www.vecernikpv.cz
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ČERNÁ

letos slavíme jubileum...

region
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...
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„JSEM STRAŠNĚ UNAVENÝ, ALE ŠŤASTNÝ“
Se Starým Vikingem Tomášem Somrem o Keltské noci opět po roce,
tentokrát pohledem zpátky

PLUMLOV Mezinárodní hudební festival KELTSKÁ NOC 2017
je minulostí. Také letos platilo,
že každým dalším kláním je program o něco nabitější a navštěvuje
jej stále více milovníků „keltství“
nejen z České republiky a Slovenska, ale i okolních států. Duší celého festivalu byl opět prostějovský
hudebník Tomáš Somr, který se
jeho organizaci věnuje od samého
počátku historie. Letos se tak tedy
stalo již pošestnácté. Zprvu ještě
„vydýchával“ velice úspěšný průběh této prestižní a oblíbené akce.
Byl enormně unavený, ale viditelně
spokojený a šťastný. Jakpak by také
ne, vždyť skupiny hrály skvěle a návštěvnost byla rekordní!

v rámci exkluzivního
interview
ík
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC

17072710828

●● První otázka ani nemůže mířit jinam. Jaké jsou vaše dojmy po
skončeným šestnáctém ročníku
Keltské noci?
„Moje bezprostřední dojmy? Převládá hlavně únava, ale popravdě řečeno taková ta šťastná únava. Přestože
jsem naprosto nevyspalý, spadl ze mě
veškerý stres, který vystřídala radost.
Především z faktu, že celý festival
proběhl úspěšně a bez sebemenšího
problému.“
●● Stal se letošní ročník Keltské
noci něčím výjimečný? Hodně
návštěvníků tvrdilo, že byl mnohem
lepší než ten loňský...
„Já si myslím, že co se týká programové
náplně, tak žádný ročník Keltské noci
nebyl nikdy špatný. (úsměv) Vždycky
jsem si dával za úkol, abych v rámci
finančních možností sestavil program
festivalu, za který bych se nemusel stydět. Letošní klání bylo ale zřejmě výjimečné tím, že jsme hodně postoupili
dopředu, co se týká technického vybavení a zázemí. Celá produkční scéna
byla na velice profesionální úrovni a tu
jsme letos navíc rozšířili o velkoplošné
obrazovky. A jelikož bylo kvalitnější
také ozvučení, tak i návštěvníci sedící
v kempu daleko od jeviště měli z jednotlivých představení kapel perfektní
zážitek. V tomto jsme oproti předešlým ročníkům skutečně hodně pokročili.“ (úsměv)
●● Můžete sdělit, kolik dorazilo do
areálu fanoušků?
„Přestože ještě nejsou čísla potvrzena,
můj osobní dojem je ten, že návštěvnost byla vyšší než vloni, kdy dorazilo
dva a půl tisíce lidí. Troufnu si říct, že to

bylo hodně přes tři tisícovky. Letošní
zájem tak určitě překonal v počtu nálet.“
vštěvnosti rekordy z minulých let“
●● Tak to gratulujeme. Kdy vlastně začaly přípravy tohoto dvoudenního festivalu?
„Vlastně už na začátku roku
v lednu. Na Vánoce si dávám ještě klid, po Novém
roce už ale začínám o fes-tivalu přemýšlet nad pro-gramem a kontaktovatt
první účinkující. Mám
samozřejmě vždy v hlavě
nějakou představu určitého základu, především
jde o kapely, které k nám na
Plumlov přijíždějí vystupovat
každý rok. Teprve potom
hledám umělce, kterým
bych připravovaný ročník
obohatil. Využívám při
tom i nabídek, které
mi posílají samotné
kapely a nabízejí
se. Neoslovím je
ovšem do doby,

že je stále co zlepšovat a některé nápady už mám. A samozřejmě bych
je chtěl příště realizovat. Co se týká
technického zázemí i prostoru, kde se
festival koná, tady už rezervy pomalu
ani nevidím. Vyvíjet se ale můžeme
v další kvalitě vystupujících souborů.
Rád bych se po nich podíval po celé
Evropské unii a určitě bych v příštích
ročnících přivítal i kapelu z Ameriky.
Ale to jsme zase u těch peněz, uvidíme, na co budeme mít a o čem budeme moci pouze snít.“
●● A těšíte se na další klání, které
bude v pořadí již sedmnácté?
„ Já se opravdu těším každý rok, jinak
bych to nemohl tolik let dělat... (smích)
Ale těším se tak nějak po svém. Každý
rok někdy v listopadu uzavíráme vše
ohledně starého ročníku a já mám na-

Letošní zájem určitě překonal
v počtu návštěvnosti rekordy
z minulých let. Troufnu si říct,
že to bylo hodně přes tři tisícovky.

Foto: Michal Kadlec
než si prohlédnu prostřednictvím
YouTube nějaké jejich živé vystoupení. Někdy mi skupiny z celé Evropy
pošlou i samostatnou nahrávku k posouzení. Pak teprve vybírám, které
kapely do Plumlova pozvu a kterým
jen poděkuji za nabídky.“
●● Jak dalece se musíte ohlížet na
finanční stránku věci?
„Peníze jsou vždycky to hlavní! Náš
rozpočet není velký a jako každý je
velmi limitující a někdy i hodně svazující. Chtěl bych ale podotknout pro
nás velmi důležitou věc. My tento
festival děláme proto, že chceme propagovat keltskou hudbu a keltskou
kulturu vůbec. A hodláme ho i nadále
spojit s tímto regionem a udržet jeho
čistotu. Tím chci říci, že ne všechno
podřizujeme ekonomické stránce.
Na druhé straně si velice vážíme podpory všech subjektů, kterým rovněž
záleží na tom, aby Keltská noc byla
výstavní lodí tohoto regionu. Jsem

ti schopni reálně vyprodukovat.
Keltská noc je možná pro mnohé
významným festivalem, ale to se
odehrává hlavně v rovině jeho vyhraněného kulturního zaměření a dosahu, nikoliv však v úrovni návštěvnosti
a reálných ekonomických čísel. Víme,
že bychom potřebovali zvýšit divácký
zájem tak na čtyři až pět tisíc lidí, ale
určitě ne za cenu komerčních ústupků. Chceme zachovat keltskou stylovou čistotu akce. Také publikum, které se k nám sjíždí, je vyhraněné a stojí
právě o tento druh kultury. Každý
rok je tak pro nás těžký a ocejchovaný i velkým dílem rizika, protože při
sestavování programu můžeme pracovat pouze s předpokládanými příjmy. V minulosti byly bohužel i roky,
kdy jsme se, i v důsledku špatného

rád i za podporu Olomouckého kraje
a velice si vážím skutečnosti, že přímo
na festivalu se objevil i hejtman Ladislav Okleštěk. Byl to pro nás pocta.“
●● Vedle hejtmana se tu ale objevil
i bývalý vicepremiér Andrej Babiš.
Nebyly na vás činěny nějaké tlaky
dát těmto dvěma prostor k předvolební agitaci?
„Ne! V bohaté historii Keltské noci
přísně dbáme na to, aby byl celý festival přísně apolitický. Nechceme se
pouštět do žádných předvolebních
mítinků nebo do něčeho podobného. Jednak je to proti našim zásadám
a jednak by to neskousli ani návštěvníci festivalu. Myslím si, že by v případě něčeho podobného politiky
vypískali.“
●● Pojďme k muzice. Překvapila
vás letos některá kapela?
„Překvapily mě spíše skupiny, které
k nám tradičně jezdí. Tito kvalitní hudebníci totiž nestagnují, ale neustále

se vyvíjejí, každým rokem předvedou
něco nového. Tak tomu bylo i letos,
byl jsem opravdu velmi mile překvapen, jaký tito muzikanti udělali za
rok pokrok ve své tvorbě i přednesu
keltské muziky. A věřím, že to ocenili
i diváci.“
●● Jaká byla podle vás vůbec největší hvězda Keltské noci 2017?
„Osobně chválím všechny kapely,
ale pokud bych měl jmenovat jednu,
tak především Sliotar z Irska. Ti u nás
vystupují už od druhého ročníku
festivalu a pro mě je tato kapela až
srdeční záležitostí. Dokázal bych pak
vypíchnout ještě jednu hvězdu, kterou byla rozhodně rodinná skupina
Clan Hannigan. Její vůdčí osobností
je Ir Stephan Hannigan žijící v Kanadě a jde o skutečnou legendu tvořící keltskou muziku. Kromě toho
se ještě jako studiový hráč podílel
kdysi na nahrávkách Depeche Mode,
kde v jejich skladbách hraje na irské
dudy nebo flétny. Navíc děti tohoto
zpěváka a kapelníka jsou vynikající
tanečníci, tudíž velmi obohatily náš
program při Keltské noci.“
●● Během druhého podvečera
zkropil kemp Žralok poměrně
vydatný déšť, ale vystupujícím ani
divákům to příliš nevadilo...
„My jsme letos měli obrovské štěstí
na počasí! Zažil jsem ročníky, kdy
nám propršel celý festival a výrazně
to ovlivnilo kvalitu i návštěvnost.
Letos ale pršelo jen půl hodiny, takže
na koncert ani nějaký úbytek diváků
to absolutně nemělo vliv. A viděl jste
sám, po tu tuto chvilku lidé vytáhli
deštníky či pláštěnky a sledovali vystoupení dál. Někteří se ani nenamáhali, aby se nějak ukryli před deštěm,
tleskali a tancovali úplně mokří!“
(smích)
●● Myslíte v skrytu duše už na
příští ročník?
„Teď si dám delší pauzu, hlavu mám
teď ještě plnou skončeného ročníku.
Na druhé straně si už teď myslím,

jednou stovky nových nápadů i pocit,
že na vše je spousta času a ten další
budu už připravovat úplně jinak, s větším předstihem a větším klidem. To je
vždy takové kratší období velkého entuziasmu a těšení se. Potom si musím
vytvořit nějakou seriózní vizi ohledně
programu nového ročníku, na které
musím začít pracovat. Některá jednání
pak vyjdou a jiná z různých důvodů
ne. A pak je konec ledna a já si říkám,
letos mi to jde líp než loni. Najednou
se ale něco zadrhne, hledají se náhradní řešení a v polovině března zjistím, že
jsem na tom v podstatě zase stejně jako
každý jiný rok. (povzdechne si) Takové
své velké osobní radosti a těšení si ale
prožívám také vždy, když se mi podaří
třeba dohodnout přijatelné podmínky
s novou skvělou zahraniční kapelou,
kterou chci na Keltskou noc pozvat,
a ta mi po nezbytném přátelském licitování přislíbí účast.“ (úsměv)
●● Uvažovalo se o prodloužení
festivalu na tři dny. Proč se tento
záměr nakonec nerealizoval?
„O tom uvažuji už několik let... (pousměje se) Ale zatím to, hlavně z finančního hlediska, nejsme schopni zrealizovat. Pro mne je třídenní festival
snem i cílem, jehož chci dosáhnout.
Náklady by ale zatím o dost převýšily příjmy, které jsme v současnos-

počasí, dostali do mínusu a chybějící prostředky pak hradili z vlastních
zdrojů...“
●● Jste i známým hudebníkem,
úspěchy slavíte především na TV
Šlágr s Duo Romancica, k tomu
žijete v Dánsku. Jak se dá časově
skloubit vlastní hudební produkce s organizací tak velkého festivalu?
„Všechno se dá vždy skloubit, jde jen
o to umět si věci rozvrhnout tak, aby
se člověk vyhnul zbytečným stresům.
(úsměv) A to je právě bohužel to, co
se mi většinou moc nedaří, takže se
honím a stresuji, tudíž často prožívám
velmi hektická období... Ale v tom určitě nejsem v dnešním uspěchaném
světě sám. Svoje koncertní vystoupení
ať už v Dánsku, nebo v poslední době
opět i v České republice spojená s neustálým cestováním jsem se naučil
zvládat z velké části díky životní zkušenosti a rutině. Nejsem v tomto oboru
už dávno žádný nováček a mám najezděno zhruba milion kilometrů po
celé Evropě. No a ta vlastní organizace
Keltské noci probíhá dnes už převážně
formou internetové nebo telefonní
komunikace. Jsme tým čtyř lidí, úkoly
si rozdělujeme a zatím to všichni zvládáme. Budoucnost ukáže, jak dlouho
nám síly i entuziasmus vydrží.“

vizitka
TOMÁŠ SOMR
✓ narodil se 1961 v Mělníku
✓ vystudoval hudební konzervatoř
a je profesionálním hudebníkem
✓ má velké a mnohaleté zkušenosti s žánry
mnoha různých stylů (swing, jazz, rock, pop,
vážná i folklórní hudba)
✓ ovládá více než deset nástrojů, při svých produkcích používá tři saxofony,
klarinet, Panovu flétnu, příčnou flétna, irské flétny, elektrickou i akustickou
kytaru a klávesové nástroje
✓ od roku 1990 účinkoval převážně v zahraničí (Německo, Rakousko,
Švýcarsko a Mallorca)
✓ v roce 1993 vystupoval poprvé až na severu Evropy v Dánském království
✓ během posledních dvaceti let hrál a pracoval s řadou dánských i jiných
zahraničních souborů a umělců (Tom Donovan, Stig Rossen, Rock Nalle,
Heidi Herløw, Gone Johns, Kahir, Comely Grace, Hits 'n Green, Rübezahl
Show Band, Trans Europa Express, Tomas og Wendy.)
✓ v současné době se věnuje aktivně několika projektům v Dánsku, v České republice působí v Duo Romantika, s nímž slaví úspěchy na hudebním
kanálu TV Šlágr, pořádá festival Keltská noc
zajímavost: od roku 2006 žije trvale v dánském městě Odense, pracuje
jako hudební pedagog na AOF, kde vyučuje klarinet, saxofon, Panovu
flétnu a orchestrální hru
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Stavební firma hledá pozemek Pronajmu byt 1+1 v PV, telefon:
pro výstavbu RD. PV a okolí 607 919 040
739 322 895
Pronámu byt 1+1 v centru města.
Hledám na dlouhodobý pronájem Tel.: 733 520 630.
byt 3+1, popř. 2+1. Nabídky pro- Koupím parcelu 600 m2 v Prostějosím na telefon 792 236 664.
vě. 731 083 931

Sháním ke koupi byt 1+1 nebo
2+1. Mobil 792 273 285
Koupím dům nebo chalupu do
20 km od Prostějova. Telefon:
792 273 313

Začátek nastalého týdne bude pro mnohé Prostějovany hodně ospalý, takže se
zhruba první tři dny nepouštějte do žádných složitějších akcí. Hektický budenaopak
závěr tohoto období. Během víkendu budete muset stihnout velmi mnoho aktivit.
BERANI – 21.3. až 20.4. Dbejte
na svoji bezpečnost více než kdy
jindy, hrozí vám zranění při manuální práci. Vyhýbejte se domácímu
úklidu, partner to snad pochopí.
Nezapomeňte pak na konci týdne
na narozeniny v rodině.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Cestování
moc nemusíte, ovšem během dovolené vám ani nic jiného nezbyde.
Neměli jste partnerovi nic slibovat,
nyní musíte dlouhou cestu nějak
přežít. Přestože byste raději zůstali
doma, nedávejte na sobě znát zklamání.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Budete se hodně nudit, zábavu si totiž
sami nedokážete najít. Možná by
pomohlo, kdybyste si našli kamaráda či kamarádku. Někdo by vás měl
vyvést do společnosti a ukončit tak
vaši nečinnost.
RACI – 22.6. až 22.7. Čeká vás série
služebních cest, proto si na tento týden nedomlouvejte nic soukromého.
Ve světě vás nemine zajímavé setkání,
které vás může ovlivnit na celý zbytek
života. Ale pozor na vaši důvěřivost.

LVI – 22.7. až 22.8. V práci vám
začnou kolegové házet klacky pod
nohy, zřejmě jim vadí vaše přílišná
horlivost v době, kdy nadřízení mají
dovolenou. Nepřestávejte ale ve
svém úsilí, za snahu budete po návratu šéfa odměněni.
PANNY – 23.8. až 22.9. Získáte
známost, bohužel však pouze na
jedinou noc. Přestože se do tohoto
člověka bezhlavě zamilujete, on vaši
lásku nechce a nebude opětovat.
Pokud hledáte pevný vztah, musíte
na to jít úplně jinak.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Někteří
členové rodiny vás budou otravovat svým chováním, logicky si tak
od nich budete chtít odpočinout.
Nikdo se tedy nebude divit, že odjedete pryč z města a budete hledat
klid a odpočinek.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Není
divu, že se těšíte na víkend. V tomto
období vás totiž čeká velice romantický výlet s vaším partnerem. Konečně budete sami, dosud se okolo
vás pohybovali lidé, kteří vám v lásce nepřáli.

STŘELCI – 23.11. až 21.12.
Spoustu času strávíte na úřadech.
Je to ale vaše vina, většinu úředních
záležitostí jste dříve házeli za hlavu a
vše nechali na poslední chvíli. Nyní
si musíte vytrpět stání v dlouhých
frontách.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až 20.1.
Nestyďte se chodit do společnosti,
nová seznámení vám rozhodně neuškodí. Možná jste raději sami a k
zábavě vám stačí občasná návštěva
restaurace, sami ale dobře cítíte, že
to není to pravé ořechové.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Kolega z práce se vám svěří se svým
soukromým tajemstvím. Docela se
zhrozíte toho, co všechno ho trápí.
Okolnosti vás donutí mu pomoci,
ovšem jen v omezené míře. Sami se
sebou totiž máte co dělat.
RYBY – 21.2. až 20.3. Můžete si
dovolit utratit více peněz, čeká vás
totiž zasloužená odměna v zaměstnání. S investicemi to ale nepřehánějte, boháč z vás rozhodně nebude. Určitě si ale můžete od podlahy
změnit svůj šatník.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: POLÉVKY NEJEN DO HRNÍČKU

32,90

-

31,90

Polévka do hrnečku 14 g

9,90

-

9,90

9,90

9,90

9,90

Přidej vejde kulajda 43 g

12,60

-

16,90

15,90 10,60

15,90

Polévka Vitana gulášová 96 g 23,90

-

21,90

14,90 23,90 23,90 (127g)

Polévka privátní značky 60 g

10,90 8,90 (70g) 19,90 (80g)

Instantní nudlová polévka
50 g

4,50

Naše
RESUMÉ

-

-

31,90 31,90

31,90

-

-

8,90

12,90

-

5,90
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Francouzská polévka 100 g

Polévka je grunt, říkávaly již naše babičky a prabičky. Měly stoprocentní pravdu. Bez
tohot pokrmu je totiž každé menu neúplné... Kdo má rád rychlou výrobu, může si v kterémkoliv z marketů koupit polévku do hrnečku za shodnou cenu. Oblíbenou „gulášovku“ nabízí nejlevněji Kaufland a pro kulajdu se zase vyplatí navštívit Tesco. Polévku
privátní značky má cenově nejvýhodnější Penny market a Lidl, Francouzskou polévku
lze získat za nejnižší cenovku hned na čtyřech místech. Kdo má rád instatní nudlovou
polévku, doporučejeme navštívit Albert.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 26. července.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 21. 8. 2017 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: Němčice nad Hanou - oboustranně ulice
Okružní od č. 538 a 551 po č. 590
a 546.
Obec: Čelčice
Dne: 21. 8. 2017 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Čelčice oboustranně ulice od č. 192 a 175
po č. 191 a 178.
Obec: Prostějov, Kralice na Hané
Dne: 22. 8. 2017 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: areál bývalého OSP (mimo Melzer spol.s
r.o., dále ZAPA beton a.s., MG
FORS a.s., Haná Metal spol. s r.o.,
odběratelé mezi ul. U Spalovny a
ul. Rovná vč. Megawaste Ekoterm,
s.r.o., ul. U Spalovny celá mimo
neuvedené velkoodběratele, Kojetínská ul. 13, 13a, Pozemstav
a.s, REMA spol. s r.o., ČS PHM,
T-Mobile, Švehlova stř. škola,
celý Kralický Háj od ul. Rovná

(mimo areálu FVE) sm. Kralice
na Hané včetně fa. Duno, spol. s
r.o., CZ Jyderup, s.r.o. (mimo areál
VaK). Odběratelské trafostanice:
Haná Metal (č.701198), Jyderup
(č. 300646)
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 23. 8. 2017 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: Hřbitovní, Mlýnská, Hliník,
Novosady, jednostranně ulice
Horní brána od č. 623 po č. 2, na
ul Tyršova č.p.13 a č. 900. Areál
ZOD Němčice. Areál Němčice
skládka vč. Kogenerace. Odběratelské trafostanice: Němčice skládka (č. 300718), Němčice ZD (č.
300720).
Obec: Prostějov - Krasice
Dne: 24. 8. 2017 od 7:30 do 18:30
hodin. Vypnutá oblast: ulice Západní č. 81-93 vč. OD TEMPO
(býv. Sandra), ul. Moravská celá tj.
s č. 1-12, 13-16, 17-22, 23-28, 30
(MŠ), garáže, kotelna.

Obec: Smržice
Dne: 24. 8. 2017 od 7:30 do 10:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Smržice s ulicemi Prostějovská od
Prostějova po Zákantí č. 18 a ul.
Olší, levá strana ul. Olší od Zákantí
po č. 17, Kobližnice celá levá strana
od ul. Prostějovské, pravá s č. 2-6, 8
a 544, celá ul. J. Krezy, Za Kobližnicí, celé Zákostelí, levá strana ul.
Příční od ul. Prostějovské po č.454
(mimo 452, 453), OM Moravská
Vodárenská, a.s. + č. 323, Semo a.s.
+ č. 414. Odběratelské trafostanice:
Smržice vodárna (č. 300790), Smržice ŠS (č. 300789).
Obec: Niva, Drahany
Dne: 25. 8. 2017 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Drahany a Niva vč. podnikatelských subjektů, ZD, VTE. Odběratelské trafostanice: Niva - Pila (č.
310669), Niva ZD (č. 300768), VE
Drahany (č. 700124).
E.ON Česká republika, s.r.o.

17050570483

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 7. DO 13. 8. 2017
●PŘEDNÁŠKA: Otakar Salaj „ODKRYTÉ TAJEMSTVÍ PROSTĚJOVSKÉ BOUŘE“ - čtvrtek v 18:00 hodin.
Vstupné 40 Kč.
● POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Sledujeme fotosféru a chromosféru. Vstupné 20 Kč.
● VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Nad jihem září Saturn.
V pondělí lze pozorovat Měsíc, koncem týdne nastávají výhodné podmínky pro slabší objekty oblohy, včetně
meteorického roje Perseid. Vstupné 20 Kč.
● DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO (astronomické pořady pro děti zakončené pohádkou) se konají od pondělí do
pátku v časech od 10:00 do 11:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
● Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování a pořadů.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 31. července 2017
www.vecernikpv.cz
FINANCE

SLUŽBY

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330

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

Banka Vám nepůjčila? Obraťte se nás!
Vyřizujeme úvěry až 200 tisíc korun
bez zástavy a ručení zaměstnancům,
OSVČ, důchodcům. Rychlé jednání,
vyplacení do 24 hodin od schválení.
Možnost předčasného splacení bez navýšení. Volejte: 605 948 676
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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.

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

Půjčka bez úročitele. Tel.: 728 321 390

GRATULACE
Ať úsměv a radost na Tvé tváři neustále září,
dnes narozeniny slavíš, tak ať se hodně bavíš.
Hodně štěstí, zdraví, lásky.. ať nemáš žádné
vrásky, ať se směješ den co den, ať splní se
Ti každý sen, ať máš kolem prima lidi,
co Tě vždy rádi vidí.

řádková inzerce / vzpomínky

Dne 3. srpna 2017
vzpomeneme 8. smutné
výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka,
tchýně, babička,
prababička a teta,
paní Jiřina ANTONÍČKOVÁ
z Dobromilic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

Dne 5. srpna 2017
by oslavil své 65. narozeniny
pan Josef MAREK
z Kostelce na Hané.
S láskou vzpomíná
manželka Božena
a dcery s rodinami.

Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské a zednické práce. Výroba a montáž pergol,
altánů, zimních zahrad a selských
konstrukcí. Tel.: 733 465 777

Dne 1. srpna 2017
uplyne 30 let od úmrtí
pana Bohumila VRBY,
bývalého vedoucího odboru
školství v Prostějově.
Vzpomeňte s námi,
rodina Novákova.

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

Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti
sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně
prací s plošinou. Tel.: 606 422 018
Dne 18. července 2017
oslavila 38. narozeniny
paní Květoslava MRÁČKOVÁ.
Všechno nejlepší přeje
manžel a synové.

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Pronajmu reklamní plochu na domě. Tel.:
737 144 501
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
4. SRPNA
V 10.00
HODIN

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

15012920079

17070420760

Hledám skromnou ženu pro společný
život. Rozvedený, 73/ 174 cm, kutil, zahrádka na vesnici, okolí Pv, auto mám.
Tel.: 776 210 670

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

KOUPÍM

POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha 2
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Provádíme dokonalé strojové číštění čal. a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitsedacích souprav. M. Revay. www.revay.cz, nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
tel.: 604 439 302, 582 382 325
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Antény Jiříček nabízí až 47 tv progra- www.gupv.cz. Po – pá 11:00 – 16:00 hod.
mů bez poplatků. Mob.: 776 340 848,
www.anteny.kvalitne.cz
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Zdravotní masáže, ruční lymfodrená- za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
že nohou, telefon: 608 200 604, web: a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbrawww.masazejanahladka.cz, Žeranovská ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
34, Prostějov
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírZakázkové truhlářství – výroba kuchyň- ky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
ských linek, vest. skříní, kanceláří, dětských 736 127 661, simonrene@seznam.cz
pokojů. Renovace kuch. linek a další truh.
práce. Zaměření a konzultace zdarma.
Tel.: 608 863 532 www.krchnak.cz

Dne 1. srpna 2017
vzpomeneme
5. výročí úmrtí
paní Anežky PŘIKRYLOVÉ
ze Skřípova.
S úctou vzpomínají
děti s rodinami.

a dne 17. srpna 2017
uplyne 10. smutné výročí od úmrtí
paní Ludmily KRČOVÉ,
oba ze Skřípova.
Stále vzpomínají
dcery a synové
s rodinami.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil,
odešel jsi, jak osud si přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.
Dne 5. srpna 2017
by oslavil 60. narozeniny
pan Jaroslav KOMÁREK.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Alena
a dcery s rodinami.
Dne 5. srpna 2017
uplynou 3 roky od úmrtí
pana Milana GAMBERSKÉHO
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
Marie a dcera Milena
s rodinou.

SEZNÁMENÍ

150123020036

Dne 27. července 2017
uplynulo 10. let od úmrtí pana
Jaroslava HRUBÉHO
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Libuše a dcery Libuše
a Romana s rodinami.

Dne 5. srpna 2017
je tomu 13 let,
co nás navždy opustil
pan Jiří KRČ

Ruku už Ti nepodáme, abychom
Ti mohli přát, jen kytičku
na hrob dáme a budeme vzpomínat.
Dne 4. srpna 2017
by oslavil své 70. narozeniny
pan Rudolf TRÁVNÍČEK
z Plumlova.
S láskou vzpomínají
manželka, dcery
a syn s rodinami.

Dne 31. července 2017
vzpomeneme
5. smutné výročí od úmrtí
pana Miroslava SLEPÁNKA.
Všichni, kdo jste ho měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku
s námi. Rodina.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chviličku postát
a tiše vzpomínat.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 3. srpna 2017
si připomeneme 12. smutné výročí
úmrtí
pana Bohumila SIGMUNDA
z Klenovic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.

Dne 1. srpna 2017
uplyne 10 smutných roků,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička, prababička a sestra,
paní Marie HUPŠILOVÁ
z Hrubčic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Marie, synové Rostislav
a Zdeněk s rodinami.

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
Pohřební služba Pavel Makový

Poslední rozlouèení
Pondělí 31. července 2017
Josef Píša 1936 Prostějov 11:45 Obřadní síň Prostějov
Středa 2. srpna 2017
Miloslav Strupek 1931 Prostějov 11:00 Obřadní síň Pv-Brněnská 104
Pátek 4. srpna 2017
Květoslava Slepánková 1930 Mostkovice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Pekařová 1930 Čelčice14.00 Obřadní síň Prostějov

Nejsou již mezi námi
Zdeněk Zatloukal 1944
Ptenský Dvorek
Věra Valášková 1954
Čelechovice na Hané
Jarmila Mlčochová 1930
Prostějov
Květoslav Jakubec 1938
Bedihošť Jiří Růžička 1955
Skalka Stanislav Brada 1941
Ing. Ladislav Kurfürst 1941
Ludmila Šindelářová 1928
Ing. Antonín Fajstl 1955
Kostelec na Hané
Dětkovice

10

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi
Stanislav Čunderle 1956
Prostějov Ludmila Sekaninová 1930
Jiří Urban 1944
Verona Zatloukalová 1922 Prostějov
Olšany u Prostějova

16011421482

17072120808

Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice

Prostějov
Prostějov

PRODÁM

<<< www.vecernikpv.cz

Prodám garáž za Mechanikou. Tel.:
776 102 644

Brno

Pohřební služba FCC Prostějov
Karel Veselý 1947
Marie Vodáková 1927

Nejsou již mezi námi
Prostějov
Ladislav Pernica 1942
Prostějov
Marie Vodáková 1936

Pivín
Prostějov
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nabídka pracovních míst

Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
- uklízečku ranní směny + sobota
- dělníka do výroby – provoz
Kostelec na Hané, ranní a noční směna,
PRÁCI NABÍZÍ
provoz Prostějov brzká odpolední
Info na tel.: 582 342 095,
Na čerpací stanici hledáme obsluhu – po- 8:00 – 14:00 hod
kladní na HPP s dobrými komunikativními schopnostmi, pozitivním přístupem Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme
a talentem prodávat. Ostatní potřebné brigádníka na výpomoc do skladu.
dovednosti vás naučíme. Vhodné i pro Nabízíme mzdu 80-100 Kč, závodní
absolventy. Kontakt osobně: čerpací sta- stravování. Info tel: 582 302 341.
nice Shell, Petrské náměstí.
Přijmeme pracovnice na úklid kanceFirma na výrobu kožené konfekce hledá lářských a provozních prostor. 1x ranní
zkušené šičky. Dobré platové podmínky, úvazek 8 hodin, 1x odpolední úvazek
stravenky, náborový příspěvek 3.000 Kč. 8 hodin (možno rozdělit na dva polovičTel.: 603 834 529. Značka: i brigádně.
ní). Kontakt: 778 744 894, volejte pondělí – pátek, 8 – 15 hodin.

letos slavíme jubileum...

HLEDÁTE PRÁCI?

Přijmeme pomocnou sílu do kuchyně,
mytí nádobí, přípravné práce. Vhodné pro
důchodce, muže i ženy. Tel. 777 099 406
Nabízíme práci na DPP či DPČ pro
tyto pozice: číšník/servírka, kuchař/
kuchařka, pomocná síla do kuchyně,
úklidový pracovník, pomocný zedník
na stavbách. Po zapracování možnost
přechodu na HPP. Bližší informace na
emailu: info@insitapers.eu nebo na tel.
777 099 406.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

UZÁVÌRKA

Pozice

JE V PÁTEK 4. SRPNA
V 10.00 HODIN

20- 40 000 Kč
20 000 Kč
30- 40 000 Kč
15 000 Kč
17 000 Kč

Kvalifikace

pružný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný

Firma

střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou
střední odborné
střední odborné

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

OMLOUVÁME SE TÍMTO FIRMĚ
WINDMÖLLER & HÖLSCHER
I VŠEM ČTENÁŘŮM ZA TISKAŘSKÉHO ŠOTKA V MINULÉM
VYDÁNÍ, KDY BYLA CHYBNĚ UVEDENA NÁSTUPNÍ HRUBÁ
MZDA NA PRACOVNÍ POZICI SKLADNÍK, KTERÁ SPRÁVNĚ
ČINÍ 17 000 KČ.
(red)

17060920615

17072120807

Provoz

PM Sped Nezamyslice
Jamastav Moravia Držovice
LASKI Smržice
Procyon manufacture Prostějov
Windmöller & Hölscher,
Kralice n.Hané
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Přijmu zedníky. Tel.: 704 458 607 Čundrla

Přijmu řidiče, možnost i brigády na sklápěcí vozidlo. Tel.: 732 215 683

Plat (Kè)

Řidiči dodávky v mezinárodní dopravě
Instalatéři
Strojní inženýři kontrolya řízení kvality
Mistři výroby a skladu
Skladníci

Přijmeme brigádníky na obsluhu
v letní zahrádce, možno i na smlovu. Nástup možný ihned. Telefon:
775 780 046

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.

Pondělí 31. července 2017
www.vecernikpv.cz

17071870819
17072120804

17072020803

17040720401

17072820835
17062320656

17071320785

17071310790

17071210783

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 31. července 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže
utěže
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
´ hádejte..
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
I jednatřicáté 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
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
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 3. srpna 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 30/2017:

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

JB Pecky 11

vyhrál/-a

Martin MUSIL, Milíčova 5, Prostějov

Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/-a

SSteafan Hannigan
Zdeněk ŠÍDLO, J. Zrzavého 12, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY na devátý ročník setkání
dechových kapel ve Vřesovicích v hodnotě 450 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

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

DINOPARKU

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

Eva RATIBORSKÁ, J. Kučery 4, Prostějov

Výherce získává: RODINNÝ VSTUP v hodnotě 430 Kč do dinoparku..
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

8,6,4,4
Pavel SEKANINA, Sídl. svobody 15, Prostějov
Výherce
ýh
získává: CELODENNÍ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na akci.

170707

správně:

Výherce získává TŘI VSTUPENKY
na koncert v hodnotě 450 Kč.

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Agel nabízí také síť lékáren a věrnostní program pro klienty
Marie PAPOUŠKOVÁ, Vrlova 2801/34, Prostějov
Výherce získává: Dárkový balíček v hodnotě 400 Kč
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

KOALY, KŘOVÁK, OBLAK, KACHNA, KLAUN, LAMPA, VRKAČ, KOČKA, TYPIKA,
DOTYK, ŘEPKA, LISTÍ, OCHOTA, DONOR, ZÁMEK, DÍVKA, PŮDORYS, SCHODY,
LOKTY, BEATA, RATAN, VEČERKA, MLYNÁŘ, EVOKACE, DVEŘE

Výherce získává ČTYŘI VSTUPENKY
v hodnotě 400 Kč na akci.

17070760762

17070760768

PROŽÍJTE NEVŠEDNÍ GASTRONOMICKÝ A .... ZÁŽITEK

Výherce získává RODINNÝ VSTUP
v hodnotě 430 Kč do dinoparku.

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

17063060750

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili
nedávno inaugurovaného zastupitele
Statutárního města Prostějova, který je současně
zastupcem ředitele SOŠPO...

170721608xx

Výherce získává CELODENNÍ
VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na akci.

Výherce získává DVĚ VSTUPENKY
na koncert v hodnotě 598 Kč.
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

Pondělí 31. července 2017
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TIPVečerníku
DON QUIJOTE DE LA NĚMČICE

aneb NESTÁRNOUCÍ KOMIKA
KDY: PÁTEK 4. SRPNA, 20:00 HODIN
KDE: FARSKÁ ZAHRADA, NÌMÈICE NAD HANOU
terizovat autorskou hru Don Quijote de
la Ancha Divadla Klauniky Brno, kterou
režíroval mimo jiné i zmíněný Boleslav
Polívka. Zvolil cestu didaktické klaunikyády, kdy spojil příběh z pera Miguela
de Cervantese y Saavedry s myšlenkami Jana Amose Komenského. A jak už
známe Polívku, představení, které tento
pátek zavítá do Němčic nad Hanou, pojal ve velice originálním stylu, a proto se
bude na co těšit.
Divadelní představení Don Quijote de
la Ancha mělo svou premiéru již v roce
1988. Bylo přeloženo do dalších pěti
světových jazyků, hrálo se v celkem
čtrnácti zemích a za své kvality získalo
mnoho cen. S jeho dlouhou, více než

dvacetiletou, tradicí je spjat světový
chůdoherec Lenoire Montaine (vl.
jm. Zdeněk Mazáč - pozn. red.), který
odehrál více než čtyři tisícovky repríz
této hry a na chůdách v ní tak strávil
v přepočtu tři čtvrtě roku. Montaine se
představí jako přes dva metry vysoký
profesor španělského jazyka a literatury a zároveň Don Quijot, jeho věrného
společníka Sancho Panzu pak ztvární
obtloustlá vychovatelka na internátě
Ancha. Do příběhu o boji s větrnými
mlýny ovšem vstupují i osudy profesora
a vychovatelky, odrážející jejich slabost
i velikost, pošetilost i odcizení. Vzniká
tak řada humorných situací, které však
odkryjí i zcela vážná témata.

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ aneb, co se

OKÉNKO A VÝSTA
VÝSTAVY
VY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 31. července
17:30 Maxinožka
animovaný film Belgie/Francie
20:00 Druhá strana naděje
finská tragikomedie
úterý 1. srpna
17:30 Já padouch 3
americký animovaný film
20:00 Valerián a město tisíce planet
akční scifi Francie
středa 2. srpna
17:30 Letíme
norský animovaný film
20:00 Psi páně aneb sněz ten film
český dokumentární film
čtvrtek 3. srpna
17:30 Španělská královna
komediální drama Španělsko
20:00 Atomic blonde: bez lítosti
akční thriller USA
pátek 4. srpna
17:30 Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
dobrodružná komedie USA
20:00 Atomic blonde: bez lítosti
sobota 5. srpna
15:30 Já padouch 3
17:30 Španělská Královna
20:00 Dunkerk
historické drama USA
neděle 6. srpna
9:00 - 13:00 Kurzy pro děti
animační workshop pod vedením animátorky Pavly Baštanové bude zaměřen na
stop motion animaci.pro děti 8-12 let
15:30 Já padouch 3
17:30 Dunkerk
20:00 Svět podle Daliborka
český dokument

Letní kino
e
Mostkovice

středa 2. srpna
21:00 Bezva ženská na krku
česká komedie
pátek 4. srpna
21:00 Kráska a zvíře
hraná adaptace animované klasiky USA
sobota 5. srpna
21:00 Anděl Páně 2
česká pohádka
neděle 6. srpna
21:00 Tajný život mazlíčků
americká animovaná komedie

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
do 31. července
PROČ NE PLAKÁT
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)
středa 2. srpna
POMÁHÁME UŽ 25 LET
Putovní výstava fotografií Charity Prostějov byla vytvořena k 25. výročí jejího

založení a formou momentek zachycuje
dění a atmosféru v této organizaci. Auto- Galerie Cyril
rem fotografií je Tereza Skoupilová a kolekvěž kostela Cyrila a Metoděje
tiv pracovníků Charity Prostějov. Uvidíte
Brněnská ulice, Prostějov
na nich nejen její klienty, ale i zaměstnance,
kteří již pětadvacet let poskytují péči a po- do 20. srpna
moc těm, kdo to nejvíce potřebují. Výstava SKENOVAT – VINU
potrvá do 13. září.
(Galerie Na Půdě) výstava Niny Grúňové a Františka Fekete

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 3. září
KŘEHKÁ KRÁSA
výstava fotografií motýlů
Stanislavy Víznerové
do 3. září
STOLETÍ FOTOAPARÁTŮ
Výstava unikátních fotografických přístrojů vyrobených v období od roku 1900 až
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.
od 3. srpna
JAN KANYZA - POZDNÍ SBĚR
všichni, kdo se chtějí potěšit nevšedními
obrazy, jsou zváni na výstavu obrazů malíře, básníka, muzikanta, vynikajícího vypravěče a dabéra Jana Kanyzy. Kolekce asi
padesátky děl z tvorby posledních roků je
uspořádána ve spolupráci s Galerií umění
Prostějov a jejím majitelem Jindřichem
Skácelem u příležitosti umělcových 70.
narozenin. Výstava potrvá do 3. září.

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

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

Avatarka
nám. T.G.Masaryka 20
pátek 4. srpna
17:00 „ČISTÝ PRŮSTŘEL
TVORBOU“
výstava z umělecké tvorby malíře žijícího
a tvořícího střídavě v Praze a na Severní
Moravě, Alexander Mosio prezentuje
tematicky zajímavý a rozmanitý soubor
portrétů, krajiny, zátiší, figurálky lidí a fauny, též abstraktní smalty a meditace nad
květinou. Výstava potrvá do 31. října.

ECHO
Kostelecká 39, Prostějov
středa 2. srpna
19:00 VYROB SI SVŮJ STÁT
Režie: Antony Butts (2015)
letní KINO projekt Promítej i Ty

Galerie BAŠTA
U hradeb, Školní ulice
do 26. srpna
MEDVĚDÁRIUM V BAŠTĚ
výstava plyšových medvídků
místních majitelů a několika sbírek

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

Zámek Konice
do 30. srpna
VÝSTAVA UMĚLECKÝCH ŘEMESEL
(Zámecká galerie)
neděle 6. srpna
14:00 DIVADLA NA ZÁMKU
9. ročník festivalu
14.00 Obrázky ze života hmyzu
Řád Červených Nosů - divadlo pro děti
15.00 O zlobivé notě Divadlo Plyšového
Medvídka
16.30 Manželské vraždění
Divadelní soubor E. Vojana Brněnec
17.30 Miloš Z aneb já nejsem prezident
Konrád Popel - ONE MAN SHOW
18.00 Lásky a Nelásky - na téma Dekameronu od Giovanni Boccaccia
Divadlo KAPSA Andělská Hora
Začátky představení jsou jen orientační.
Moderuje Láďa Sovjet Rus.

čtvrtek 3. srpna
MUZIKÁLOVÝ VEČER
(nám. T.G.Masaryka)
18:00 SPORTOVNÍ HRÁTKY
připravuje Ekocentrum Iris
18:00 PINK TUXEDO GANG
rocknrollová kapela
20:00 „FANTOM“ RADIM
SCHWAB
písně ze známých muzikálů
The Phantom of the Opera, West Side
Story, Mamma Mia, Funny Girl,
Dracula

17072810843

Tentokrát zveme na představení předního světového chůdoherce Lennoira
Montaineho, který do Němčic nad
Hanou zavítá s vynikající komedií Don
Quijote de la Ancha - nejhranějším
představením v Evropě. Tuto „didaktickou klauniádu“ pod širým nebem
v režii Bolka Polívky můžete zhlédnout
tento pátek 4. srpna od 20:00 hodin ve
farské zahradě. Představení přináší pohodu a spoustu smíchu, také však potěšující dárečky. Je vhodné i pro rodiny
se školními dětmi. V případě nepřízně
počasí bude představení přesunuto do
němčického sálu kina Oko.
Humor, hravost, spontánnost, ale třeba
i naučnost a mystifikace. Tak lze charak-

URČICKÉ HRY 2017

Odpoledne plné her a zábavy. Sbor
dobrovolných hasičů Určice a Společenství zábavy Domeček pořádají v sobotu 5. srpna 2017 na „Starém hřišti“
za vesnicí Určické hry - sportovní odpoledne pro dospělé. Hry odstartují od
patnácté hodiny odpolední. Soutěžit
mohou všichni, kteří dosáhli osmnácti
let věku. Na soutěžící čekají úkoly, které prověří fyzickou připravenost, dále
vědomostní soutěže, výkony ve střelbě
a další.
Pozvání pořadatelů přijali členové armádního uskupení záložáků - pěší lehká
2. Operační skupina, která spolupracuje
s vojenským muzeem v Olomouci. „Tato
skupina pomáhá při rekonstrukci vojenské techniky jako: Rescuers military

history. Připravili si pro nás ukázku vojenské techniky, bojového umění a určitě
bude i překvapení,“ informovala Večerník členka organizačního štábu Lenka
Sosíková.
Přijďte prožít krásné soutěžní odpoledne
s bohatým občerstvením - makrely i dobroty z udírny. Prvních pět soutěžících v kategorii muži i ženy bude oceněno krásnými
poháry i cenami. Startovné do soutěže je
30 Kč, tento výtěžek bude věnován jako
dobrovolný příspěvek na dobročinné účely.
K tomu všemu nám bude DJ pouštět líbivé
melodie a od dvacáté hodiny se můžete těšit na diskotéku pro dospělé. Vezměte si pytel dobré nálady, chuť soutěžit a vyzkoušet
si bojové hry s týmem příznivců a dobrých
chlapů „Armyteamem“.
(zv)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Sobota

5.8.

Neděle

6.8.

10.00-11.00
16.30-17.30
10.00-11.00
16.30-17.30

ŠIPKY:
sobota 5. srpna:
10:00 Rybníkova šipka (4. turnaj letní
série, rybník Čehovice)

PETANQUE:
neděle 6. srpna:
14:00 Koulení u vrbiček (turnaj dvojic
nezapočítávaný do žebříčků - hrát může
každý, kdo přijde, registrace od 13:30 hodin; Pláž u vrbiček, plumlovská přehrada

akce v regionu...
Divadla na zámku v Konici
V neděli 6. srpna se na zámeckém nádvoří v Konici bude konat
9. ročník divadelního festivalu Divadla na zámku. Po zahájení
ve 14:00 hodin se představí divadlo pro děti Řád Červených Nosů s pohádkou ze
života hmyzu. Následovat bude od 15:00 hodin Divadlo plyšového medvídka s vyprávěním O zlobivé notě. Manželské vraždění předvede divadelní soubor E. Vojana
Brněnec od 16:30 hodin a Zpracování aktuálního tématu slibuje one man show
Konráda Popela Miloš Z. aneb Já nejsem prezident, která bude k vidění od 17:30
hodin. Vše následně zakončí představení Lásky a Nelásky, které na téma Dekameronu Giovanni Boccaccia zpracovalo Divadlo Kapsa z Andělské hory.

Pod hanáckým
nebem ve Vřesovicích
Tuto neděli 6. srpna od 14:00 hodin
se v zámecké zahradě ve Vřesovicích
bude konat 9. ročník setkání dechových kapel Pod hanáckým nebem
aneb žně ve Vřesovicích. Na akci vystoupí dechové hudby Vřesovanka,
Šardičanka, Trnkovjanka a slovenská
Maguranka. Pořadem bude provázet
oblíbený moderátor Karel Hegner.

CO, KDY, KDE aneb informace

a události z vašeho okolí…
ICM
informační centrum
pro mládež, Prostějov
* každé prázdninové úterý budou probíhat
herní odpoledne, a to vždy od 13:00 do
16:00 hodin. Přijďte si zahrát hry, které
znáte, a naučit se ty, které neznáte.
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* V úterý 1. srpna se koná VYCHÁZKA DO LESŮ DRAHANSKÉ VRCHOVINY. Čekají vás hrátky s lesními zvířátky, hledání lesního pokladu
apouštěnílodiček.ProjdetesekolemmeteoradaruSkalkyadojdetekrybníku,délkatrasy
5 km. Odjezd v 8:20 hodin autobusem
do Benešova, návrat v odpoledních hodinách z obce Suchý. Příjezd do Prostějova
v 15.38 nebo v 16.45.
MC Cipísek
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let
probíhají vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin
* Podpůrná ženská skupina „Prostějovský
Polokruh“ je otevřena nastávajícím maminkám, maminkám po porodu i s dětmi, každé sudé pondělí od 17:00 hodin.

RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 008 095,
724 706 773

Bar na Vápenici 29 zve všechny v sobotu
5. srpna na Večer ve filmových kostýmech
od 21:00 hodin. Převléknout se můžete
i na místě. Více info na tel.: 731 372 815
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

LAZARIÁNSKÝ SERVIS - Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
Prostějov Hacarova 2 nabízí k zapůjčení
polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, fr. hole, WC křesla a další. Informace
na tel. č. 776 054 299 pouze pondělí až čtvrProhlídky Radniční věže v Prostějově, tek 15:00 - 18:00 hodin nebo na e-mail:
které zajišťují zaměstnanci informační Vladimira.Zapletalova@seznam.cz
služby Magistrátu města Prostějova, jsou
na programu během srpna od pondělí od SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝčtvrtku vždy 9:00, 10:00, 13:00 a 14:00 CHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské
hodin. Historické centrum města se centrum, p.s., Svatoplukova 15, Prostějov.
prohlíží ve 14:00 hodin každou sobotu I v roce 2017 nabízíme možnost využít
a neděli od sochy T.G.M.asaryka, v ne- služeb našeho zařízení. Kromě odborného
poslední řadě začne prohlídka kostela sociálního poradenství také zajištění baterií
Povýšení sv. Kříže každou sobotu a neděli do sluchadel a drobného příslušenství ke
v 15:30 hodin. Prohlídky Historického sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
centra města a Kostela Povýšení sv. Kříže tvarovky různých velikostí). Zároveň vás
zajišťují studenti Střední odborné školy upozorňujeme na změnu telefonního čísla
poradenského zařízení: 775 549 777.
podnikání a obchodu .
Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá v sobotu
9. září 2017 zájezd do zámku Lednice
a parku. Tel.: 588 008 095, 724 706 773

®

Z VÝŠKY

KULTURA

SPOLEČNOST
JESTŘÁBY
POVEDOU
„BAČA“ A „BOB“

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV

SPORT

15052710549

MIL
LUJEM
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NÍK
ÍK

Pondělí 31. července 2017
Číslo 31•Ročník 21
Naleznete
uvnitř

SMĚJEME SE
S NEPRAKTOU
●● Výstava známého umělce proběhla v prostějovském muzeu.
S jakým dopadem?
strana 22

ESKÁČKO
JDE NA TO

Zdeněk VYSLOUŽIL

Na sklonku uplynulé sezóny vedli Jiří Vykoukal (vlevo) a Ivo Bob Peštuka elitní
letku Jestřábů, jinak tomu nebude ani v letošní sezóně. Foto: Zdeněk Vysloužil

PROSTĚJOV Realizační tým „A“-mužstva prvoligových Jestřábů dostal pečeť. Několikatýdenní
tápání skončilo podle očekávání. Hlavním trenérem prostějovských hokejistů bude Jiří
Vykoukal, pravou rukou mu bude Ivo Peštuka. Tedy stejná dvojice, jako v závěru uplynulého
ročníku WSM Ligy.
Foto: koláž Večerníku, zdroj: prostejov.eu

Prohlídky radnièní
vìže získávají stále
více na popularitì

Již sehraný pár vsadil i v dalším obsazení realizačního kádru na známé tváře. V roli kustodů a masérů bude u prvního
mužstva nadále působit dvojice Lukáš Duba a Michal Černý. Vedoucím mužstva bude opět Josef Ovečka. Jedinou
změnou je tak post trenéra gólmanů, kde Jaroslava Odehnala nahrazuje Štefan Žigárdy.
Jiří Vykoukal před pár dny dostudoval trenérskou licenci „B“. „Proběhly tři kurzy jeden v Kroměříži, v Praze a na
Kladně, spousta teorie a praxe hromada hodin. Do člověka toho musí dostat docela hodně, takže to bylo od rána
do večera,“ nechal se slyšet na internetových stránkách Vykoukal, který tak bude pokračovat v započaté práci nejen
jako manažer, ale i jako hlavní trenér. Zaštiťovat jej licencí bude opět Ivo „Bob“ Peštuka. „O studii ´áčka´ jsem ještě
neuvažoval. Přihlásit se stejně budu moci až za dva roky,“ dodal.
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JEDNOU
VĚTOU
●● Parádní generálku připravil
svým svěřenkám mostkovický trenér Jaroslav Karafiát. V sobotu 26.
srpna se na místním pažitu popasují
Mostkovice s Baníkem Ostrava!
●● Inspektoři Státní zemědělské
a potravinářské inspekce odhalili
v Kania kečupu z Lidlu jen minimum
rajčatového podílu. Podle vyhlášky,
která v tuzemsku platí, by tento kečup
ani neměl být nazýván kečupem.
●● Originální akci rozjela Česká
nohejbalová asociace. U příležitosti
podzimního MS juniorů a žen v Nymburku, se uskuteční i bitva Čechy vs.
Morava. O sestavách obou výběrů
rozhodnou fanoušci svým hlasováním.
●● Nabídku daru osmi dřevěných
stánků, které se používají například
na vánočních trzích, dostalo město
Prostějov. Možnost ale odmítlo, měla
nepřijatelnou podmínku.
●● Jedenatřicet let dělilo dva hráče
v sobotním pohárovém utkání mezi
Brodkem u K. a Plumlovem. Plumlovským Jaroslavem Křupkou a gólmanem Miroslavem Melichárkem.

VÍCE HOKEJOVÝCH ZPRÁV NAJDETE NA STRANĚ 36

Pøehrada
stále
za

AGELKY
MAKAT!
●● Prostějovské volejbalistky zítra
zahajují přípravu na novou sezónu,
v níž budou hrát čtyři soutěže
strana 37

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

zjistili jsme

Startuje nová sezóna:

1

Tahákem dvě derby!

PROSTĚJOVSKO Vskutku kratinká letní pauza nedala fotbalovým fanouškům moc prostoru k tomu pravému vyhládnutí. Po víkendovém
předkrmu v podobě prvního pohárového kola se mohou příznivci
nejpopulárnějšího sportu těšit na premiérové boje o mistrovské body.
Nejzajímavější menu nabízí hned na úvod skupina „B“ I.A třídy Olomouckého KFS, ve které jsou na pořadu hned dvě pikantní derby.
Největší pozornost bude bez diskusí poutat sobotní duel mezi Určicemi a Čechovicemi. Vzájemný ostrý střet Sokolů si už pamatují pouze nejskalnější fanoušci obou táborů. Určice se dívaly dlouhá léta na
městský klub shora, jednu sezónu byly Čechovice dokonce určickou
farmou. Los tomu chtěl, aby se oba rivalové střetli hned v úvodním
kole nového ročníku. Určice po sestupu z krajského přeboru budou
mít výhodu domácího prostředí, které však někteří plejeři Čechovic
velmi dobře znají, protože působili právě v barvách sobotního soupeře.
Pikantnost souboji navíc dodává i osoba trenéra Evžena Kučery, jenž
právě s Určicemi prožil jejich nejslavnější éru. Nyní ale stojí na straně
Čechovic. Zápas se hraje v sobotu 5. srpna s výkopem v 17:00 hodin
a očekává se rekordní návštěva.
O den později se pak zajímavý souboj odehraje o třicet kilometrů severněji. Tradiční účastníci druhé nejvyšší krajské soutěže SK Lipová
a Sokol Plumlov si to rozdají o první letošní body ve vzájemném souboji. Na sklonku loňského ročníku zvítězili Plumlovští, navíc na horké lipovské půdě. Domácí tým bude chtít jistě tuto pohanu napravit
a vykročit do sezóny pravou nohou. V I.B tříděakusí domácí premiéru
Haná Prostějov, která hostí v sobotu béčko Želatovic, ve stejný den poměří síly Jesenec s Lošticemi. Duely začínají taktéž v 17:00 hodin. (zv)

V nastávajících vedrech, která budou panovat po celý příští týden, mohou plavci na pláže plumlovské přehrady vyrazit bez
obav.
Foto: archiv Večerníku

MOSTKOVICE Tak to je příjemná zpráva. Ukazatele kvality vody v plumlovské přehradě
se vyvíjí velmi příznivě. Již popáté za sebou nádrž obdržela nejlepší možné hodnocení.
Naposledy vzorky z přehrady hygienici odebrali v pondělí 24. července. A podle nich je voda
ve vodní nádrži Plumlov vhodná ke koupání.„Je nezávadná s nízkou pravděpodobností vzniku
zdravotních problémů. Má vyhovující smyslově postižitelné vlastnosti,“ uvádí se na webových
stránkách krajských hygieniků.
Doufejme tedy, že se nebude opakovat situace z loňského roku, kdy se kvalita vody v polovině
prázdnin rapidně zhoršila.
(mls)

boje na zelených trávnících aneb

➢

●● Fotbalisté 1.SK Prostějov
dvakrát vyhráli a už v sobotu zahájí boje v MSFL
strana 25

KAM ZA F

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 1. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

TJ SOKOL URČICE
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 5. 8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

SK LIPOVÁ
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 6. 8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL BĚLOTÍN
NEDĚLE 6. 8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

FK NĚMČICE NAD HANOU
FC BEŇOV
NEDĚLE 6. 8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích n/H

HANÁ PROSTĚJOV
FC ŽELATOVICE „B“
SOBOTA 5. 8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v SCM Za M. nádr.

SK JESENEC
SK LOŠTICE
SOBOTA 5. 8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbeli-Jesenci
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Prostějov navštívila
i manželka umělce
FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

V MUZEU JSME SE UŽ
S NEPRAKTOU DOSMÁLI
PROSTĚJOV V Muzeu a galerii Prostějov byla v minulých třech týdnech k vidění přehlídka kresleného
humoru od známého českého malíře Jiřího Wintera-Neprakty nazvaná „Smějeme se s Nepraktou“.
Uplynulý čtvrtek 27. července proběhla její derniéra za účasti manželky umělce Daniely Winterové.
Ta byla podle svých slov nadšená nejen prostějovským muzeem, milými Prostějovany, ale především
vegetariánskou restaurací v našem městě.
vot téměř čtyřicet tisíc kreslených vti- „Výstavu považuji za vydařenou a mám
EXKLUZIVNÍ
NÍ
pů a stovky humorných, populárně z ní dobrý pocit. Díky ní jsem se o panu
reportáž
naučných i odborných knih, což mu Nepraktovi dozvěděla plno věcí, které
pro Večerník
dokonce vyneslo zápis v Guinessově jsem dříve nevěděla,“ pochvalovala si
knize rekordů. Část z jeho díla byla Kamila Husaříková, zástupkyně ředik vidění právě na výstavě v prostějov- tele Muzea a galerie Prostějov.
Aneta
ském muzeu, která se konala od 13. do Derniéra výstavy se uskutečnila
DANĚČKOVÁ
30. července. Sbírka vystavených ob- během posledního červencového
Jiří Winter znám také pod pseudony- rázků zahrnovala mnoho témat od his- čtvrtečního večera v muzeu. „Celý
mem „Neprakta“ ilustroval za svůj ži- torie přes sex, zvířata až po strašidla. večer proběhl velmi příjemně v krás-

Klasický Nepraktův kreslený humor přilákal řady návštěvníků.

ných prostorách. Sešla se tu zajímavá
společnost, které jsem vyprávěla o nesnadném životě Jiřího. On se však
rozhodl jej brát s humorem navzdory
všem osobním tragédiím, a tím nás
dokáže bavit dokonce i teď,“ popisovala exkluzivně pro Večerník Daniela
Winterová.
Na ukončení výstavy Smějeme se
s Nepraktou přišlo okolo tří desítek

lidí a panovala tu příjemná atmosféra.
„Byli to samí sympatičtí a milí lidé, kteří se zajímali o život Jiřího. Dokonce
mi přijel jeden pán z Olomouce ukázat
samizdat Černých baronů. Sám jej ilustroval a kresby byly hodně podobné
těm od Jiřího. To mi udělalo velkou radost,“ pokračovala Winterová nadšeně.
K vystavovaným kresbám patřily
i knihy ilustrované Jiřím Winterem,

Foto: Aneta Daněčková

které na rozdíl od kreseb v prostějovském muzeu zůstanou na prodej
až do Vánoc. „Řekla bych, že výstava
byla moc pěkná a měla velký úspěch,
stejně jako všechny výstavy s Nepraktovými obrazy. Sice trvala jen tři týdny, což je škoda, protože dala spoustu
práce, ale kdo chtěl, tak si čas na její
zhlédnutí určitě našel,“ konstatovala
Daniela Winterová.

Další dva obrazy za třiaosmdesát tisíc...

Právě o tyto dva obrazy se nyní rozrostla městská sbírka uměleckých děl.

PROSTĚJOV Na tiskové konferenci rady města se Večerník dozvěděl, že vedení magistrátu opět
nakoupilo další umělecká díla.
Tentokrát se radní plácli přes
kapsu a za dva obrazy utratili více
než osmdesát tisíc korun.
„Rada města Prostějova odsouhlasila nákup nových uměleckých

děl, která rozšíří městskou
sbírku.
Komise pro nákup uměleckých
děl doporučila radním zakoupit
obraz s názvem Bez obrysu od
autorky Adély Janské a obraz Nádraží od Davida Jedličky. V prvním případě jde o olej na plátně
za osmačtyřicet tisíc korun, v pří-

PLUMLOV Neodmyslitelnou součástí kulturního léta v regionu je bezesporu hudební festival Keltská noc.
A tak i předposlední červencový víkend se městečko Plumlov stalo dějištěm této významné hudební události.
Letos už pošestnácté (nikoliv podesáté, jak se omylem vloudilo do titulní lišty
minulé reportáže - pozn.red.) zamířili
do kempu Žralok na Keltskou noc
nejen místní a obyvatelé z blízkého
Prostějova, příznivci tohoto jedinečného hudebního zážitku se totiž sjeli
ze všech koutů České republiky. „Zájem o Keltskou noc překonal určitě
v počtu návštěvnosti rekordy z minulých let,“ pochvalovali si organizátoři
festivalu.
Není divu. Vždyť úroveň nabízené hudební produkce rok od roku graduje.
O bohatý program Keltské noci se postaraly špičkové kapely nejen z Česka,
ale i ze zahraničí. Za všechny jmenujme
alespoň osobitého Clana Hannigana
z Kanady a skvělý Sliotar z Irska. Z domácích kapelvystupoval mimo jiné již
tradičně Tomáš Kočko a skupina České

srdce. S blížící se půlnocí se kemp v sobotu rozezněl písní Irish Morning v podání
hudebního mága Tomáše Somra, což
byl pro všechny zúčastněné mimořádně
emotivní zážitek. Ke Keltské noci patří
nejen hudba, ale také irský tanec. Letos
diváky roztančily skupiny Eriu z Polska
a Démáirt z České republiky. Půlnoční
ohňová show pak byla působivým vyvrcholením celého festivalu.
K pohodovému průběhu večera přispělo i krásné počasí. Nejspíš drží staří Keltové nad touto slavností ochrannou ruku.
Vždyť všude v okolí bouřilo, ale Keltská
noc zůstala těmto rozmarům počasí
uchráněna. A déšť, který se objevil v sobotu krátce navečer, byl pro návštěvníky
příjemným osvěžením.
Na závěr pohlédněme trochu zpět do
doby vzniku festivalu. V roce 2002, kdy
Keltská noc proběhla úplně poprvé formou dvou samostatných koncertů (jeden v Olomouci na „Pevnůstce“ a druhý
u plumlovské přehrady), si ani její iniciátor, hudebník Tomáš Somr, ani nikdo
z dalších protagonistů nedokázal představit, že vlastně stojí u zrodu festivalu,
který se jednou stane svým zaměřením
ojedinělý nejen v České republice, ale
svým rozsahem přesáhne také hranice
země.
Za dobu existence festivalu se na jeho
pódiu vystřídaly vedle českých a slovenských hudebníků také stovky umělců
z mnoha zemí jako Irska, Dánska, Austrálie, Velké Británie, Francie, Španělska,

2x foto: Magistrát města Prostějova

padě druhém je to akryl na plátně
za pětatřicet tisíc korun,“ informovala Alena Rašková (ČSSD),
primátorka Statutárního města
Prostějova.
Večerník dlouhodobě kritizoval
skutečnost, že ač prostějovští radní
ročně nakupují umělecká díla za
statisíce korun, dosud je nebylo

kde vystavovat. Městská sbírka tak
zbytečně ležela v depozitáři. Nyní
je už ale situace jiná. „Jak jsme již
informovali, za několik týdnů začne v prostějovském zámku fungovat kavárna, jejíž součástí je velká
galerie. A právě tady budeme zakoupená díla vystavovat,“ uvedla
primátorka.
(mik)

17072810841

KELTSKÁ NOC měla rekordní návštěvnost

Pod pódiem to během letošního ročníku Keltské noci pořádně žilo.
Foto: Michal Kadlec

Mezi návštěvníky mezinárodního festivalu nechyběli ani exministr financí Andrej
Babiš s krajským hejtmanem Ladislavem Oklešťkem. Zvěčnit se nechali i s malou
fanynkou.
Foto: archív KN

Německa, Rakouska, USA, Kanady,
Nového Zélandu, Finska, Ukrajiny a dalších... Připomeňme si také zahraniční
skupiny a umělce, jako například Sliotar,
Gráda, Boys of the Hills, Steafan Hannigan, Celtica Pipes Rock, Paddy Murphy,
Paulin Scanlon, Moving Cloud, Tradish,
Matching Ties či J.Eoin

Hlavní vizí a posláním Keltské noci do
budoucna je a bude - připomínat lidem
vzájemnou kulturní propojenost zemí
Evropy právě prostřednictvím „keltství“,
které jako historická nit propojuje velkou
část zemí Evropské unie. Chceme také
ukázát, že právě prostějovský region je
významnou součástí této historie. (red)
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STOTŘÍLETÁ

DÁMA NABÍZÍ

Aneta
DANĚČKOVÁ
Á
Na prohlídku prostějovské radnice
nechodí jen místní obyvatelé, ale jezdí
sem lidé z různých koutů republiky, ba
i světa. „Včera jsem tady měla například
paní z Německa, kolegyně minulý týden zase prováděla Španěly i s překladatelkou, jednou sem zavítal dokonce
návštěvník až z New Yorku,“ prozradila Lenka Gartnerová, průvodkyně
z regionálního informačního centra.
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NEOBYČEJNÝ VÝHLED NA MĚSTO

PROSTĚJOV Návštěvníci Prostějova mají možnost shlédnout
město a široké okolí z radniční věže. Výstupy pro veřejnost
fungují již od roku 2011 a nejinak je tomu i v letošním roce.
Radniční věž má totiž stále co nabídnout a je nesporné, že se
sem mnoho hostů vydává více než jedenkrát. Stejně tak minulou sobotu učinil i Večerník. A stálo to za to!

EXKLUZIVNÍÍ
reportáž
pro Večerník

společnost

„Výklad si připravuji sama, snažím se
ukázat ty nejdůležitější prostějovské
budovy. Většinou mluvím v češtině,
ale pokud si cizinec požádá o výklad
v angličtině, tak se mu ho snažím poskytnout,“ vysvětlovala. Prostějovská
architektura má turistům z jiných
měst opravdu co nabídnout. „My
jsme sem přijeli na prodloužený víkend ze Vsetína. Prostějov známe, protože jsme v minulých letech trávili léto
pod stanem v Mostkovicích,“ prozradil
Večerníku Martin Šedlbauer, který
s sebou na prohlídku prostějovských
památek vzal i svoje dva syny.
Sobotní výprava hodinu po poledni
čítala devět lidí. „Počet zájemců o výstup na radnici je pokaždé jiný. Stane

Startuje STARÝ DOBRÝ WESTERN

BYSTŘIČKA, PROSTĚJOV Tento víkend to vypukne! První srpnový pátek a
sobota (a letos nově) i neděle bude termínem pro konání 19. ročníku country
festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Ten letos probíhá na třech scénách a začíná tento pátek 4. srpna od 16 hodin, vstup je možný už o hodinu dříve.
Letošní program čítá devětadvacet hudebních seskupení z ČR, SR i vzdálenějšího zahraničí, několik souborů předvede také westernové dovednosti. To vše doplní dětský
koutek, kulturní bonus a spousta dobrého jídla, pití i westernových doplňků k zakoupení. Koho tedy z programu vypíchnout? Určitě potěší například Věra Martinová,
která vystoupí za doprovodu kapely již v páteční podvečer. Tento první festivalový
den bude zakončen country bálem pod širým nebem ve společnosti skupiny Gympleři a skvělé kapely Michal Tučný revival Plzeň.
Sobotní program bude probíhat na již zmíněných třech scénách. Festivalový den
zahájí s úderem desáté hodiny. program na scéně Kemp Ranč blokem „sobotní procitán“. O hodinu později odstartuje scéna U Mokrošů a ve třináct hodin vypukne program i na scéně Letní kino vystoupením Jaroslava Wykrenta s kapelou. Návštěvníci
mohou libovolně přecházet mezi scénami a vybrat si z hudebního programu ten, který bude jejich uším a náladě nejbližší. Zatímco scéna Kemp Ranč je letos vyhrazena
zejména regionálním kapelám, na scéně U Mokrošů vystoupí také hosté ze zahraničí.
Přibližně ve 14:00 hodin se představí Red Herring z Nizozemí a okolo 16 hod. pak
Tarso Miller Trio z Brazílie. Scéna Letní kino bude hostit zejména kapely věnující se
moderní country. Po Jaroslavu Wykrentovi zde vystoupí slovenští Neznámi, zlínský
Podjezd, The Colt také ze Slovenska a Willie Jones Band z USA/SK. Od 18 hodin
se pak mohou návštěvníci těšit na Pavlínu Jíšovou & Bababand a následovat budou
Gympleři. Od 20:00 pak již odstartuje galavečer. Představí se AG FLEK, Allan Mikušek & kapela, americké keltsko-blues-bluegrassové duo Cia Cherryholmes (banjo) a Stetson Adkisson (kytara) s doprovodem slovenské kapely – formace Songs
of the Fall a sobotní den uzavřou Rangers Band. V průběhu soboty bude na scéně
Letní kino předáno ocenění Association for Main Scene of Country Music za životní
přínos hudbě. Program letos premiérově proběhne i v neděli na scéně Kemp Ranč.
Opět zde diváci mohou od deseti hodin procitat ve společnosti regionálních amatérských kapel, které poklidně uzavřou doznívajícím country & western víkend.
Vstupenku si lze vybrat dle zamýšlené délky pobytu, k dispozici jsou jak permanentní, tak pouze na jednotlivé dny či rodinné. Organizační pokyny, program
najdete na webových stránkách akce www.starydobrywestern.cz.
(red)

se, že jdete s jedním člověkem nebo
s patnácti, je to opravdu různé,“ uvedla Gartnerová. Výstup začal v třetím
patře radnice, kde se návštěvníci dozvěděli zajímavé informace o historii
jedné z nejkrásnějších budov ve městě.
Na její kráse má nesporný podíl orloj,
který patří k pouhým čtyřem v celé
republice. Každá výšková úroveň skýtá
pro návštěvníky jiný pohled, přičemž
nejhezčí je ze čtyř venkovních balkonů, které jsou ve výšce čtyřiačtyřiceti
metrů, každý je situován na jinou světovou stranu. Jsou na nich nainstalovány malé desky informující o vzdušné
vzdálenosti významných míst daným
směrem. Hlavní vnitřní vyhlídka,
a zároveň poslední přístupná, je umístěna do devátého podlaží ve výšce
46 metrů. Prohlídka je lehce fyzicky
náročná, protože člověk musí vyjít
256 schodů. Úžasný výhled na Prostějov a okolí, který se po vystoupání
návštěvníkům naskytne, však za tu námahu stojí. ¨

BYLI JSME
U TOHO

Návštěvníci ze Vsetína byli naprosto uneseni výhledem z radnice.

Celková výška radnice je 66 metrů
a hlavní vnitřní vyhlídka je umístěna ve výšce 46 metrů. Výhled na
město rovněž zprostředkovávají
čtyři web kamery otočené do čtyř
směrů. Tyto záběry jsou umístěny
i na stránkách města: www.pros-

tejov.eu. Ve věži můžete shlédnout expozice z historie i současnosti radnice, hodinový stroj.
Prohlídky věže jsou zdarma.
Zájemci se mohou hlásit na Informační službě Magistrátu
města Prostějova. K objednání

V kosteleckém domove

se slavila STOVKA

Foto: Aneta Daněčková

mohou využit bezplatnou linku
+420 800 900 001 nebo
+420 582 329 723 nebo na
e-mail:informace@prostejov.eu.
Zpřístupnění této památky je podpořeno dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava.
KOSTELEC NA HANÉ Krásné jubileum v podobě kulatých
100. narozenin oslavila ve čtvrtek
15. června 2017 Žofie Přikrylová. Do Domova pro seniory
v Kostelci na Hané jí přijela popřát spousta gratulantů. Mezi
prvními byli hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, jeho
náměstek Ladislav Hynek, starosta Kostelce na Hané František
Horák, vedoucí důchodového oddělení OSSZ Prostějov Alice Kočířová a v neposlední řadě ředitel
Domova pro seniory v Kostelci na
Hané David Ševčík. Oslavenkyně
nemohla věřit vlastním očím, kdo
všechno si na ni udělal čas, aby
s ní strávil aspoň chvíli v tento velký den. Žofie Přikrylová pochází
z malé vesnice Polomí v okrese
Prostějov, kde prožila dětství
obklopena pěti sourozenci. V dospělosti se s manželem Oldřichem
přestěhovala do Prostějova, kde
společně vychovávali pět dětí. Svůj
život popisuje jako šťastný, na nic
si nestěžuje, jen ty oči ji trochu zlobí. Další radost ze života jí působí
čtrnáct vnoučat, třiadvacet pravnoučat a jedno prapravnouče.
Paní Žofii Přikrylové přeje ještě
jednou hodně zdraví a optimismu
i do dalších let celý Domov pro
seniory a připojuje se také PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
(pk)

paní ŽOFIE
Floria LÉTO 2017 okouzlí
Když nespolupracuješ, všechny vaše smysly
DZBEL Organizátoři Army campu, který probíhá zpravidla poslední dva týdny v červenci, kladou
důraz na spolupráci všech dětí
v týmu. Jednotlivé oddíly chodí
každý den do terénu, a pokud chtějí porazit nepřítele, musí pracovat
společně - jinak jim hrozí zásah airsoftovou zbraní, případně „zabití“
po šlápnutí na nastraženou výbušninu. O tom, jak taková akce probíhá a jestli děti úspěšně dokážou
uchránit svou táborovou základnu,
se Večerník jel přesvědčit přímo na
bitevní pole.

EXKLUZIVNÍÍ
reportáž
pro Večerník

Tereza
MACHOVÁ
I letos se program vojenského tábora,
který opět zakotvil na nové základně ve
Dzbeli, nesl v tradičním duchu. Všechny oddíly pravidelně chodily na patroly, tedy na pochody do přírody, během
nichž plnily řadu úkolů. Tentokrát bylo

Foto: archív DS Kostelec na Hané
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BYLI JSME
U TOHO

Přesto, že tábor není jen o střílení z airsoftových zbraní, děti mají možnost bojovat každý den.
Foto: Tereza Machová

cílem týmů Alfa a Bravo zničit tým
Charlie, jenž představoval protivníka.
Na cestě za nalezením nebezpečného
nepřítele jeden z oddílů „přišel“ hned
dvakrát o svého člena. Nejprve sám
velitel způsobil výbuch, když manipuloval s chytře maskovanou návnadou
připojenou dráty k výbušnině. Chvíli
nato si děti v týmu nedokázaly v danou
chvíli správně předat tiché znamení
a jedno z nich zavadilo o drát vedoucí

k atrapě miny. Ta následně vybuchla.
Zbytek cesty již děti zdařile využívaly
znalostí, které se na táboře naučily. Při
zaznamenání neobvyklého předmětu
si tak navzájem pomocí gest předávaly signály nebo se třeba rozptýlily po
prostoru do tzv. rojnice, aby zamezily
překvapivému útoku.
Jakmile Alfa s Bravem dorazily k základně nepřítele, začala neutuchající
střelba airsoftových zbraní. Vítězství

je hnalo kupředu, do nepřátel sázely jednu dávku kuliček za druhou
a nevynechávaly přitom pro jistotu
ani redaktory. Celou akci se lesem
neslo pouze heslo: „Pojď, kryju tě!“
Díky neustálé spolupráci nepřítele
nakonec udolaly. Ze všech třiceti
dětí ovšem „přežil“ pouze jeden. Ten
z „umírajícího“ ještě vytáhl informace,
které zbylým oddílům příští den pomohly zvládnout další patrolu. Společně se pak odebrali na táborovou
základnu, aby prodiskutovali další plán
na základě získaných informací.
Aby se děti mohly účastnit podobných adrenalinových akcí, nemusí mít
ovšem žádné zvláštní schopnosti, stačí
pouze, aby zvládaly komunikovat s jinými dětmi a byly ochotné dodržovat
řád. „Naše tábory jsou náročné fyzicky
i psychicky. Některé děti neumí spolupracovat s ostatními, dokonce nejsou
rodiči vedené k nějakému řádu. Zde se
pak střetnou s úplně jiným světem. Na
Army campu právě na tyto zásady klademe největší důraz. A pokud budou
mít samy děti chuť a zájem, všechno je
na táboře naučíme,“ poznamenal Petr
Kučera, organizátor Army campu.

KROMĚŘÍŽ Na kroměřížském
výstavišti proběhne od 10. do
13. srpna již 41. ročník celostátní prodejní výstavy Floria LÉTO
2017. Návštěvníci se mohou těšit
na impozantní expozici ze stovek
odrůd řezaných květin, tentokrát na téma „Zahrada smyslů“.
Příchozí potěší nejen svůj zrak
a čich, ale budou mít i ojedinělou
možnost ochutnat desítky jedlých
květin nebo se projít po speciální
haptické stezce.
Kromě řezaných květin se mohou
návštěvníci těšit na prodejní výstavu
kaktusů, expozici sukulentů a balkonových rostlin či výstavu drobného
zvířectva a okrasného ptactva. Zejména mužskou část návštěvníků
zaujme výstava moderní i historické
zemědělské techniky. Pro dětské návštěvníky bude otevřen Dětský svět,
v jehož venkovních i vnitřních prostorách naleznou desítky různých
atrakcí.
Květinová výstava se i letos rozšíří
mimo areál výstaviště, kdy přední
zahradničtí aranžéři vyzdobí kromě-

řížský kostel svatého Jana Křtitele
a barokní kapli Bolestné Panny Marie u sv. Morice. Ke kostelům budou
návštěvníci přepraveni turistickým
vláčkem přímo od areálu výstaviště.
Po celou dobu výstavy je pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný
program, vystoupí například Jakub
Smolík, Mistříňanka, Stanely´s Dixie Street Band a mnoho dalších.
Chybět nebude ani soutěž pro
všechny amatérské gurmány. Návštěvníci se mohou přihlásit do
soutěže o nejlepší vdolek. Upečené
vdolky stačí přinést poslední den
výstavy do 12:00 hodin přímo na
kroměřížské výstaviště. Tři nejlepší
pekaři budou odměněni poukázkami na nákup.
Partnerem letní výstavy se opět staly České dráhy, pro návštěvníky je
připraveno zvýhodněné vstupné.
S platnou jízdenkou do stanice Hulín nebo Kroměříž tak k zakoupené
základní vstupence na výstavu dostanete druhou zdarma.
(pr)
Bližší informace na
www.vystavistefloria.cz.
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Kadeřnice Andrea Furiaková upozorňuje:
orňuje::

Milé čtenářky a milí čtenáři,
srdečně vás vítám v prázdninovém vydání
Servisu pro ženy, konkrétně pak jeho první části. Slunce sv
svítí, kvítí voní a jediné co
chybí, je nový d
díl naší-vaší rubriky. Pohodlně se ted
tedy usaďte, sedněte si do
stínu, vezměte
vez
si s sebou sklenici
vody, něco
n dobrého a nenechte sse ničím rušit. A na co se
m
můžete
dnes těšit? Připravvili jsme pro vás rozhovor
s kadeřnicí o letní péči
o vlasy, dále pozvánku na
Kv
Květinu
ve společnosti,
up
upoutávku
na blížící se
PROM
PROMĚNU IMAGE a chybět
nemůže ani naše tradiční cvičení. Hlásit se také můžete právě do další Proměny, máte na to už jen pár dnů. Stále hledáme
muže i ženy, na které čeká nevšední zážitek na celý život. Nového vítěze představíme v prvním srpnovém vydání a hned
následně pak dojde k realizace populárního seriálu.
Příjemný a ničím nerušený čas
chvíle pohody vám přeje Aneta Křížová

„Vlasy může v létě poškodit

hned několik faktorů!“
Horké letní dny se dotýkají nejen naší kůže, ale
také vlasů, které tak v průběhu léta dostávají
zabrat a je potřeba jim věnovat maximální pozornost. Co všechno je může v létě poškodit? Jak se
o vlasy starat na dovolené? A jak ošetřit po návratu z dovolené? To vše se dočtete v následujícím
exkluzivním rozhovoru s Andreou Furiakovou,
majitelkou prostějovského Vlassalonu.
●● Co všechno může vlasy v létě poškodit?
„Hned několik faktorů. Kromě slunečního záření
například chlorovaná voda z bazénu, slaná voda
z moře, vítr, ale i písek. Vlasy díky těmto vlivům ztrácí
kvalitu a zhoršuje se i jejich vzhled. Poškodit však
vlasy může i nevhodné rozčesávání mokrých vlasů po
bazénu nebo moři. Nevhodně zvolený kartáč vlasy
ničí, dobré je tedy používat kartáče, které netrhají
vlasy a přeskakují součky ve vlasech.“
●● A jak se starat o vlasy na dovolené, aby je
slunce, chlór a sůl nepoškodily?
„Nejen u moře rozhodně doporučuji používat
přípravky s UV filtrem, masky a také přípravky s olejovou složkou, které vlasy obalí a nepustí do vlasů
škodlivý chlór a sůl. Opravdu je velký rozdíl mezi
přípravky vhodné na slunce a obyčejnými přípravky,
které nemají žádnou ochrannou funkci. Také

Motto na tento týden:

„problém
Skutečný problém nikdy nepřichází zvenčí, skutečný
pochází vždy z vnitřního podráždění.
“
Osho

Zahradnické centrum Marciánová zve na letní party
a 7. ročník akce KVĚTINA VE SPOLEČNOSTI!
společnosti. Zatímco předchozí
roky se konala v zimě, ty poslední
dva jsou pořádány přímo v Zahradnickém centru Marciánová. Tato
akce ve stylu letní party se pyšní
oslnivou krásou květin i žen, módními přehlídkami, ochutnávkou
znamenitých vín a přátelskou atmosférou. Minulý ročník Květiny
ve společnosti nás přenesl do slunného Toskánska s vůní levandulí
a růží, ochutnávkou toskánských vín
a pochutin, módními přehlídkami
s tematickým zaměřením a vařením
s Furtovníkem. Akce se zároveň
konala na podporu onkologicky
nemocných dětí, kterým pomáhá
družení Šance.
Na sobotu 26. srpna bude v Zahradnickém centru Marciánová v Kostelci na Hané připraven sedmý ročník
Květiny ve společnosti. Návštěvníci

se opět mohou těšit na nabitý program ve znamení krásných květin
a květinových přízdob, módních
přehlídek, ochutnávky vín, ale také
skvělé atmosféry, která je v Zahradnickém centru Marciánová zárukou. Akce proběhne ve spolupráci
s Hankou Puklovou, svatebním studiem Radky Smičkové a mediálními
partnery Rádio Haná a Furtovník.
Začátkem října nebudou opět chybět
ani dětmi oblíbené Dýňové slavnosti.
V zahradnickém centru Marciánová
se zkrátka pořád něco děje.
Více informací najdete na
facebookových stránkách
https://www.facebook.com/
www.marcianova.cz/
a nezapomeňte si do kalendáře
poznamenat 26. srpna
Květina ve společnosti
v Zahradnickém centru Marciánová.

ývku
doporučuji nosit pokrývku
brání
hlavy, čímž se také zabrání
spálení pokožky hlavy.
Ať už na dovolené, nebo
rčitě
doma nešetřila bych určitě
erý
na kondicionéru, který
mto
vlasy zvláště v tomto
čně
letním období skutečně
potřebují.“
●● Závěrem nám prozraďte, jak vlasy ošetřit po
návratu z dovolené?
„Na konci léta je
askutečně důležité vlané
sy ošetřit. Je vhodné
ky
zastřihnout
konečky
vlasů, oživit barvu a doydrataci
dat jim pořádnou hydrataci
speciálních
prostřednictvím
pulek či masek.
přípravků, emulzí, ampulek
Vlasy jsou zejména v letních horkých
áhány a tak
dnech hodně namáhány
pruhu, kterou
potřebují řádnou vzpruhu,
la s radostí
by jim každá z nás měla
Foto: Josef Popelka
dopřát.“

V tomto
tom okénku se bbudeme
d
již
společně věnovat
po třiatřicáté
tř
různým harmonizačním, relarůzný
xačním, ale i posilujícím či rexační
habilitačním a kompenzačním
habil
cvičen
cvičením. K tomu, abychom
předešli bolestem zad, kloubů,
přede
blokádám a dalším nešvarům,
bloká
je pot
potřeba pravidelný pohyb. Pokud však
v již k nějakému narušení v oblasti
o
zad, páteře, kyčlí dojde, je
j potřeba se problematické
partii pravidelně věnovat. Dnes
parti
zaměříme na posílení celého
se za
tedy na to…
těla. Pojďme
P

tento cvik se postavíme zpříNa te
máme volně spuštěné,
ma, ruce
r
nohy umístíme na šířku kyčlí
zcela rovně (viz. foto).
a stojíme
stoj
Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat.
na
Dech postupuje
směrem od břicha do žeber, kde
směre
máme pocit, že se žebra otevírají
mám
avšak nezastavujeme,
do široka,
ši
stále směrem nahoale postupuje
po
ru. Pak
Pa pomalu vydechneme.

PROMÌNA VOLÁ,
pøipojte se!
Vyzýváme všechny naše čtenáře, dámy a pánové,
hlaste se do dalšího dílu. Nemáte co ztratit, ba naopak! Čeká na vás den plný péče, hýčkání, zcela nové
vizáže a zážitku na celý život. To vše naprosto zdarma získáte jedině od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Chcete se zúčastnit PRÁZDNINOVÉ PROMĚNY
IMAGE? Na nic nečekejte a již teď nám pošlete vaši aktuální fotografii (tvář a postava) na e-mail:
vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte
„PROMĚNA IMAGE“. Nebo můžete přijít osobně
do naší redakce. Napište nám také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do projektu hlásíte
a proč bychom měli vybrat právě vás, také odkud
jste a telefonický kontakt. Hlásit se můžete JEŠTĚ
DO 4. SRPNA, pak budeme vybírat finalisty další
PROMĚNY IMAGE. Těšíme se na spolupráci s vámi.

Nyní rozpažíme ruce, dlaně směřují dolů. Teď se s nádechem pozvolna začneme otáčet kolem své
osy ve směru hodinových ručiček
(viz. foto). Cvik provedeme jedenadvacetkrát v pomalém tempu. Nakonec se postavíme zpříma, ruce dáme v bok a zhluboka
se nadechneme nosem a vydechneme ústy. U cvičení pravidelně
dýcháme. Je výborný na dodání
energie, vitality a posílení rovnováhy ve středním uchu.

V tomto cviku se posadíme, natáhneme nohy a ruce necháme
volně u těla (viz. foto). Nyní se
od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem
od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají do široka, ani nyní nezastavujeme a postupujeme stále směrem nahoru.
Poté znovu pomalu vydechneme.

17072810834

Zahradnické centrum Marciánová je známé nejen jako ráj rostlin
a zahrad, ale také jako organizátor
společenských akcí a výstav, které každoročně pořádají manželé
Marciánovi.
K největší a nejstarší akci patří
vánoční výstava Dotek Vánoc.
Hřejivá atmosféra je zde cítit na
každém kroku a návštěvníci jsou
doslova okouzleni všudypřítomnou
krásou květinových aranžmá a dekorací. Sezónu pak zahradnické
centrum zahajuje akcí s příhodným
názvem Otevírání jara, opět s doprovodním programem. Letos poprvé
se Zahradnické centrum Marciánová připojilo také k Víkendu
otevřených zahrad, které mu vtisklo téma Zahrada ve svatebním.
Poslední dva roky letní měsíce
zkrášluje oblíbená akce Květina ve

Pondělí 31. července 2017
www.vecernikpv.cz

Nyní s nádechem ruce vložíme
do klína nebo na stehna, záda
musí být rovná, ramena uvolněná, zasuneme hlavu a náš
pohled směřuje směrem vpřed
(viz. foto). V této pozici volně
dýcháme a sedíme tak dlouho,
dokud můžeme. Je vhodné při
tomto cvičení sledovat televizi
a podobně, avšak současně dbát
na uvedené postavení těla. Pozice
napomáhá správnému držení těla
a posiluje zádové svaly.
Budu se na vás těšit zase příště.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 31. července 2017
www.vecernikpv.cz
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Ondřej Maděrka se poprvé představil v čechovickém dresu v neděli proti Konici a hned vstřelil gól.
Foto: Zdeněk Vysloužil

DZBEL Fotbalové Čechovice se před novou sezónou výrazně posílily. Vedle třetí ligou a divizí ostříleného stopera Lukáše Koláčka se týden před startem sezóny
objevil v kádru i Ondřej Maděrka (na snímku). Prostějovský odchovanec, jenž v mládežnických kategoriích prošel ligovými kluby Sigmou Olomouc a Slováckem, se
bude na podzim objevovat v čechovických barvách.„Jsem Prostějovák a mám k Čechovicím blízko. Loni jsem hrál v Boskovicích, pomýšlel jsem na Rakousko, které
ale nevyšlo. Byl jsem v kontaktu s trenérem Kučerou a domluvili jsme
VÍCE O PŘÍCHODU ONDŘEJE MADĚRKY NA STRANĚ 33 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ
se, že budu hrát v Čechovicích,“ prozradil Ondřej Maděrka.

➢

Šarlota Svobodová Los je jedinou jistotou

se kvalifikovala prostějovských basketbalistů

na ME U18!
PRAHA, PROSTĚJOV Opravdu
napilno má momentálně ve své
beachvolejbalové sezóně členka
VK AGEL Prostějov Šarlota Svobodová. Velkou důležitost měl pro
ni i její parťačku Karin Žolnerčíkovou kvalifikační turnaj o nominaci
do reprezentace České republiky
na vrcholné mládežnické akce mezinárodního charakteru.
Kvalifikace proběhla v pražských
Střešovicích pro dvě věkové kategorie, dvojice Svobodová - Žolnerčíková bojovala mezi juniorkami do
osmnácti let. A holky si vedly doslova
skvěle, když porazily všechny soupeřky. Vítězství nad páry Svozilová
- Tezzele a Honzovičová - Šulcová

i Kinclová - Kinská (dvakrát 2:0, jednou 2:1) znamenalo přesvědčivé prvenství v tomhle stěžejním miniklání.
A co to premiantkám konkrétně přinese? Start na Mistrovství Evropy
U18 v Rusku a také na MEVZA Cupu
v Brně! Na písku se tedy Šarlota stane
národní reprezentantkou své země.
„Chtěl bych pogratulovat kvalifikovaným týmům a popřát jim hodně
úspěchů na evropských šampionátech
i podniku MEVZA. Speciální kvalifikační turnaj jsme zvolili místo obvyklé
nominace na základě výsledků z mistrovství republiky proto, že neseděla
data konání letošních MČR,“ uvedl
šéftrenér české beachvolejbalové reprezentace dívek Ondřej Vlček. (son)

Úspěšnou sezónu 2017 v plážovém volejbalu zatím prožívá hráčka VK AGEL
Prostějov Šarlota Svobodová. Společně se svou parťačkou Karin Žolnerčíkovou letos již podruhé ovládly turnajové klání, tentokrát v Jihlav. Foto: www.vkprostejov.cz

SONDA

MARKA
SONNEVENDA

zjistili jsme
PROSTĚJOV Podle rozlosování
vstoupí basketbalisté Prostějova
do nového ročníku Kooperativa
NBL 4. října zápasem na palubovce USK Praha a doma by se měli
poprvé představit o tři dny později proti Kolínu. To je ale jediná jistota týkající se tradičního účastníka české elitní soutěže! Otazníky
totiž visí nad složením kádru i obsazením trenérských postů. Podle
některých dosud nepotvrzených
informací není vyloučena změna
názvu nebo změny na postech ve
vedení klubu.
„Tým jsme v řádném termínu přihlásili do nejvyšší soutěže, čímž
byla splněna první podmínka startu
prostějovského klubu lize. Ostatní
věci se řeší,“ nechce komentovat
informační embargo kolem prostějovského basketbalu šéf Orlů Ivan
Pospíšil.
Již dříve vedení Prostějova přiznalo, že nemá vyrovnané všechny své
závazky vůči hráčům a realizačnímu
týmu. Podle dostupných informací
bylo v podobné situaci po minulé
sezóně dalších šest klubů z Kooperativa NBL.
V basketbalovém zákulisí se
objevily zprávy, že do nové sezóny vstoupí tým hrající v Prostějově pod názvem BK Olo-

moucko. V jeho vedení má
údajně být Michal Pekárek, který
již v prostějovském basketbale
působil jako manažer i trenér.

Současně se spekuluje o možnosti,
že by se na Hanou mohl po letech
vrátit trenér Predrag Benáček, který
ukončil své angažmá v Kolíně. Rojí
se i zaručené zprávy o hráčích. Padají
jména Lukáše Palyzy, Ondřeje Šišky
nebo hráčů z Litvy či Chorvatska.
„Tyto spekulace nebudu komentovat. Probíhá celá řada jednání, řeší se
celá řada věcí, které souvisí s činností
klubu,“ uvedl pouze Pospíšil.
Podle dostupných indicií by rozhodnutí o budoucnosti prostějovského basketbalu mělo padnout v průběhu příštího týdne.
(lv)

jízdní øad orlù v kooperativa nbl 2017/2018

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

4.10. 2017
7.10. 2017
11.10. 2017
14.10. 2017
21.10. 2017
28.10. 2017
4.11. 2017
11.11. 2017
18.11. 2017
30.11. 2017
2.12. 2017
9.12. 2017
16.12. 2017
28.12. 2017
03.01.2018
06.01.2018
13.01.2018
20.01.2018
27.01.2018
03.02.2018
10.02.2018
14.02.2018

USK Praha - Orli Prostějov
Orli Prostějov - Geosan Kolín
BK Armex Děčín - Orli Prostějov
Orli Prostějov - Sluneta Ústí n. L.
ČEZ Basketball Nymburk - Orli Prostějov
Orli Prostějov - Fio banka J. Hradec
BK Opava - Orli Prostějov
Orli Prostějov - NH Ostrava
BK JIP Pardubice - Orli Prostějov
Orli Prostějov - Dekstone Tuři Svitavy
mmcité+ Brno - Orli Prostějov
Orli Prostějov - USK Praha
Geosan Kolín - Orli Prostějov
Orli Prostějov - BK ARMEX Děčín
SLUNETA Ústí nad Labem - Orli Prostějov
Orli Prostějov - ČEZ Basketball Nymburk
Fio banka J. Hradec - Orli Prostějov
Orli Prostějov - BK Opava
NH Ostrava - Orli Prostějov
Orli Prostějov - BK JIP Pardubice
DEKSTONE Tuři Svitavy - Orli Prostějov
Orli Prostějov - mmcité+ Brno

NA ZNAČKY!

KDO JE MAFIE?

TĚŽKÝ RESTART

Tohle zvolání spíš evokuje hodinu tělesné výchovy ve škole nebo cvičení na legendární spartakiádě
v dávnější minulosti. Současně se však používá
i v přeneseném smyslu slova pro něco ve sportu, co
právě začíná. A v tom prostějovském toho zrovna
startuje docela hodně.
Například příprava hokejistů LHK Jestřábi na novou sezónu v první lize mužů zahájila přímo na ledě
už před týdnem a bez ohledu na nechutné tahanice
v zákulisí během uplynulých měsíců se hráči samotní i jejich realizační tým zdáli být naprosto v pohodě.
Do plného proudu na další ročník soutěží postupně skočily také přípravy všech fotbalových klubů
našeho regionu. Zde už navíc přišlo chutné koření
v podobě spousty přátelských utkání a někde turnajů, o víkendu dokonce otevřeli Okresní pohár
mužů 2017/2018.
Zítra vstoupí po dovolených do tréninkového procesu rovněž volejbalové Agelky a dá-li Bůh (či spíše vyřešená ekonomická situace), budou je brzy
následovat v přípravném rozletu i basketbaloví
Orli. Doba letního volna je sice krásná, ale oživené
sportovní dění má též něco do sebe.

Už se zdálo, že nejhorší krize v českém sportu spojená s takzvanou dotační kauzou se stává minulostí.
Navzdory skandálnímu zrušení již dříve schválených dotací a nepřihlášení většiny sportovních subjektů ČR do první vlny nových žádostí o ně přišla
vzápětí vlna druhá s upravenými parametry ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
O peníze z tohoto kompromisního titulu následně zažádaly úplně všechny svazy i oddíly české kotliny, načež se jim dostalo ujištění, že nejpozději do konce srpna obdrží na konta veškeré žádané finance, jež úspěšně
projdou opětovným schvalovacím procesem. Mezitím dost utichlo policejní obvinění národního fotbalu
včetně jeho exšéfa Miroslava Pelty i několika jiných
osob a zdálo se, že vše bude tak nějak v pořádku.
Leč nyní byla obviněna také Česká unie sportu
v čele s jejím prezidentem Miroslavem Janstou, což
je další drtivý dopad. Coby právnickému laikovi mi
formulace údajných provinění připadají poměrně
podezřelé vzhledem k tomu, o co se má ČUS obecně snažit. A nemohu se ubránit dojmu z možné
účelovosti současných kroků státních orgánů. Snad
jednou vyjde na povrch skutečná pravda.

Prudkými turbulencemi prolétl fotbalový 1.SK
Prostějov za poslední dva roky. Nejprve v předminulé sezóně slavně vyhrál MSFL a ze třetí nejvyšší
soutěže ČR zaslouženě postoupil do druhé ligy.
Tam však během uplynulého ročníku doslova vyhořel a z beznadějně šestnáctého místa stejně spravedlivě spadl zase zpátky do Moravskoslezské ligy.
Mezitím se toho moc změnilo i uvnitř eskáčka. Zemřel předseda klubu Petr Langr, do politiky přesídlil
generální sportovní manažer a dlouholetý kouč František Jura (byť se snaží „svému“ oddílu dál maximálně pomáhat). K několikerému střídání stráží došlo na
trenérských postech a kámen na kameni postupem
času nezůstal z větší míry ani v hráčském kádru.
Teď má prostějovský mančaft před sebou start
MSFL. A po jednoroční druholigové anabázi nepochybně půjde o dost náročný restart. Ve vyšší
soutěži si totiž Hanáci nechtěně zvykli často prohrávat, zatímco po návratu níž bude nezbytně potřeba přesný opak. A najet znovu na vítěznou vlnu
není vůbec jednoduché či automatické. Pohárový
triumf v Mohelnici však naznačil, že by to přece
jen mohlo jít. Tak uvidíme.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Fotbalisté prostějovského eskáčka
zvládli poslední přípravný týden na
jedničku. Zásluhou dvou vítězství
získali svěřenci trenéra Machaly
tolik potřebné sebevědomí před
sobotním startem Fortuna MSFL,
ve které patří k největším favoritům.
DEBAKL:
Nejasná budoucnost prostějovského basketbalu není stále vyjasněna.
Spekulace o možném přesunu Orlů
do Olomouce a další různé zaručené informace vedení klubu sice
nepotvrdilo, ale ani jednoznačně
nevyvrátilo...
ČÍSLO:

7

Na úplném začátku tréninkového
drilu prostějovských volejbalistek, které čeká zápolení hned ve
čtyřech soutěžích, bude při úterním startu jen sedm členek „áčka“
Agelek. Další Čadovy svěřenkyně
se budou připojovat postupně.
VÝROK:

„UZAVŘÍT LIGU
JE PODLE MĚ
NESMYSL...“
Nová posila prostějovských
Jestřábů Tomáš Divíšek k modelu
druhé nejvyšší soutěže.
KOMETA:

ADAM
PAVLÁSEK
Tenisová naděje TK Agrofert chytila
v posledních týdnech solidní formu.
Na dvou po sobě jdoucích chalengerech v Poznani a minulý týden v Praze se probila do semifinále, načež míří
zpět do světové stovky.

Foto: internet
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letos slavíme jubileum...

cyklistika

Pondělí 31. července 2017
www.vecernikpv.cz

Republikový šampionát cyklistů pod nadvládou
žluto-modrých mládežníků

DOMÁCÍ ZÁVODNÍCI VYHRÁLI TŘI TÝMOVÉ STÍHAČKY
A CINKLY I DALŠÍ KOVY
PROSTĚJOV Stoupající nálada. Třídenní dráhový republikový šampionát, jenž se konal na prostějovském velodromu
uplynulý víkend, měl z pohledu domácích fanoušků gradující
tendenci. V pátek a sobotu probíhaly individuální závody, ve
kterých to závodníkům SKC TUFO cinklo několikrát. V neděli,
kdy se jely stíhací závody mládežnických družstev, pak zůstaly
v Prostějově tři tituly! „Přiznám se, že tohle se nám ještě nikdy
nepodařilo. Potvrdili jsme tak pozici mládežnické jedničky
v České republice,“ usmíval se spokojeně Petr Šrámek, předseda pořádajícího klubu.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Páteční program narušil déšť, který
vše časově posunul, ale organizátoři
vše stihli do tmy. „Naštěstí pak pršet přestalo a program jsme dohonili. Končili jsme okolo deváté večer a vše se stihlo,“ potvrdil Michal
Mráček, ředitel mistrovství České
republiky.
V pátek se jely stíhací závody jednotlivců. V kategorii mužů ELITE
se nejlépe dařilo Martinovi Spudilovi, který obsadil osmé místo. Zvítězil Nicolas Pietrula před druhým
Janem Krausem (oba Dukla Praha),
třetí místo patřilo Denisu Rugovacovi (Favorit Racing). Stíhací závody družstev probíhaly v režii Dukly
Praha, jejíž družstva obsadila první
a druhé místo. Na domácí partu
zbyl bronz. Prostějovská sestava ve
složení Luděk Lichnovský, Martin
Spudil, Matěj Štibingr, Marek Šipoš
dosáhla za daného stavu svého maxima. Ve scratchi měl blízko k medaili Martin Spudil, který obsadil
páté místo, bednu si pro sebe zabrali
závodníci Dukly Praha, první Martin Bláha, druhý Nicolas Pietrula,
třetí Jiří Hochmann.
Mezi žáky se prostějovským barvám dařilo více, ve stíhacím závodě jednotlivců se ještě na bednu
nedostali, kdy Radovan Štec vybojoval čtvrtou a Matyáš Koblížek pá-

tou příčku. Ve scratchi dojel Matyáš
Koblížek na druhé pozici, v bodovacím závodě pak byl Radovan Štec
třetí. Ve stíhacím závodě družstev
domácí závodníci Radovan Štec,
Matyáš Koblížek, Daniel Polanský
doplnění o Jana Valla z Mapei Merida Kaňkovský (z SCM Prostějov)
vybojovali v krásné jízdě titul mistrů republiky.
V kadetech závodníci SKC
TUFO také vyválčili medaile, ve
stíhacím závodě jednotlivců byl
druhý René Smékal, zvítězil Pavel
Bittner z Mapei Merida Kaňkovský,
třetí místo obsadil Jakub Bouček
z CK Příbram Fany Gastro, všichni
tři závodníci zařazeni do SCM Prostějov. Scratch ani bodovací závod
se mladým prostějovským závodníkům nevydařily, vyšli bez medaile,
ale vše si vynahradili ve stíhacím
závodě družstev, kde ve složení
Lukáš Kolařík, René Smékal, Jakub
Bouček a Pavel Bittner získali zlato.
V juniorech nelze opominout
skvělé výkony Daniela Babora z TJ
Kovo Praha, který si skvělou formu
z ME přivezl i do Prostějova a zvítězil ve stíhacím závodě jednotlivců,
ve scratchi i v bodovacím závodě.
Prostějovské barvy byly vidět až
ve scratchi, kde šesté místo obsadil
sprinter Jakub Šťastný, trenérovi Martinu Cetkovskému se však
podařilo namíchat skvělý tým pro
stíhací závod družstev, kdy k prostějovským závodníkům Jakubovi
Šťastnému, Antonínovi Kostihovi a
Tomáši Bártovi, který již v pondělí
odjíždí na ME v silniční cyklistice,

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Kompletní sestava úspěšných mládežníků SKC Prostějov.

jež se koná v dánské Kodani, přidal
příbramského Matouše Měšťana
a kluci ve výborném čase 4:34,165
minuty ve finálové jízdě porazili
kvarteto Favoritu Brna, třetí místo
obsadilo družstvo Dukly Praha.
Dařilo se i prostějovským závodnicím, v žačkách se ve velmi dobré
formě předvedla nadějná Gabriela
Bártová, která obsadila druhá mís-

F o too r e poo r táá ž
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ta ve stíhacím závodě jednotlivkyň
a v bodovacím závodě, titul mistryně republiky vybojovala ve scratchi.
Mezi juniorkami se dařilo Emě Cetkovské, která vybojovala titul mistryně republiky ve stíhacím závodě
jednotlivkyň ve scratchi a druhé
místo obsadila v bodovacím závodě. Natálie Valůchová brala druhé
místo ve stíhacím závodě, Anna Bo-

Foto: Zdeněk Vysloužil

hatá byla třetí v bodovacím závodě
a společně s Terezou Dosedělovou
obsadily druhé místo ve stíhacím
závodě družstev. „Mistrovství hodnotím jako úspěšné. Podařilo se
nám vyhrát družstva v kadetech,
juniorech a žácích. Navíc juniorky skončily druhé, takže všichni
skončili na bedně. Družstva jsme
bohužel nepostavili v kadetkách

a žákyních, protože nemáme tolik
cyklistek. Jinak se všichni dostali
na pódium, což je super,“ komentoval Martin Cetkovský, trenér mládežníků SKC, a dodal: „My máme
vždycky nejvyšší ambice. Závody
družstev byly krásnou tečkou za
celým šampionátem. Potvrdili jsme
pozici tuzemské jedničky mezi mládeží.“
Prostějovskému šampionátu přálo kromě počasí i minimum pádů
a prakticky žádné zranění. „Já jsem
spokojený. Práce s mládeží není
v současné době jednoduchá.
V chlapcích jsme kralovali a to je
určitě věc hodná zaznamenání. Závody probíhaly bez problémů, sice
v pátek zapršelo, ale zvládli jsme
to. Navíc jsme se vyvarovali těžších
pádů a záchranáři, kteří byli připraveni, čímž jim chci poděkovat,
neměli moc práce. Zkrátka mistrovství republiky proběhlo bezproblémově,“ zhodnotil Michal Mráček.
Hlavním partnerem vrcholné
cyklistické akce na prostějovském velodromu byla společnost
DT Výhybkárna a strojírna a.s.
a MČR se těšilo podpoře statutárního města Prostějova a Olomouckého kraje.

jak prooběěhlo mččr v cykkliistiice.... 2x foto: SKC Prostějov, 1x foto: Zdeněk Vysloužil

Ema Cetkovská na druhém a Anna Bohatá na třetím Stupně vítězů stíhací závod družstev kategorie Junioři SKC jedou vstříc zlatu ve stíhačce.
místě bodovacího závodu.
ELITE.

Lichnovský a Volikakis třetí ve Fiorenzuole! Veleúspěšná cyklistická mládež:
FIORENZUOLA (Itálie), PROSTĚJOV Parádní představení. Se
skvělou formou se na šestidenních
závodech v italské Fiorenzuole
potkala dvojice SKC TUFO Prostějov Christos Volikakis - Luděk
Lichnovský. O druhém červencovém víkendu se zúčastnili prostějovští cyklisté prestižních šestidenních závodů v Itálii a získali
výbornou třetí příčku! „Skvostný
výsledek v úžasné atmosféře. Užíval jsem si to neskutečně,“ svěřil
se Luděk Lichnovský krátce po
dojezdu do cíle.
Prostějovští závodníci každým
dnem stoupali v průběžném pořadí,
až vystoupali na báječné třetí místo
v celkovém pořadí. Ve velmi kvalitně obsazených Sei Giorni delle
Rosa zvítězili aktuální mistři světa
v madisonu Morgan Kneisky - Benjamin Thomas z Francie, druhé
místo obsadili Tristan Marguet
- Thery Shir ze Švýcarska. Další
prostějovská dvojice Wojciech Pszczolarski - Adrian Teklinski byla
klasifikována na devatenácté pozici
celkového pořadí.
Sei Giorni delle Rosa byly v letošním
roce hodnoceny netradičně, každý
den byly body z madisonu přičítány
omniovým způsobem, v posledním
dnu pak přímo do celkového hodnocení. Závěrečný madison byl navíc zdramatizován tím, že prvních
padesát kol se nebodovalo, v druhé
padesátce - celkem šest bodování
- byly spurty ohodnoceny dvojná-

TŘI TITULY mistrů republiky!

Volikakis s Lichnovským (v popředí) po vítězství v letmém kole.
Foto: archiv SKC TUFO Prostějov

sobným počtem bodů. Další body se
daly získat i takzvanými doplňkovými závody, tedy ze scratche, vylučovacího závodu, bodovacího závodu
a letmých kol.
„Chris a Luděk první tři dny v letmých kolech obsazovali druhá místa, poslední tři dny vždy zvítězili!
Do posledního madisonu nastupovali s rovnocenným počtem bodů
a shodnou ztrátou jednoho kola jako
francouzská dvojice Reza - Coquard.
Náš pár dokázal pravidelně bodovat
a vybojoval tak třetí místo. Luděk

v těžké konkurenci senzačně jezdil
tempo, Chrisovi připravoval výbornou pozici do spurtů. Aktivním
pojetím si postupně získali největší
ovace a sympatie italského publika,
fronty fanoušků ještě dlouho po
skončení žádaly o autogram, bidon,
společnou fotku,...“ líčil skvělou atmosféru Michal Mráček, trenér SKC
TUFO Prostějov. „Užíval jsem si to,
každé kolo, každý okamžik, byly to
nejkrásnější chvíle v mém sportovním životě,“ dodal po závodě Lichnovský.
(zv)

HODKOVICEN.M.,PROSTĚJOV
Žlutomodrá zlatá lavina! V polovině července se v Hodkovicích
nad Mohelkou pořádalo Mistrovství České republiky mládeže v silniční cyklistice. Z pohledu týmu
SKC TUFO to byly mistráky
veleúspěšné. Hned tři závodníci
prostějovského týmu oblékli dres
mistrů republiky, Tomáš Bárta
v časovce družstev, jeho sestra
Gabriela Bártová a Lukáš Kolařík
v silničním závodě jednotlivců.
„Nemám k tomu moc co dodat.
Výsledky hovoří za vše,“ usmíval
se šťastný Petr Šrámek, předseda
prostějovského oddílu.
Tomáš Bárta společně s Vojtěchem
Sedláčkem, Karlem Kubou (oba
CK Příbram - Fany gastro) a Petrem Klabouchem (Velo-Club Cirkl
České Budějovice) zvítězili s náskokem více než dvě minuty v časovce
družstev juniorů. V časovce dvojic
juniorek vybojovala stříbrnou medaili Natálie Valuchová společně
s Markétou Hájkovou (SKP Duha
Lanškroun), dvojice Ema Cetkovská
a Anna Bohatá se umístila na čtvrtém místě. Výborně si vedlo čistě
prostějovské kvarteto kadetů Lukáš
Kolařík, Maxim Müller, René Smékal a Tomáš Konečný, které podalo
velmi vyrovnaný výkon a do cíle
dorazila celá čtveřice současně. Stačilo to na čtvrtou pozici se ztrátou

Výprava mladých závodníků SKC TUFO
Prostějov. Foto: archiv SKC TUFO Prostějo

pouhých sedmnáct sekund na třetí
družstvo. Dvojice Matyáš Koblížek
a Radovan Štec obsadila mezi žáky
šestou příčku, Gabriela Bártová společně se Sabinou Sobkovou (VRV
team) dojely páté.
V silničním závodě jednotlivců se
v kategorii žáků skvělým a takticky
vyspělým výkonem prezentovala
prostějovská závodnice Gabriela
Bártová, která v závěrečném spurtu sedmičlenné skupiny nastoupila
z háku Dagmar Hejhalové a svou
sokyni z Dukly Praha přespurtovala.
Srdce závodníka a velkého bojovníka předvedl kadet Lukáš Kolařík.
Více než dvacet kilometrů před cílem společně s Alešem Hrdličkou
(Mapei Merida Kaňkovský) a Antonínem Rehem (TJ Kovo Praha)
odjel hlavnímu poli. Lukáš však na
závěrečný spurt čekat nechtěl. Ve

Zlatí medailisté – Gabriela Bártová
a Lukáš Kolařík.
Foto: archiv SKC TUFO Prostějov

stoupání v posledním okruhu rozjel
takové tempo, že oba své soupeře
odpáral z háku. Závěrečné kilometry
už byly o morálce, peloton se rychle
blížil, dojet prostějovského závodníka však už nedokázal a Lukáš Kolařík se tak mohl radovat ze zisku titulu
mistra republiky.
(zv, oš)

letos slavíme jubileum...
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FOTBAL NA STARTU NOVÉ SEZÓNY
OPĚT S PROSTĚJOVSKÝM VEČERNÍKEM

Stranu připravil: Petr Kozák.
Text a foto: Zdeněk Vysloužil.

BUDE SE VÍCE SLAVIT NEBO SMUTNIT?

dvojice Smržice a Haná Prostějov. Ve
skupině „B“ letos osiřel Jesenec. Tým,
jenž tradičně patří k lepším celkům soutěže, si svou úroveň udrží i v následujícím ročníku a umístí se v horní polovině
tabulky.

Fotbalový podzim nové sezóny 2017/2018 je tady. Tradičně
krátká letní přestávka, ve které ani pořádně nepadl prach
na výsledky předchozí sezóny, je u konce. O nadcházejícím
víkendu jdou do boje regionální zástupci působící v soutěžích od MSFL ligy až po I.B třídy Olomouckého KFS. Okresní
přebor má na programu premiérové kolo o týden později,
nejnižší grupy začnou dokonce až v září.

Megafavorit MSFL
Nejvýše postaveným zástupcem
fotbalového regionu je 1.SK Prostějov, jenž bude působit ve třetí
nejvyšší soutěži Fortuna MSFL.
Při vší úctě k soupeřům by se
eskáčko nemělo zříkat pozice největšího favorita. Po loňském sestupu z druhé ligy totiž nedoznal kádr
příliš velkých změn, což by se mělo
projevit. Určitě dobrou zprávou
pro nového kouče Machalu je, že
stěžejní opory typu Karla Kroupy,
Martina Suse nebo Aleše Schustera na Hané zůstávají. Navíc přišli
noví borci se zkušenostmi z vyšších soutěží, plus místní odchovanci, kteří již sbírají ostruhy
v mužském fotbale několikátým
rokem. Prostějov by tak papírově
měl většinu třetiligové konkurence
herně válcovat a jiným cílem by se
snad hráči ani neměli zaobírat. Boj
o návrat do druhé ligy je otevřený,
avšak je otázkou, zda-li pro eskáčko i vhodný...

Okresní přebor:
několik favoritů

Krajský přebor:
Kralice štikou?
Na pozici regionální „dvojky“ se osamostatnily Kralice na Hané. Jediný zá- V I.A třídě Olomouckého KFS nestupce Prostějovska v nejvyšší krajské bude o derby nouze. Na archivním
soutěži patří k tradičním účastníkům záběru plumlovský Michal Spápřeboru. Na okolní poměry velmi sluš- čil uniká čechovickým Novákovi
a Lakomému.
ně ekonomicky zajištěný klub v létě
angažoval ambiciózního trenéra Ivo
Lošťáka. Nečeká jej lehká práce, v poI.A třída:
sledních letech se Kraličtí spíše zachraderby jako máku
ňovali, načež nyní by rádi posunuli do
vyšších a klidnějších tabulkových pa- Po letech temna se na jaře začalo
ter. Dle kuloárových zpráv by se jim to v Konici blýskat na lepší časy. Klub
disponující jedním z nejlepších
areálů v regionu má rozhodně vyšKOMENTÁŘ
ší ambice než je současná I.A třída
Olomouckého KFS. Koničtí byli
letos zařazeni do skupiny „A“, v níž
mělo podařit. Kostra týmu je několik let figurují jako jediný zástupce Prospohromadě, ke zkušenému Nečasovi tějovska. Vzhledem k letnímu ponavíc přibyl další kvalitní plejer Kawij, sílení a kvalitě mužstva se dá přednavrátilec z Hněvotína. O své místo na pokládat pohyb na špici tabulky,
slunci se budou rvát i nadějní mladíci jenž by mohl být korunován možná
z líhně 1.SK Prostějov. Pokud se nesta- i postupem. Největší konkurencí
ne nic zásadního, měly by se Kralice po- by Sokolu měly být týmy Litovle,
Chválkovic a Slavonína.
hybovat v horní polovině tabulky.

„Béčko“ I.A třídy by se bez nadsázky
dalo nazvat prostějovskou grupou.
Hned osm z celkového počtu čtrnácti
účastníků patří regionálně do místního okresu. Z takového počtu by měl
logicky vykrystalizovat postupující, ale
ještě s větší pravděpodobností i sestupující z Prostějovska. Papírově by měly
patřit mezi nejsilnější Čechovice, které
by mohly útočit na nejvyšší příčku.
Otázkou je, jak se vypořádají se sestupem v Určicích, které by měly patřit
také k širšímu okruhu favoritů. Svou
kvalitu každoročně potvrzuje i Lipová a nahoře by se měl pohybovat také
Plumlov. Zbývající kvarteto asi jiné
než záchranářské starosti mít nebude.
Mostkovice se zachraňují prakticky
každý rok, trio nováčků Kostelec na

Výraznou obměnou prošlo startovní
pole nejvyšší okresní soutěže. Ve II.
třídě bude působit oproti loňsku hned
kvintet nových celků, tudíž o nové
prestižní souboje nebude nouze. Na
špici by se měly rvát o postup celky Vrahovic, Hvozdu, Nezamyslic a posílených Otaslavic. Kandidátů na pád dolů
je hned několik. Patří k nim především
Hané, Protivanov a Němčice nad Ha- trio nováčků Brodek u Konice, Dobronou nebude mít v kvalitnější společ- milice a Tištín, těžkou pozici budou mít
ex-nováčci Ptení a Výšovice. Nejvyšší
nosti rozhodně na růžích ustláno.
okresní soutěž startuje až 12.-13. srpna.

I.B třída:
prioritou záchrana

Oproti předchozímu ročníku notně
prořídlo i startovní pole z pohledu regionu v I.B třídě Olomouckého KFS.
Ve skupině „A“ bude působit pětice
regionálních zástupců. Na postup však
asi nemůže pomýšlet ani jeden z těchto
týmů. Nejvýše by se měly pohybovat
celky Vrchoslavic a Klenovic na Hané.
Tradičním účastníkem krajské soutěže
je i Pivín, jenž střídá dobré sezóny s těmi
horšími. Tentokrát je na řadě ta světlejší varianta. O záchranu by se měla rvát

V premiéře těžké výjezdy i atraktivní derby
PROSTĚJOVSKO Po zahříváku v podobě pohárových střetnutí
se o prvním srpnovém víkendu pustí do bojů o mistrovské body
hned sedmnáctka reprezentantů regionu. Největší pozornost
budou bezesporu poutat duely v I.A třídě Olomouckého KFS,
jejíž skupina „B“ by se bez nadsázky dala nazvat přeborem Prostějovska. Nejvýše postavený oddíl, prostějovské eskáčko zajíždí
na úvod k nováčkovi do Rýmařova. Kdo, kde a s kým hraje?
MSFL:
SK Jiskra Rýmařov – 1.SK Prostějov (sobota 5. 8., 16:30 hodin)
Eskáčko se představí na hřišti ambiciózního nováčka třetí nejvyšší soutěže. Klub z Hané je velkým papírovým favoritem, ale nadšení domácích
borců nelez brát na lehkou váhu. Svěřence Oldřicha Machaly nečeká na
úvod vůbec nic jednoduchého.
Tip Večerníku: 1:1
Krajský přebor:
FK Medlov – FC Kralice na Hané
(neděle 6. 8., 17:00 hodin)
Otevřená partie. Kraličtí vstupují do nové sezóny s velkým očekáváním a nadějemi, ale v Medlově se moc body nerozdávají. Tým
Ivo Lošťáka se k případnému bodovému zisku propracuje díky
herní disciplíně a taktické vyzrálosti.
Tip Večerníku: 1:1
I.A třída O KFS, skupina „A“:
SK Haňovice – Sokol Konice
(neděle 6. 8., 17:00 hodin)
Konické nečeká jednoduchý úkol. Haňovice skončily v loňské sezóně
na páté příčce, ale ve prospěch našeho regionálního zástupce hovoří
horší bilance domácích zápasů. Posílený Sokol by neměl z Olomoucka
odjíždět s prázdnou.
Tip Večerníku: 1:2

I.A třída O KFS, skupina „B“:
TJ Sokol Určice – TJ Sokol Čechovice (sobota 5. 8., 17:00 hodin)
Šlágr jako hrom. Hned na úvod sezóny si los zažertoval a poslal proti
sobě dva ambicemi nabité celky. Přestože působili domácí dlouhé
roky ve vyšších soutěžích, vzhledem k současné síle jsou přece jenom papírovým favoritem hosté, kteří by měli zvítězit.
Tip Večerníku: 1:3
Slavoj Kojetín-Koválovice - FC Kostelec na Hané
(sobota 5. 8., 17:00 hodin)
Z pohledu Kostelce se jedná o přetěžkou premiéru. Loňský účastník
krajského přeboru by si měl podle všech předpokladů s nováčkem poradit a FC si tak bude muset na první zisk počkat.
Tip Večerníku: 4:1
SK Lipová – Sokol Plumlov
(neděle 6. 8., 17:00 hodin)
Další derby, které má říz. Lipová je před novou sezónou trochu nečitelná, Plumlovští mají naopak sebevědomí a solidní kádr. Při troše štěstí
by mohli hosté zabodovat.
Tip Večerníku: 2:1
TJ Sokol Opatovice – SK Protivanov (neděle 6. 8., 10:00 hodin)
Nováček z Protivanova bude mít na úvod těžkou pozici. Opatovice patří každým rokem k nejlepším týmům soutěže a roli favorita zvládnou.
Tip Večerníku: 2:1
FK Němčice nad Hanou – FC Beňov (neděle 6. 8., 17:00 hodin)
„Němčičáci“ jsou v domácím prostředí silní, ale kvalita Beňova bude
tentokrát nad jejich síly. Tým z Přerovska má svou kvalitu a tu na hřišti
nováčka potvrdí.
Tip Večerníku: 1:2

*** UŽ PØÍŠTÌ ***
jakožto dlouholetý partner regionálního fotbalu, připravuje
SPECIÁL ke startu nového
ročníku 2017/2018!
Náplní přílohy, která bude součástí tištěného vydání již příští pondělí,
bude KOMPLETNÍ SERVIS OD MSFL PO OKRESNÍ PŘEBOR
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku s názvem

FOTBAL JE ZPÁTKY!
* exkluzivní rozhovory * novinky ze šaten * losy všech soutěží * redakční
komentáře, analýzy a tipy * představení kádru 1.SK Prostějov
* soupisky regionálních zástupců
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kdo s kým se støetne v úvodním dìjství nové sezóny...

I.B třída, skupina „A“:
FK Spartak Lipník n. B. – TJ Smržice (sobota 5. 8., 17:00 hodin)
Loňský účastník I.A třídy by si měl se Smržicemi poradit. Hostující
soubor na cizích hřištích tradičně moc nezáří a na velkém place mu
pšenka nepokvete.
Tip Večerníku: 3:0
Haná Prostějov - FC Želatovice „B“ (sobota 5. 8., 17:00 hodin)
Nováček z Prostějova bude chtít na domácí umělce bodovat. Proti rezervě Želatovic by se to i díky povrchu mohlo podařit. V létě si hosté na
umělce asi moc nezahráli...
Tip Večerníku: 3:1
Sokol Ústí „B“ - Sokol Klenovice n. H. (neděle 6. 8., 10:00 hodin)
Domácí jedenáctka je v tomto duelu favoritem a svou roli potvrdí.
V neprospěch hostujícího výběru bude hrát i nezvyklý ranní začátek.
Tip Večerníku: 2:1
TJ Sokol Vrchoslavice - Sokol Újezdec (neděle 6. 8., 17:00 hodin)
Body zůstanou doma. Vrchoslavičtí patří výkonnostně k lepším
týmům soutěže a to potvrdí i v souboji s outsiderem z Újezdce.
Tip Večerníku: 2:0
FK Troubky - TJ Sokol v Pivíně
(neděle 6. 8., 17:00 hodin)
Těžká úloha „Turků“. V Troubkách se moc často nevyhrává a zvláště
při prvním duelu. Jakýkoliv bodový zisk hostů by byl velkým překvapením.
Tip Večerníku: 2:0
I.B třída, skupina „B“:
SK Jesenec-Dzbel - SK Loštice 1923 (sobota 5. 8., 17:00 hodin)
Jesenečtí nebudou mít proti loňskému účastníku vyšší soutěže lehkou
pozici. Na domácím pažitu jsou však silní a body zůstanou po boji
doma.
Tip Večerníku: 2:1

KDO S KÝM SE STØETNE
V ÚVODNÍM DÌJSTVÍ NOVÉ SEZÓNY...
FORTUNA MSFL
SOBOTA 5. srpna, 17:00
Otrokovice – 1.HFK Olomouc (10:30)
Hlučín – Velké Meziříčí (15:00)
Rýmaøov – PROSTÌJOV (16:30)
Hulín – Líšeň
Uherský Brod – Hodonín
Mohelnice – Petřkovice
Vyškov – Valašské Meziříčí
Uničov – Kroměříž (6.8., 10:15)

I.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
sobota 5. srpna, 17.00 hodin:
Řetězárna – Litovel
Bělkovice-Lašťany – Hlubočky
Náměšť na Hané – Moravský Beroun
Chválkovice – Slavonín
Bohdíkov – Paseka
Bohuňovice – Maletín (6. 8., 17.00)
Haňovice – Konice (6. 8., 17.00)

I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
nedìle 6. srpna, 17.00 hodin:
Horní Moštěnice – Tovačov (5. 8., 17.00),
Lipník n/B – Smržice (5. 8., 17.00)
Haná Prostìjov – Želatovice „B“ (5. 8., 17.00)
Vrchoslavice – Újezdec
Ústí „B“ – Klenovice na Hané
Kojetín „B“ – Radslavice
Troubky – Pivín.

III. třída: jasní
favorité
Nejnižší okresní soutěže zahájí až o prvním víkendu v září. Stejně jako loni
byly celky rozděleny do dvou skupin
dle vzdáleností. Ve skupině „A“ je jednoznačným favoritem mužstvo Skalky,
které by nemělo mít vážnější konkurenci. Ve skupině „B“ by pak měly hrát
prim obnovené Držovice. Život by jim
mohla ztížit trojice loňských účastníků
okresního přeboru Olšany u Prostějova, Zdětín a Přemyslovice.

!!! VÝZVA !!!

Žádáme všechny kluby prostějovského regionu v krajských a okresních soutěžích
o zaslání soupisky svých
týmů včetně potřebných
údajů pro novou sezonu
2017/2018. V případě zájmu
o prezentaci tak učiňte
na e-mail:
zd.vyslouzil@seznam.cz
a to do STŘEDY 2. SRPNA!

Děkujeme za spolupráci.

´
´
zapasove
´ˇ
menicko
FORTUNA MSFL
1. kolo, sobota 5. srpna, 16:30 hodin: Rýmařov – 1.SK Prostějov.

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PŘEBOR:
1. kolo, neděle 6. srpna, 17:00: Medlov – Kralice na Hané.

FGP STUDIO I.A TŘÍDA, SKUPINA „A“:
1. kolo, neděle 6. srpna, 17:00: Haňovice – Konice.

ALEA SPORTSWEAR I.A TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
1. kolo, neděle 6. srpna, 17:00: Kojetín-Koválovice - Kostelec na Hané
(sobota 5. 8., 17:00), Určice - Čechovice (sobota 5. 8., 17:00), Opatovice
- Protivanov (10:00), Mostkovice –
Bělotín, Němčice nad Hanou – Beňov,
Lipová – Plumlov.

SMOOS I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:

CLEAN4YOU KP

I.A TØÍDA, SKUPINA „B“:

nedìle 6. srpna, 17.00 hodin:
Viktorie Přerov – HFK Olomouc „B“
(5. 8., 17.00)
Černovír – Rapotín (10.00)
Zábřeh – Hněvotín
Všechovice – Dolany
Lutín – Dubicko
Medlov – Kralice na Hané
Velké Losiny – Želatovice

nedìle 6. srpna, 17.00 hodin:
Dub n/M – Brodek u Přerova (5. 8., 17.00)
Kojetín – Kostelec na Hané(5. 8., 17.00)
Opatovice – Protivanov (10.00)
Nìmèice nad Hanou – Beòov
Mostkovice – Bìlotín
Lipová – Plumlov
Urèice – Èechovice.

I.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
nedìle 6. srpna, 17.00 hodin:
Nemilany – Doloplazy (5. 8. 17.00)
Červenka – Zvole (5. 8. 17.00)
Jesenec – Loštice (5. 8. 17.00)
Velká Bystřice – Chomoutov
Kožušany – Slatinice
Šternberk „B“ – Nové Sady „B“
Troubelice – Třeština.

Kompletní rozlosování všech soutìží v pøíštím èísle

1. kolo, neděle 6. srpna, 17:00: Lipník nad Bečvou - Smržice (sobota 5. 8.,
17:00), Haná Prostějov – Želatovice
„B“ (sobota 5. 8., 17:00), Ústí „B“ –
Klenovice na Hané (10:00), Vrchoslavice - Újezdec, Troubky - Pivín.

LION SPORT I.B TŘÍDA, SKUPINA „B“:
1. kolo, sobota 5. srpna, 17:00: Jesenec - Loštice.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(zv)
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fotbal

Start MSFL: eskáčko
jede do Rýmařova

DEVÍTKA POKRAČUJE

DRUHOU ČÁSTÍ
Fotbalový podzim startuje a s ním samozřejmě
přichází i pokračování populární FOTBALOVÉÉ
DEVÍTKY VEČERNÍKU. Celoroční tipovací soutěžž
určená především věrným čtenářů nejčtenějšího
regionálního periodika je v polovině a těší se
rekordnímu zájmu pravidelných tipujících.
Soutěž je rozdělena na jarní a podzimní část,
body se ovšem sčítají do celkového výsledku
a ten z tipujících, který jich nastřádá nejvíce, se na
ékonci kalendářního roku může těšit z lukrativní prééh
mie DVACET TISÍC KORUN! Právě dvacet let od svého
založení totiž v letošním roce slaví PROSTĚOVSKÝ Večerník.
A to se zkrátka vyplatí! Proto neváhejte a zapojte sebe i vaše přátele,
soutěž právě rozjíždí druhou část...

VE HŘE
O

DVACET
PRUTŮ
134 SO
UTĚŽÍC
ÍCH!
PŘIDAJ
Í SE DA
LŠÍ?

TIPOVAT SE BUDE CELÝ ROK
ZAČÍNÁ SE PŘÍŠTÍ TÝDEN

JAK SE BODUJE?

Vybraných devět utkání se tipuje jednoduchým způsobem - 1
(výhra domácích), 0 (remíza), 2 (výhra hostů). Bodové ohodFOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU je naprosto originální nocení přesných tipů pak bude následující: správně odhadnutá
dlouhodobou soutěží svého druhu. Jelikož se jedná především výhra domácích - 1 = 1 bod, správně odhadnutá remíza - 0 = 3
o projekt věnovaný nejvěrnějším čtenářům, rozhodli jsme se body, správně odhadnutá výhra hostů – 2 = 2 body.
pro její celoroční průběh. Vysvětlení je jednoduché a logické. V případě bodové rovnosti více tipujících bude o vítězi týdenPROSTĚJOVSKÝ Večerník je regionální týdeník, jenž vychází ního kola rozhodovat vyšší počet trefených remíz, případně
celoročně, tudíž i soutěž bude probíhat v tomto období. Jarní dvojek - výher hostů.
polovinu v podobě dvanácti soutěžních kol tak již máte za seJAK SE HODNOTÍ?
bou a čeká na vás druhá podzimní, ve které by se mělo soutěžit po třináct víkendů. První podzimní a celkově třinácté kolo Dle výše popsaného bodovacího systému pak bude v každém
vypukne víkendem 12. a 13. srpna, kdy s týdenním zpožděním týdenním kole vyhodnocen nejúspěšnější tipující - vítěz týdenního
oproti krajským soutěžím, startuje i okresní přebor. Tiket 13. kola s největším počtem bodů v daném kole. Získané body v kažkola najdete již v příštím čísle v PONDĚLÍ 7. SRPNA 2017! dém jednotlivém kole se pak budou započítávat do celkového
Od té doby tak v každém čísle najdete tiket s aktuální zápaso- pořadí, které bude vyhodnoceno po skončení podzimní části revou nabídkou včetně kompletního pořadí i výsledků jednotlivých gionálních fotbalových soutěží, a DEVĚT NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH
EXPERTŮ se může těšit na hodnotné odměny od partnerů naší
týdenních kol.
soutěže.

JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ

Systém FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEČERNÍKU je velice jednoduchý. Každé pondělí najdete ve sportovní části předtištěný
tiket s nabídkou devíti vybraných zápasů. Jediným vaším úkolem ho bude vyplnit a doručit na adresu redakce Olomoucká
10, Prostějov. Další možností je zaslat vyplněný originální tiket
i elektronicky e-mailem. Nutné je ale ofotit vyplněný originální tiket z tištěného VEČERNÍKU! Jiná možnost tipování než formou
vyplnění originálního předtištěného tiketu neexistuje!
KONTAKTNÍ E-MAIL: zd.vyslouzil@seznam.cz
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O CO SE HRAJE?

Vítěz týdenního kola se může těšit například na multipack
výběrových piv od partnera naší soutěže PIVOVARU ČERNÁ HORA nebo na permanentní vstupenku na domácí mistrovská utkání 1.SK PROSTĚJOV. Připraveny jsou také věcné ceny, dárkové poukazy, drobné upomínkové předměty
a předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Pro celkového
triumfátora pak kromě finanční odměny ve výši 20 000 Kč
také tradiční padesátilitrový sud černohorské dvanáctky!

Celkové pořadí po 12. kolech: 1. R. Cibulka 97. 2. P. Maliňáková 93. 3.-4. Z. Pazdera1 a J. Václavík oba 92.
5.-6. R. Benešová a J. Horák oba 90. 7. M. Růžička 88. 8.-12. R. Ryba, Z. Pazdera2, M. Hlavinka, R. Trefený,
Mich. Lužný všichni 84. 13.-16. J. Zatloukal, M. Petržela, F. Patz, P. Müller všichni 83. 17.-19. J. Klusová,
D. Gryglák, O. Lošťák všichni 82. 20.-23. Z. Halenka, S. Konupka, J. Kouřil, B. Hála všichni 81. 24.-26. T.
Lakomý, J. Drábek, J. Vlachová všichni 80. 27.-29. L. Doležel, F. Sedlák, Mar. Lužný všichni 79. 30.-33.
L. Karásková, R. Vaverka, J. Jamrich, M. Pluháček všichni 78. 34.-37. K. Knápková, L. Šťastný, A. Rus, R.
Motal všichni 77. 38.-43. P. Kucharčuk, D. Blahák, J. Buigl, K. Lužný, J. Přecechtěl, A. Daněček všichni 76.
44.-45. M. Ondrouch a J. Trubka oba 75. 46.-53. P. Novák, Z. Majer, P. Musil, Z. Lošťák, E. Drtil, L. Král,
D. Duchek, K. Nejezchleba všichni 74. 54.-55. M. Coufalík a T. Frňka oba 73. 56.-62. J. Spáčil, L. Antl, B.
Pražák, K. Štěpánek, V. Krč, M. Vránová, J. Seidler všichni 72. 63.-68. R. Müllerová, J. Vysloužil, J. Svozil, R.
Spáčil, M. Polehla, V. Kouřil všichni 71. 69.-70. L. Nakládal a L. Frys oba 70. 71.-76. E. Mičková, E. Halousková, K. Kohoutek, P. Halousková, V. Staněk, L. Pírek všichni 69. 77.-81. V. Kaštyl, O. Trávníček, J. Soldán,
J. Jordán, R. Prokeš všichni 68. 82.-84. F. Grulich, M. Brázda, J. Hájek všichni 67. 85.-87. F. Vysloužil, I.
Zmeškal, M. Musilová všichni 66. 88.-90. Z. Langr, R. Vičar, J. Paul všichni 65. 91.-93. F. Horák, J. Svoboda, V. Musilová všichni 64. 94.-97. F. Svobodník, O. Vymazal, J. Kočař a T. Kučerová všichni 63. 98.-101.
M. Slezák, D. Karhan, M. Kučera a P. Látal všichni 62. 102.-103. D. Vrána a K. Sklenář oba 61. 104.-106.
V. Franc, P. Přibyl, M. Karásek všichni 60. 107. O. Horák 59. 108. A. Vičar 57. 109. K. Brachtl 55. 110. V.
Dostál 54. 111. A. Svobodníková 47. 112. K. Spartakus 48. 113.-114. T. Gottwald a M. Nakládal 45. 115.116. L. Vyroubal a M. Kaštilová oba 43. 117.-118. L. Frňka a N. Frysová oba 41. 119. P. Sekanina 40. 120.
M. Brachtl 37. 121.-122. P. Zajíček a V. Jurenková oba 35. 123. B. Jahnová 30. 124. M. Lusková 23. 125. J.
Doležel 22. 126. V. Rybařík 19. 127. H. Prášilová 9. 128.-130. L. Kürti, Z. Jurenka a J. Vymazal všichni 8.
131. M. Vojkůvková 7. 132. D. Dostál 6. 133.-134. J. Procházka a V. Peitz oba 5. body.

partneři fotbalové devítky

PROSTĚJOV Po krátké letní přípravě je na obzoru utkání prvního
kola Moravskoslezské fotbalové
ligy. Prostějov, který se po roční
pauze vrací zpět do třetí ligy, zajíždí
v prvním kole na hřiště rýmařovské Jiskry. Ta naopak postoupila
z divize díky tomu, že se do nového
ročníku MSFL nepřihlásily rezervy
prvoligových klubů.

Furik M., Šupák - Horák (19. Kocúr),
Ondruška. Z prostějovské kabiny zní
unisono hlasy, že soupeř bude těžký,
nepříjemný a v žádném případě nelze

podcenit. Pokud bude trenér Oldřich
Machala moci, určitě dá příležitost
nejsilnější možné sestavě, která by
mohla vypadat třeba takto:

Sečkář

Tomáš KALÁB

Píchal

Rus

Z tohoto hlediska by mělo jít papírovvě o souboj kočky s myší. Jak ale praví
lletité pravidlo, nováčky postoupivší
o úroveň výš nelze v žádném případě
podceňovat. A Rýmařov dvojnásob.
Klub má totiž v posledních letech
výbornou bilanci, jejímž vrcholem je
právě postup do třetí nejvyšší soutěže.
V
Velkou zásluhu na tom má trenér Millan Furik, který získal zkušenosti z trennérské práce v Opavě. Vedl tam starší
dorostence v celostátní lize.
Osa týmu by podle něj měla zůstat
stejná, na příchodu jsou dva hráči
z nedaleké Břidličné. Právě na fakt, že
mužstvo hraje dlouho pohromadě,
sází trenér jako na cennou devizu.
Klub především nechce mít sestupové problémy, což mimochodem
znělo před minulou sezónou i od
činovníků 1.SK Prostějov. V nedávném utkání prvního kola poháru
prohrál budoucí soupeř eskáčka na
hřišti Jeseníku na penalty, když i po
prodloužení svítil na ukazateli skóre
stav 2:2. Jiskra v tomto utkání nastoupila ve složení Kameník - T. Němec,
György (99. Vajdík), Harazin, R. Němec - Furik J. (99. Hleba), Dydowicz,

Kroupa
Pančochář

Jícha

Hapal

Schuster

Sus

Šteigl

Hirsch

jízdní øád eskáèka v podzimní èásti msfl 2017/2018
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo

5. 8.
12. 8.
20. 8.
26. 8.
2. 9.
9. 9.
16. 9.
22. 9.
30. 9.
7. 10.
14. 10.
21. 10.
29. 10.
4. 11.
11. 11.
18. 11.

Rýmařov – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Hlučín
Uničov – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Hulín
Uherský Brod – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Mohelnice
Vyškov – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Valašské Meziříčí
Petřkovice – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Hodonín
Líšeň – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Kroměříž
Velké Meziříčí – 1.SK Prostějov
1.HFK Olomouc – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Otrokovice
1.SK Prostějov – Rýmařov

LETNÍ ZMÌNY V KABINÌ

tým opustili...

tým posílili...

George Alaverdašvili, přestup
Josef Čtvrtníček, přestup Slavoj Vyšehrad
Robin Elšík, přestup SK HS Kroměříž
Michal Skwarczek, přestup Valašské Meziříčí
Pavel Halouska, ukončení hostování z FC Zbrojovka
Brno
Jan Hladík, ukončení hostování z SK Sigma
Olomouc, nyní 1.SC Znojmo
Matěj Hýbl, ukončení hostování z SK Sigma
Olomouc, nyní Vítkovice
Michal Malý, ukončení hostování z FC Fastav Zlín,
nyní Valašské Meziříčí
Zdeněk Kofroň, hostování v SK HS Kroměříž
Milan Machálek, hostování v SK Líšeň
Petr Nekuda, hostování v Kozlovicích

Tomáš Langer, ukončení hostování
v 1.HFK Olomouc
Lukáš Petržela, ukončení hostování
v 1.HFK Olomouc
Jan Šteigl, ukončení hostování v 1.HFK Olomouc
Vladimir Petrović, přestup z FK Jagodina (SRB)
Filip Jícha, přestup ze Žďáru nad Sázavou
Lukáš Hapal, přestup z FK Mohelnice
Alex Pernackij, hostování z FC Fastav Zlín
Dmitrij Žykov, hostování z FC Fastav Zlín

Soupiska na podzimní èást sezóny 2017/2018
Brankáøi:
Filip Jícha
Dominik Neoral

1
26

1996
1991

1.SK Prostějov
1.SK Prostějov

1995
1994
1996
1989
1981
1989

1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov

1996
1991
1995
1998
1994
1994
1997

1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov

1980
1992
2000
1997

1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov

Obránci:
Alex Pernackij
Lubomír Machynek
Aleš Rus
Martin Hirsch
Aleš Schuster
Martin Sus

4
16
18
19
21
24

Záložníci:
Michael Sečkář
Josef Pančochář
Jan Šteigl
Michal Zapletal
Zdeněk Fládr
Tomáš Langer
Lukáš Petržela

8
9
12
15
17
22
23

Útoèníci:
Karel Kroupa
Lukáš Hapal
David Píchal
Vladimir Petrović

3
5
13
14

REALIZAÈNÍ TÝM
Oldřich Machala
Roman Popelka
Petar Aleksijević
Martin Musil
Marek Roba
Michael Polák

trenér
asistent trenéra
asistent trenéra,
trenér brankářů
vedoucí mužstva
masér
fyzioterapeut

Vysvětlení k soupisce:
*jméno *číslo dresu *narozen *klub

letos slavíme jubileum...
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POSLEDNÍ TÝDEN PŘÍPRAVY SE ESKÁČKU VYDAŘIL

Fotbalisté 1. SK Prostějov zahájili přípravu na novou sezónu
EXKLUZIVNÍ zpravodajství a foto pro Večerník: Tomáš KALÁB

Stranu připravil: Tomáš Kaláb. Foto: Tomáš Kaláb a Josef Popelka

Na cestě do kádru je Petrović a dva Ukrajinci
PROSTĚJOV Týden po úspěšném pohárovém vystoupení
v Mohelnici čekaly na pomalu se stabilizující kádr 1.SK Prostějov
před startem MSFL poslední dva přípravné zápasy. Přestože si
počasí trochu zahrálo s organizací a ani jeden se nekonal podle
původního plánu, výsledkový a především herní projev týmu to
v žádném případě nenarušilo. Po domácím vítězství s Ústím nad
Orlicí následovala rovněž vydařená generálka v Břeclavi.
Hlavním úkolem nového trenéra
prostějovského týmu Oldřicha
Machaly bylo konečně uzavřít
kádr pro podzimní sezónu, i když
ani jména vstupující do soutěže
samozřejmě nemusí být definitivní. Z tohoto pohledu se jednalo
především o testování dvou ukrajinských fotbalistů, kteří by měli posílit
spíše defenzivní řady. „Právě doladění
smluv s těmito hráči chybí k definitivnímu uzavření soupisky,“ avizoval
už v průběhu týdne trenér Machala.
Jestliže v případě stopera Pernackého
je vše na dobré cestě, hráč samotný
se v obou zápasech jevil velmi dobře
a může být platným ekvivalentem na

místě stopera, s jeho kolegou v záloze
je situace komplikovanější.
Dmitrij „Dymo“ Žykov nastoupil pouze
v domácím utkání na necelou hodinu
a silně jej ovlivňovaly zdravotní problémy, protože uprostřed zálohy byl téměř
neviditelný. To potvrdily i zdroje zevnitř
týmu a následná absence v Břeclavi.
„Žykov půjde v pondělí na lékařské
vyšetření a to definitivně rozhodne.
Pokud nebude šance na rychlé vyléčení,
budeme se muset jeho služeb vzdát,“ objasnil po zápase v Břeclavi Machala.
Všeho všudy tedy můžeme
počítat s maximálně pěticí nově
příchozích. Z nich je stoprocentní
jistota u brankáře Jíchy a útočníka

Hapala, kteří už jsou kmenovými hráči Prostějova. S velkou
pravděpodobností zůstanou i útočník
Petrović, který si jel v neděli do Srbska
vyřídit potřebné formality, a stoper
Pernackij, jak bylo řečeno výše.
Poslední přípravné zápasy také
zřetelněji profilovaly novou osobnost
týmu, která se rodí nenápadně, ale zcela
po zásluze. Už v závěru nevydařené
jarní části totiž záložník Josef Pančochář
bojoval do úmoru a byl to právě on,
koho v závěrečném hodnocení vyzdvihl předseda klubu František Jura.
Pančochář dospěl do fáze, kdy se hráč
nemusí soustředit pouze na svůj výkon,
ale je schopen organizovat hru, a hlavně
vymýšlet pro soupeře překvapivé situace. V tom je „Panča“ na dobré cestě
převzít bývalý post Lukáše Zelenky,
který týmu v druhé lize zoufale chyběl.
Jak byla úspěšná, a jak na tom Machalovi svěřenci s přípravou skutečně jsou,
to definitivně zhodnotí až samotné
„mistráky“...

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Břeclavský gólman právě zasahuje před dotírající dvojicí prostějovských hráčů Machynka a Hapala (vpravo).

Duel s Ústím rozhodlo střídání V Břeclavi rozhodl
střídající Petrović

DRŽOVICE Počasí v Čechách
promluvilo do organizace předposledního přípravného utkání
prostějovských fotbalistů, když
se den předem ukázalo, že hřiště v Ústí nad Orlicí není kvůli
deštivému počasí způsobilé.
Operativně byl zápas přesunut
na půdu eskáčka, azyl našli jeho
hráči tentokrát v Držovicích.
O vítězi středečního utkání se
rozhodlo až v poslední dvacetiminutovce.
Prostějovský trenér Oldřich Machala dal v základní sestavě příležitost těm, kteří nezasáhli do pohárového utkání v Mohelnici. Mezi
testovanými hráči byla dvojice
Ukrajinců - stoper Pernackij a záložník Žykov.
V úvodních fázích utkání se Neoral potkal s několika pokusy hostů, které většinou směřovaly doprostřed brány, jednou musel míč
vyrazit na roh. Na druhé straně
byl aktivní Hirsch, viditelně hladový po fotbale, který sršel náběhy
po pravé straně i pokusy o zakončení. Nováček ČFL z Ústí nad Orlicí ovšem také ladil hru směrem
dopředu a při jednom závaru
musel Rus vykopávat míč z od-

kryté branky. Zapletalův centr
adresáta nenašel a po Sečkářově
vybídnutí pálil Hirsch přes hlavu
nad břevno. Těsně před přestávkou musel Neoral likvidovat ústeckou hlavičku po předchozím
volném kopu.
Druhý poločas pokračoval vyrovnanou hrou, drobné zaváhání
obrany musel řešit Neoral. Situace na hřišti se zásadněji měnila
s počtem střídání, zatímco na domácí straně střídali kvalitní hráči,
na opačné straně tomu přece
jen tak nebylo. Dvacet minut
před koncem vypálil Fládr a míč
s drobnou tečí Petroviće skončil
v ústecké brance - 1:0. Ofenzivu
táhl po levé straně vystřídavší Šteigl a za svou snahu byl konečně

PØÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

Prostějov - Ústí nad Orlicí BŘECLAVVposlednímpřípravném předpovídala brzké srovnání. To zařídil
3:0 (0:0) utkání eskáčko v horkém sobotním po čtvrthodině hry Fládr, který se za
Branky: 68. Fládr, 75. Šteigl, 85. Petržela.
Sestava 1.SK Prostějov: Neoral - Hirsch, Pernackij, Rus (55. Machynek), Sečkář (72. Schuster) - Petrović, Žykov (55. Pančochář), Petržela,
Fládr, Zapletal (72. Šteigl) - Hapal (65. Píchal).
Trenér: Oldřich Machala.

odměněn. Čtvrt hodiny před koncem posadil od rohového praporku míč na jeho hlavu Fládr a bylo
2:0. I pozdější Šteiglova hlavička
zaváněla akutním nebezpečím pro
hostujícího gólmana. Pět minut
před koncem po Machynkově
individuální akci pečetil skóre
vydařenou střelou do šibenice
Petržela - 3:0.

POHLEDEM TRENÉRA
Oldøich MACHALA – trenér 1.SK Prostìjov:
„Jsem spokojený jak s výsledkem, tak především hrou. Hlavně druhá půle
byla z naší strany velmi povedená, kvalitní, vypracovali jsme si dostatek
šancí. Soupeře jsme prakticky k ničemu nepustili. Všichni kluci, co hráli,
odvedli maximum, s takovým výkonem jsem spokojen. V presinku, aktivní hře a vytváření šancí musíme pokračovat. Od začátku nastoupili ti,
co nehráli v poháru. Jednotlivé posty máme zdvojené, což je jedině dobře.
Klukům jsem říkal, že nikdo nemá nic jistého, a na hřišti to bylo poznat.“

„V Rýmařově nás nic lehkého nečeká,“

uvědomuje si Zdeněk Fládr
BŘECLAV Někdejší mládežnický talent, v jehož
šlépějích jdou další hráči jako
Sečkář, Zapletal či Píchal, musí v poslední době bojovat
o místo v základní sestavě.
V posledních dvou zápasech
si o něj záložník Zdeněk Fládr
důrazně řekl dvěma trefami do
černého. Jak hodnotí přípravu
a změny v kabině?
●● Generálka právě skončila, jak
ji vnímáte jako zakončení celé
přípravy?
„Jako pozitivní fakt vidím především
to, že jsme vyhráli. Po minulé sezóně
jsme se tak v posledních zápasech
naladili na vítěznou vlnu. Dostali
jsme rychlý gól, což je samozřejmě
problém, zápas se nám ale podařilo
otočit. Škoda nevyužitých šancí.
Měli jsme jich poměrně dost, ale
dali jsme jenom dva góly, což je proti
soupeři jako Břeclav málo.“
●● V posledních zápasech
jste skóroval, našel jste opět
střeleckou mušku?

ovat častěji.
„Mohl jsem zakončovat
dla branka se
Ve středu se mi povedla
štěstím, v sobotu jsem to jednou trefil k tyči, takže z tohoto pohledu je to
samozřejmě pozitivní.“
●● Máte nového trenéra,
éra, co novéto změna?
ho s sebou přinesla tato
vé okysličení
„V první řadě celkové
kabiny, na většinu z nás doléhala
óny a v tomatmosféra z minulé sezóny
to směru byla změna určitě ku
prospěchu. Snažíme se plnit
jeho pokyny, které směřují
ročnější
k důraznější, i když náročnější
ysokou
hře. Tréninky mají vysokou
úroveň, takže musímee být
jedině spokojeni.“
●● Jaká je atmosféra
féra
sem
před úvodním zápasem
v Rýmařově?
kého nás
„Jde o nováčka, nic lehkého
na jeho půdě nečeká. V kabině ale
vládne, jako ostatně u nás vždycky,
féra. Snažíme
dobrá, pozitivní atmosféra.
se nově příchozí, i kdyžž to jsou cizvu a vytvořit
inci, začlenit do kolektivu
ejlépe projeví
dobrou partu, která se nejlépe
ích na hřišti.“
právě v krizových situacích

dopoledni porazilo divizní Břeclav,
byť generálku nezačalo vůbec dobře.
Gól v první minutě evokoval některá
druholigová vystoupení, přesto
Hanáci zápas postupně ovládli,
brzy srovnali díky Fládrově střele.
Vítěznou branku vstřelil srbský forvard Petrović.
Jak avizoval trenér Machala v kabině
před utkáním, základní sestava
v Břeclavi nemusí nutně nic vypovídat o tom, kdo nastoupí v prvním
mistrovském utkání v Rýmařově. Je
koneckonců zřejmé, že absentující
Kroupa a Sus do základní sestavy
nejspíš zasáhnou, tentokrát přijeli do
Břeclavi pouze v roli diváků. A sotva
dosedli, už se měnilo skóre. Rychlý
brejk domácích zakončil Netopilík
a bylo úplně lhostejné, jestli brance
předcházel dvoumetrový ofsajd či
nikoli. Takováto nekoncentrovanost
od úvodních minut se už několikrát
hrubě nevyplatila - 1:0. Prostějov se
ale v tomto případě nenechal vyvést
z rovnováhy a kombinace Hapala se
Šteiglem, který zpětnou přihrávkou
do vápna hledal nabíhající spoluhráče,

hranicí šestnáctky opřel do míče a trefil
přesně k tyči domácí svatyně - 1:1. Co
se v druhé lize často stávalo eskáčku,
předvedli teď Píchal a Langer na druhé
straně. Po rohovém kopu domácích
založili rychlý kontr, který ztroskotal
na domácím brankáři. Píchala naopak
našel dlouhým pasem Fládr, mladý
útočník ovšem zblízka přestřelil. Zapotil se ale také Jícha, který pět minut
před přestávkou musel konečky prstů
vytáhnout na břevno nebezpečnou
střelu zprava, na druhé straně měl
vedoucí branku na kopačce Langer,
zblízka ovšem napodobil spoluhráče
Píchala. Další útok domácích těsně

PØÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
Břeclav - Prostějov
1:2 (1:1)
Branky: 68. Fládr, 75. Šteigl, 85. Petržela.
Sestava 1.SK Prostějov: Jícha (60. Neoral)
– Machynek (58. Hirsch), Schuster, Rus (59.
Pernackij), Sečkář – Šteigl, Fládr, Pančochář,
Píchal (62. Zapletal) – Langer (59. Petržela) –
Hapal (62. Petrović).
Trenér: Oldřich Machala.

před hvizdem sudího řešil vyražením
balónu na roh Jícha.
Chvíli po přestávce vystřídal Machynka
Hirsch, což oživilo ofenzivu. Pravý bek
se brzy prezentoval křížnou střelou
těsně mimo. Do kombinací se dobře
zapojoval Zapletal a výsledku dal nakonec definitivní podobu Petrović,
kterého našel v ideální pozici Pančochář
– 1:2. Domácí si vypracovali ještě
jednu příležitost k vyrovnání, v samém
závěru kopali z nebezpečné vzdálenosti
nepřímý volný kop, Neoral nicméně
vytěsnil míč mimo branku.

POHLEDEM TRENÉRA
Oldøich MACHALA – trenér 1.SK Prostìjov:
„Generálku jsme si udělali těžkou. Když odhlédnu od okolností, branku
v první minutě bychom neměli dostat v žádném případě. Koncentrace
na zápas nebyla taková, jaká musí být. Zápas jsme pak zvládli, vytvářeli
si šance, ale opět nás trápila nízká produktivita. Už do poločasu jsme zápas měli otočit a po přestávce mohli přidat další dvě až tři branky. Takto
jsme museli výsledek držet až do devadesáté minuty, soupeř si šanci také
vytvořil. Pevně věřím, že se to v soutěžních zápasech otočí.“

MOL Cup: ve druhém kole s Opavou

PROSTĚJOV Středeční los druhého kola českého fotbalového
poháru přiřkl fotbalistům 1.SK
Prostějov dobře známého soupeře - celek SFC Opava. Se slezským
týmem se totiž eskáčko v předešlých sezónách potkávali jak
ve třetí, tak naposled druhé lize.
V minulém ročníku FNL s Opavou dvakrát prohráli, i když v jarním domácím utkání byli dlouho
lepším celkem a příznivý výsledek
byl téměř na dosah. Úředním termínem pro 2. kolo MOL Cupu
je středa 9. srpna se začátkem
v 17:00 hodin.
V Praze na Strahově bylo uplynulou
středu rozlosováno druhé dějství
MOL Cupu.A fotbalisté 1.SK Prostějov se mohou těšit na zajímavého
soka. Bude jím SFC Opava, třetí
tým uplynulého ročníku FNL, který
aktuálně vyhlásil ambice na postup
do nejvyšší soutěže. Přestože to nikdo z klubu neřekl přímo, přece jen
se doufalo ve více atraktivního, tedy
prvoligového soupeře. Navíc opavští
fanoušci nebývají vnímáni vždy jako
ti vzoroví, i když na jaře s nimi v Prostějově nebyly absolutně žádné potíže.

I přesto, že na zápas vzhledem k dopravní situaci dojeli později. „Utkání
bude bezpochyby vyhodnoceno jako
rizikové, takže nic nepodceníme,“
podotkl k tématu hlavní pořadatel
Tomáš Čepa. Ten navíc bude muset
zřejmě přerušit plánovanou dovolenou, protože na žádost Opavy je ve
hře přesun termínu o týden později, tedy na středu 16. srpna.
S povzdechem nad tím, že soupeř
mohl být atraktivnější, nesouhlasí
kapitán týmu Karel Kroupa. „Neřekl bych, že Opava není dostatečně
atraktivní. Přijedou ji určitě podpořit fanoušci, pro nás hráče bude mít
toto utkání velký náboj. Prvoligový
soupeř přijede až ve třetím kole,“
dodal se širokým úsměvem kapitán
prostějovských fotbalistů.

MOL CUP – 2. Kolo:
Brozany - Žižkov, Vyšehrad - Vlašim, Písek - Pardubice, Turnov Ústí nad Labem, Velvary - Hradec
Králové, Králův Dvůr - Táborsko,
Živanice - Varnsdorf, Štěchovice
- Příbram, Dobříš - Liberec, Benešov - Bohemians 1905, Jiskra Mšeno - FK Jablonec, Zápy - Sokolov,
Převýšov - Dukla Praha, Vltavín
- Teplice, Domažlice - Chrudim,
Petřkovice - Znojmo, Prostějov Opava, Ústí nad Orlicí - Slovácko,
Vyškov - Jihlava, Hlučín - Sigma
Olomouc, HFK Olomouc - Brno,
Hodonín - Vítkovice, Slavičín Karviná, Ždírec nad Doubravou
- Třinec, Hulín - Ostrava, Kozlovice - Kroměříž, Valašské Meziříčí
- Líšeň.
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Trojstranu připravili: Zdeněk Vysloužil a Jiří Možný.
Foto: archív Večerníku

PROSTĚJOVSKO Aktuální nová sezóna už sice klepe na dveře, ale PROSTĚJOVSKÝ Večerník pokračuje v ohlédnutí za
pořád ještě nedávno skončenými boji. Děje se tak formou
tradičního seriálu FOTBAL EXTRA, jenž už v průběhu letošního léta napsal pět dílů. V tom šestém se dostává řada na
I.A třídu Olomouckého KFS a konkrétně skupinu „B“, v níž
působilo pět zástupců prostějovského regionu.
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 a v minulém vydání jsme
se zaměřili na část I.B třídy Olomouckého KFS, jejíž druhá
stať pokračuje i dnes na straně 32. Z pohledu regionu má
totiž nejhojnější zastoupení. Současně přichází řada na druhou nejvyšší krajskou soutěž I.A třídu, ve které v rámci skupiny „B“ bojovalo o body pět týmů z Prostějovska - Lipová,
Čechovice, Plumlov, Konice a Mostkovice.
Na této dvoustraně se můžete těšit na redakční komentář,
názory trenérů jednotlivých týmů a také tabulky. Vzhledem
k nepochopitelnému výpadku systému IS FAČR, ze kterého
prozatím bez náhrady zmizely všechny údaje, musíte netradičně oželet nejen hráčské statistiky jednotlivých regionálních zástupců i celé soutěže, ale také tabulky doma a venku... Za nedopatření, které není na straně sportovní redakce,
se čtenářům omlouváme.
V příštím vydání se můžete těšit na ohlédnutí za nejvyšší mužskou soutěží OFS Prostějov - Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. První srpnové číslo nejčtenějších regionálních novin vám také přinese speciální přílohu FOTBAL JE ZPÁTKY včetně kompletního rozlosování
všech mužských soutěží od třetí ligy až po okresní přebor.
Seriál FOTBAL EXTRA ale bude pokračovat i nadále, neošidíme vás asi s hodnocením mužských III. tříd a ženské divizní
soutěže.
FGP STUDIO 1.A TØÍDA
OLOMOUCKÉHO KFS, SKUPINA „B“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
Tatran Všechovice
FK Brodek u Přerova
SK Lipová
FKM Opatovice-Všechovice
TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Bělotín
TJ Sokol Plumlov
Sokol Konice
TJ Sokol Slavonín
FC Beňov
SK Náměšť na Hané
TJ Sokol Mostkovice
SK Slatinice
FK Spartak Lipník nad Bečvou

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

TABULKA PODZIM

1. FKM Opatovice
2. FK Brodek u Př.
3. SK Lipová
4. Sokol Čechovice
5. TJ Sokol Bělotín
6. SK Náměšť n/H
7. Tatran Všechovice
8. Sokol Mostkovice
9. TJ Sokol Plumlov
10. TJ Sokol Slavonín
11. Sokol Konice
12. FC Beňov
13. SK Slatinice
14. FK Lipník n/B

Jiří

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
10
9
11
8
8
7
7
6
6
5
4
4
2

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

3
4
5
3
6
6
7
7
8
8
9
10
10
12

V
18
17
15
17
17
16
13
13
13
11
12
11
5
4

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

P
S
8 78:46
9 80:48
11 63:43
9 54:38
9 53:39
10 60:47
13 48:57
13 62:46
13 47:51
15 67:67
14 65:74
15 50:60
21 38:104
22 36:81

B
54
50
49
49
49
44
42
40
40
35
34
32
16
12

pk+
1
2
1
4
5
4
1
2
1
2
3
2
1
1

31
30
29
29
24
24
20
20
20
19
15
15
12
6

1. Tatran Všechovice 12
2. Sokol Konice
12
3. TJ Sokol Plumlov 12
4. TJ Sokol Slavonín 12
5. FK Brodek u Přerova 12
6. TJ Sokol Bělotín 12
7. FC Beňov
12
8. TJ Sokol Čechovice 12
9. SK Lipová
12
10. FKM Opatovice 12
11. TJ Sokol Mostkovice 12
12. SK Náměšť na Hané 12
13. FK Lipník
p n/B
12
14. SK Slatinice
12

11
8
7
7
7
8
7
6
6
6
4
4
2
1

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

1
4
5
5
5
4
5
6
6
6
8
8
10
11

39:8
26:12
28:27
25:23
40:23
21:15
40:35
23:20
28:26
26:22
25:30
28:40
21:47
18:54

Kamenov,
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„Na
většinu
zápasů
dojedeme
na
kole,“
POSTUP ANI SESTUP SE NEKONALY, VLÁDNE RELATIVNÍ SPOKOJENOST
říká s nadsázkou hrající kouč Růžička
Vlastně se nic zásadního nepřihodilo...
Pětice účastníků druhé nejvyšší krajské
fotbalové soutěže I.A třídy s územní
příslušností k Prostějovsku absolvovala
uplynulou sezónu v relativním poklidu.
Před startem ročníku neměl ani jeden
z týmů vyloženě postupové ambice.
A ty, pro které byla prioritou záchrana,
si také mohly po posledním kole říci:
máme splněno!
Největší naděje byly vkládány do celků
Lipové a Čechovic, které svým konečným výsledkem také ambice potvrdily.
Prapor nejlepšího regionálního zástupce obhájila Lipová. Konsolidovaný tým
se spoustou zkušených hráčů bojoval
prakticky až do posledního kola o prvenství. Nakonec z toho byla až třetí
příčka, jejíž příčinou byla nečekaná
domácí porážka s Čechovicemi v posledním kole. Celkově ale mohou být
Lipovští s účinkováním v sezóně spokojení. Mužstvo těžilo především ze standardních situací, hodně utkání otáčelo
v závěrech a prokázalo tak velkou psychickou odolnost. Zisk devětačtyřiceti
bodů a vysoce aktivní skóre jsou velmi
solidním počinem.
Stejný bodový zisk jako regionální rival z Lipové nastřádali i Čechovičtí.
Před startem ročníku mohutně posílený
kádr měl vířit vody na čele tabulky, což
se zejména na podzim dařilo. Pohledný
herní projev a pouze dvoubodová ztráta na vedoucí příčku před jarními boji
zavdávaly k postupovým myšlenkám.

„Byl bych alibistou, kdybych nechtěl
být první,“ pronesl v zimě trenér Evžen Kučera. Nevídaná kalvárie zranění, kdy celou jarní část chyběl nejlepší
střelec Jahl, sestavu opustil tvůrce hry
Kolečkář a zdravotní trable vyřadily
na několik zápasů i další členy základního kádru, však vzaly veškeré ambice.
V závěru jarní části tak v konfrontaci
s mohutně finišující konkurencí došel
Čechovickým logicky dech a pátá příčka musí být brána jako uspokojivá.

PROSTĚJOV Pozice potvrzena. Dlouhodobě
bě nejlepším týmem
ádaný ze zkušených
regionu v I.A třídě je SK Lipová. Tým poskládaný
fotbalistů potvrzuje rok co rok, že se fotbal hraje hlavou. Taktická
m znakem většiny plevyzrálost a nechuť prohrávat jsou průvodním
áme cíl hrát nahoře a
jerů hrajících na severu regionu.„Každý rok máme
zatím se nám to daří. Myslím, že naší největší devizou jsou zkušenosti,“ potvrzuje Pavel Růžička, hrající lodivod Lipové.
Konečná třetí příčka je solidním vysvědčením, i když ve skrytu duše hlodá
v trenérovi mírné zklamání z toho, že se
nepodařilo vyhrát. „Z mé strany panuje
spokojenost, i když jsme ještě tři kola
byli na prvním místě. Nakonec jsme to
nezvládli, ale třetí místo je dobrým výsledkem,“ poznamenal Růžička. Lipová

KOMENTÁØ
Na pomyslném bronzovém stupínku
v pořadí regionálních týmů stanul
možná trochu překvapivě Plumlov.
Tým, jenž se v posledních letech pravidelně zachraňoval až v posledních
kolech, se tentokrát pevně usídlil
v klidném středu tabulky. Výraznou
posilou se ukázal zimní příchod zkušeného Michala Spáčila, pod jehož
dirigentskou taktovkou tým zvládal
především ošemetné derby zápasy.
Mimořádná střelecká potence Adama
Hladkého, dobrá parta a soustředěnost na důležité zápasy vynesly partu
trenéra Petra Kišky na nečekanou ale
plně zaslouženou sedmou příčku.
Jen o stupínek níže skončil konický Sokol. Klub ze severu regionu měl před
sezónou úplně jiné ambice než hrát

Mostkovičtí (v černém) si na úvod jara vyšlápli na Bělotín a v tu chvíli netušili, že to je na dlouhou dobu jejich poslední bodový zisk.

o záchranu. Po vyloženě zpackaném
podzimu vystřídal Radka Řeháka na
postu hlavního trenéra místní patriot
Petr Ullmann a při své trenérské premiéře si vedl nadmíru úspěšně. Konická mašina pod vedením „Uliho“
na jaře šlapala jako dobře namazaný stroj. Záchranu tak ve vyrovnané
tabulce mohli v Konici slavit již tři
kola před koncem. Důraz na kvalitní
defenzivu přinesl pouze dvanáct obdržených branek a se ziskem pětadvaceti
bodů byl Sokol druhý v jarním pořadí,
když ho předstihly pouze suverénní
Všechovice. Jedinou kaňkou na jinak

výborném jarním vysvědčení byla
závěrečná hodová porážka s Plumlovem, která stála Konici umístění v první polovině tabulky.
Zcela v opačném duchu projely ročníkem Mostkovice. Po skvělém vstupu,
kdy tým posílený o hráče rozpadnuvší
se Otinovsi dokonce i vedl celý účastnický peloton, přišlo kruté vystřízlivění. Tým se jakoby uspokojil s dosaženým a sérií porážek zabředl do
sestupových vod. Přímo tragická jarní
bilance se ziskem pouhých dvanácti
bodů nedávala Mostkovickým klidný
spánek až do posledního kola a snad

ještě týden po něm. Nakonec třetí místo od konce sestupové nebylo a kámen,
který spadl ze srdce trenéru Kamenovovi, byl hodně veliký.
Sečteno a podtrženo - nic zvláštního se
vlastně nestalo. Kvintet prostějovských
zástupců v loňském ročníku neslavil
ani postup, ani neronil bolestivé sestupové slzy. Čtveřice Lipová, Čechovice,
Plumlov a Konice mohlo hodnotit ročník jako vydařený. Mostkovičtí, kteří
pošilhávali po klidném středu tabulky,
se sice zachránili na poslední chvíli, ale
účast v I.A třídě byla zachována. A to
je nejdůležitější.

„Střelce se nám nahradit nepodařilo,“
●● Přes všechny problémy jste se
drželi na dostřel první příčce až
do úplného konce...
„My jsme na soupeře, se kterými jsme
tehdy hráli, opravdu neměli... Chybělo
několik hráčů, navíc Haluza s Novákem
nastupovali se sebezapřením. Měli jsme
tak problém vůbec vydržet devadesát
minut, navíc jsme narazili opravdu
na výkonnostně silné protivníky.
Například Všechovice byly
na jaře úplně někde jinde.
Objektivně je třeba
říct, že i kdybychom
byli
kompletní,
tak bychom
kvalitativně
ztráceli.“

ČECHOVICE Přišel zlomit letité prokletí. Evžen Kučera naso trenéra před půldruhým
toupil do funkce čechovického
rokem. Po půlroční seznamovací anabázi chtěl vyhrát I.A třídu
le neuskutečněný sen mnoha
Olomouckého KFS a splnit tím stále
generací čechovických fanoušků. Z různých příčin se nakonec
ařilo. Zkušený trenér však nad
zvítězit v loňském ročníku nepodařilo.
mužstvem rozhodně hůl neláme a věří, že by se mohlo něco
očníku.
velkého podařit v nadcházejícím ročníku.
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letos slavíme jubileum...

Fotbal Extra - 6. díl

●● Jak jste spokojen s uplynulou
sezónou?
„Pochopitelně že po vydařené
podzimní části byly ambice mnohem vyšší. Chtěli jsme hrát nahoře
a celou soutěž vyhrát. Bohužel se
vyskytly problémy, které zapříčinily,
že naše jarní vystoupení už nebylo
optimální. V konečné fázi jsem ale
s dosaženým výsledkem spokojený.“
●● Popsal byste ty výše zmíněné
problémy?
„Jednoznačně zranění klíčových
hráčů. Těch zdravotních potíží kluků
bylo zkrátka moc... (povzdechne si)
Komplikovalo to celý tréninkový proces. Na podzim chodilo pravidelně
patnáct až dvacet lidí, po zimě to bylo
úplně jinak. Někteří mladí měli maturity a přestali trénovat úplně. Další věcí
byla ta zranění. Začalo to Jahlem od

rvního mistráku a vyvrchoprvního
lo Matulou v posledních
lilo
vou zápasech. Konec
dvou
me už dohrávali jen
jsme
akoby z povinnosti,
jakoby
i když ta šance
naa postup byla
i tři kola před
oncem.“
koncem.

●● Vy jste přišel do Čechovic
na jaře 2016. Říkal jste tehdy, že
ten půlrok je konsolidační. Minulá sezóna už měla být z vašeho
pohledu jiná, byla?
„Po herní stránce jsem v drtivé většině
zápasů spokojený. Naším největším
problémem bylo střílení branek. Na

kouč Mostkovic: „Chtěl jsem konečně prožít klidnou sezónu...“
MOSTKOVI
MOSTKOVICE
Mostkovická nemoc
trvá. Každoroční
předsevzetí funkKažd
cionářů, že chtějí hrát v klidném
středu tabulky, zůstává nadále
nespln
nesplněným
snem. Po slibném rozjezdu se mužstvo
pro
propadlo
do letargie a v závěr se třáslo o setrvání
věru
v soutěži. „Po tom začátku
js
jsem
si říkal, že bychom
k
konečně
mohli absolvov ročník v naprostém
vat
p
poklidu.
Těšil jsem se, ale
o
opět
se opakovala situace
z několika předcho-

zích let. Nastalo bezvládí, ztráta motivace a už to zase jelo,“ posteskl si Jiří
Kamenov, dlouholetý kormidelník
Mostkovic.
„Jednou to vyletělo nahoru, pak zase dolů.
Atmosféry, emoce a všechno kolem se střídaly jako aprílové počasí. Mám z toho smíšený pocit,“ shrnul počínání jeho svěřenců
v uplynulé sezóně. Tým přitom vletěl do sezóny jako uragán a válcoval jednoho soupeře za druhým. Jak ovšem dobře Mostkovičtí
odstartovali, tak ještě hůře končili. „Někteří
hráči pro mě byli totálním zklamáním. Jmenovitě to byl mladý Sedlák, který dodnes
asi neví, co má dělat se svým volným časem.

Na celé čáře mě zklamali Šlézar a Ordelt.
První se pořád na něco vymlouval, druhý se
vypařil jako pára nad hrncem, aniž by dal
něco vědět,“ nebral si servítky Jiří Kamenov,
jenž dodal: „Jejich jednání výrazně ovlivnilo
klima v celé kabině.“
Že ale nebylo všechno špatné, potvrzují
další koučova slova. „Velmi mile mě překvapil Martin Hladký. Hráčů s takovým přístupem by bylo potřeba co nejvíc. Stabilní
oporou je gólman Lukáš, stoper Milar
a také nestárnoucí Venca Dadák. Musím
vyzdvihnout i syna, jenž vstřelil šestnáct
branek a konečně se prosadil. Pořád
ale ještě dokáže víc šancí spálit než pro-

ích letech, co se
se v posledních
týká sestavy, moc neměoří borci se
ní. Základ tvoří
zkušenostmii z vyšších
soutěží. A jee to znát.
„Osa tohotoo týmu je
několik let neměnná. Každý ví, co má

Na rozdíl od jiných mužstev se
v Lipové nijak cílevědomě nepřipravují. Hráči se prakticky sejdou
čtrnáct dní před sezónou a jdou na
to. „Tohle téma nebudu komentovat,“ se smíchem odpálil otázku na
průběh přípravy Růžička.
Před letošní sezónou doznal kádr
opět minimálních změn. „Na vlastní
žádost odešel Zdeněk Petržela, jenž
bude hrát v Hané Prostějov. Do svého mateřského klubu se pak vrátil
vrahovický Jan Dvořák. Náhradou
za tuto dvojici přišel Drexler, jenž
hrával v Kralicích, je kmenovým
hráčem Opavy. Pak Petr Dostál,

odchovanec eskáčka, který také působil v Kralicích,“ prozradil rošády
trenér Růžička a dodal: „Do startu
sezóny by měl přijít ještě jeden hráč.
Vše je v jednání.“
Klub z Lipové se těší u většiny
okresních velké popularitě. Tentokrát si v derby konfrontace hráči
opravdu užijí. „Vnímám to jako lepší okresní přebor. Na hřiště většiny
soupeřů se dá dojet na kole. Z tohoto
pohledu je to dobré. Herně to pro
nás bude trochu složitější. Z dvanácti
zápasů bude sedm derby, to je vždy
nevyzpytatelné,“ komentoval přetlak
regionálních soků Pavel Růžička.

Plumlovský trenér Petr Kiška:

„V minitabulce derby jsme nejlepší!“
PLUMLOV Postupnými krůčky
nahoru. Plumlovský fotbalový
klub se pod vedením manažera
Františka Kocourka posouvá nenápadně, ale cílevědomě stále výš.
Poslední sezóna by se z tohoto pohledu dala hodnotit jako doposud
nejlepší. „Myslím, že spokojenost
nakonec pa
panovala. Naším cílem
byla klidná záchrana,
z
což se podařilo,“ komen
komentoval Petr Kiška, jenž
vedl plumlovský
plumlo
soubor druhým
rokem.
Vedle solidn
solidního počínání v dlouhodobé sout
soutěži se jeho svěřencům
podařil majs
majstrštyk v podobě zisku
okresního po
poháru. „Za tímto cílem
jsme si šli. Předloni
Př
jsme padli ve finále, teď se nám
n podařilo vyhrát,“ podotkl Kiška.
Ki
Trenér, jenž je úzce
spjat
spjatý s rodným Plumlove
vem, hraje stále v Rakousku, ale svému klubu

obětoval veškerý volný čas. „Zápasy
jsme přesouvali podle toho, kdy mi
vycházel mistrák v Rakousku. Trénování v Plumlově mě bavilo, jsem spokojený s celkovým přístupem kluků.
Z tohohle pohledu nemám moc
výtek,“ poznamenal Petr Kiška a pokračoval: „První rok mého působení
jsme se trošku prali sami se sebou.
Druhý rok už to bylo lepší. Přístup
hráčů se zlepšil, nemuseli jsme nic
řešit. Odehráli jsme sérii pěti výher
v řadě a byli prakticky zachráněni
a mohli dohrávat v klidu.“
Největší devízou plumlovského
týmu je, že dokáže zabrat v pravý čas.
„Na jednu stranu to platí. Když se potřebovalo bodovat, většinou se to podařilo. Na druhou stranu to má i negativní
dopad. Máme například dlouhodobě
problémy v přípravě, kdy pořád prohráváme. Když jakoby o nic nejde, tak se
většinou prohraje a to mi hodně vadí,“

Petr Ullmann
změnil Konici
k nepoznání

„Nechtěl jsem zhatit
práci generace mého táty!“

●● Jak jste na tom momentálně
zdravotně?
„Ti hráči, kteří byli na jaře zranění,
se s tím potýkají pořád, ale už chodí
trénovat. Chybět nám v začátku budou určitě Jano a Jahl. Celkově je to
ale mnohem lepší, než tomu bylo KONICE Přišel, viděl, zvítězil! Začínající kouč Petr Ullmann převzal
v průběhu jara.“
v zimě první mužstvo Konice, které bylo v nezáviděníhodné situaci.
S patnácti body se Sokol krčil na třetí příčce od konce I.A třídy a hrozba
měnit,“ hodnotil pozitivní jednotlivce Jiří sestupu se nad tradičním účastníkem vyšších krajských soutěží reálně
Kamenov.
Na výsledkové výkyvy musí být ale trenér vznášela. Nový kormidelník se však
v Mostkovicích za ty roky zvyklý. „Jednou nezalekl, doplnil kádr a skvostnou
jsme měli například po devíti kolech jenom jarní jízdou pro Konici druhou nejjeden bod. Všechno souvisí s tréninkem. Klu- vyšší krajskou soutěž zachránil. „Poci mají práci a sejdeme se jen v pátek. Letos dle statistik jsme byli na jaře druhým
jsme měli spoustu smolných zápasů. Nikdo nejlepším týmem a měli druhou nejnás vyloženě nepřejel. Mrzí mě ale porážka lepší obranu. Klukům jsem za jejich
v Lipníku, tam jsme měli vyhrát. Pak také práci poděkoval,“ komentoval Petr
ztráta se Slatinicemi,“ vzpomíná na nečekané Ullmann.
zaváhání Kamenov a už s úsměvem dodává: Změna herního stylu se bohatě vypla„V I.A třídě jsme už tolik let a vždycky se to tila. V podzimní části hodně průchozí
zamotává podobně. Bodujeme se silnými obrana na jaře inkasovala pouze dvaa pak ztrácíme s těmi nejslabšími.“
náct branek, což byla nejzásadnější

podzim pravidelně skórovala dvojice
Jahl a Pospíšil, v jarní části jsme za
tyto kanonýry nenašli náhradu. Jahl
se zranil a Pospíšil prakticky celou
zimu kvůli kolenu netrénoval. Odešel
nám tak útok a nenašel se nikdo, kdy
by ty branky vstřelil. Nedokázali jsme
prostě tyto střelce nahradit.“

hrát, a kluci se znají.
My máme každý rok
stejný cíl, a to hrát
co nejvýše,“ prozradil motivaci Pavel
Růžička.

změna. „Kluci pochopili, co po nich
chci. Hráli jsme agresivní fotbal, nutili
soupeře k chybám,“ podotkl Ullmann.
„Myslím, že jsme za toho půl roku odvedli kus práce, jsem na kluky hrdý.
Všech pět kluků, které jsem přivedl,
výborně zapadlo do kolektivu. Rozšířili jsme kádr, což bylo potřeba.“
Nový trenér, rodilý Koničák, měl
vedle sportovní stránky ještě další
velkou motivaci. „Já do toho šel hlavně kvůli tomu, že generace mého táty
vybojovala I.A třídu. Nechtěl jsem,
aby se po pětadvaceti letech spadlo
do I.B třídy. Všichni víme, jak jsou
návraty těžké. Není samozřejmé, že
když spadnete, hned zase postoupíte
zpátky. Letos to bylo náročnější v tom,
že se až do konce nevědělo, kolik týmů
bude vlastně padat,“ zamyslel se nad
psychickou zátěží Petr Ullmann.

Zdá se, že se tak po letech v Konici
blýská na lepší časy. „Nějaká parta se
vytvořila a my bychom rádi na jarní
výsledky navázali. Budeme hrát skupinu „A“, kde tak podrobně neznáme soupeře..
K duhu jde Konickým i nově navázaná užší spolupráce s Jesencem,
o níž si můžete přečíst na jiném
místě této dvoustrany. „Domluvili
jsme se na společných trénincích.
Máme tak na place dvanáct až patnáct kluků a hned to má jinou úroveň. Jsem rád, že to funguje. Myslím,
že to je prospěšné pro oba kluby.
Dokážeme si vyhovět. Hráči, kteří
nebudou mít na I.A třídu, můžou jít
do Jesence a naopak,“ prozradil revoluční myšlenku spolupráce dvou
dlouhodobě nesmiřitelných rivalů
Ullmann.

říká kouč, jenž bytostně nerad prohrává
a jenž dodává: „Jakmile přistoupí lehkovážně k utkání dva tři hráči, hned se
to promítne do celého mužstva. Já kolikrát po některých přípravách pomalu
končil s trénováním. Mě každá porážka
neskutečně štve!“
Základem pohodové a bezproblémové sezóny byla jarní série výher
s těmi nejsilnějšími protivníky.
„Mužstvo se dokázalo semknout. To
se promítlo i v derby zápasech. S týmy
z Prostějovska máme nejlepší bilanci
a já si na tomhle hodně zakládám. V minitabulce derby utkání jsme první,“ culí
se Kiška a jedním dechem doplnil:
„Sice jsme byli i v jarní tabulce nahoře,
ale mohli jsme na tom být ještě lépe.
Ztratili jsme zbytečně body v Mostkovicích a doma s Beňovem. Já chtěl tři
poslední zápasy vyhrát! Jinak bylo ale
jaro super, hodně nám pomohli Michal
Spáčil a Roman Kocourek.“

ciózního treJediné, co může ambiciózního
néra mrzet, je nejhorší bilance v penaltových rozstřelech zee všech týmů
nu jen jedno I.A třídy. „K tomu řeknu
ta Kocourek.
zodpovědnost má Franta
du…,“ cukaly
Víc to rozvádět nebudu…,“
koutky Petru Kiškovi.
Úspěšné dvouleté působení
ůsobení na
k Petr Kiška
trenérské pozici však
utí ukončil.
z vlastního rozhodnutí
de další odJeho nástupcem bude
otbalu Pavel
chovanec místního fotbalu
ozhodl kvůli
Voráč. „Já jsem tak rozhodl
času. Pořád ještě hraju v Rakousku,
takže nemám druhý rokk ani jeden
ky rodinu,
volný víkend. Mám taky
y. S mužzahradu a další zájmy.
stvem jsem ale pořád v konma trétaktu, chodím s klukama
novat, jsem pořád u toho,“
uzavírá momentálně své
ončíplumlovské angažmá končící lodivod.

Konice úžeji spolupracuje s Jesencem
KONICE Již v minulosti platilo, že
hráči v hojném počtu pendlovali
mezi Konicí a Jesencem. Nyní se
spolupráce těchto dvou fotbalových oddílů vzdálených od sebe
jen pár kilometrů ještě zintenzivňuje, obě mužstva trénují dohromady střídavě na jednom či druhém hřišti a hlavní kouč účastníka
I.B třídy Olomouckého KFS Petr
Tichý se navíc stal asistentem Petra Ullmanna pro boje v I.A třídě!
„Nepanuje mezi námi žádná rivalita,
zatím se nám to osvědčilo. Máme
dva brankáře a dvanáct čtrnáct hráčů. Baví to je i nás a pro oba kluby je
tato výpomoc přínosná. Sedli jsme si
trenéři i výbory a je to velice dobrý
model,“ nešetří v tuto chvíli chválou
lodivod Konice Petr Ullmann.

Podobně se k celému nápadu staví i druhý z jeho hlavních propagátorů a realizátorů Petr Tichý.
„V našem regionu je nedostatek hráčů a jsme domluveni,
že v úterky, kdy jsou hráči na
školách, bychom se scházeli
dohromady, v pátek pak budeme mít
každý svůj trénink. Protiklady tu jsou
a někteří lidé nám nevěří, ale je to ve
vývoji. Já věřím, že to fungovat bude,“
je přesvědčen.
Myšlenka je navíc taková, že hráči,
kteří se ve vyšší soutěži neprosadí, budou po určitou dobu rozvíjet
své schopnosti v Jesenci, jako tomu
bylo třeba v případě Michala Drešra.
„Budu je stavět a každému dáme šanci, my se nikam netlačíme a I.B třída
je pro nás strop. Chceme tuto soutěž

hrát důstojně a Konice je zdejší vlajkovou lodí, a když se probojuje do
krajského přeboru, bude to jen dobře,“ nezastírá Tichý.
To potvrzují i slova zástupce druhého ze zainteresovaných klubů. „Budou různé proudy hráčů mezi Konicí
a Jesencem. Letos tam půjdou opět
jeden dva a dostanou možnost hrát
I.B třídu, my budeme usilovat pohybovat se do pátého místa v I.A třídě,“
sdělil Ullmann.

*** UŽ PØÍŠTÌ ***
jakožto dlouholetý partner regionálního fotbalu, připravuje
SPECIÁL ke startu nového ročníku 2017/2018!
Náplní přílohy, která bude součástí tištěného vydání již příští pondělí, bude
KOMPLETNÍ SERVIS OD MSFL PO OKRESNÍ PŘEBOR PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku s názvem

FOTBAL JE ZPÁTKY!
* exkluzivní rozhovory * novinky ze šaten * losy všech soutěží * redakční komentáře, analýzy a tipy * představení kádru
1.SK Prostějov * soupisky regionálních zástupců

NEZAPOMEÒTE! FOTBALOVÝ PØÍDAVEK VYCHÁZÍ UŽ V PONDÌLÍ 7. SRPNA
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Sonda do ostatních týmů I.B třídy Olomouckého KFS:

MIMO SESTUPUJÍCÍCH JSOU VŠICHNI
PROSTĚJOVSKO Rovná desítka mužstev zastupovala regionální fotbal v nejnižší z krajských soutěží. Vedle tria postupujících, s nimiž Večerník zhodnotil minulý ročník v minulém
vydání, se jednalo ještě o další kvarteto v jižnější „A“ skupině
a další trio v „béčku“. Hvozdu s Nezamyslicemi se nezdařilo
uhájení příslušnosti, všichni ostatní si zejména díky jarnímu
zlepšení prošli úspěšnou etapou. Jejich trenéři se v následujících řádcích stručně ohlédli za uplynulým ročníkem a se čtenáři Večerníku se podělili o své postřehy.

Vladimír HORÁK
(TJ Sokol Klenovice na Hané):

* O sezónì...
„Podzimní část byla špatná, zápasy nám nevyšly. Zlomem byl zápas
v Moštěnici, kdy jsme 2:0 vedli a 2:3
prohráli, pak jsme až do předehrávky
nic neuhráli. Můžu ale říct, že naopak
jaro kluci vzali poctivě. Už zimní příprava se odehrávala na úrovni. Chodila
spousta kluků, to bylo znamení, že to
vypadá dobře. Vrátil se Luboš Smékal
a stal se jedním z našich důležitých
jarních hráčů, zapracoval se i Dreksler
s Pospíšilem. Po prvních dvou domácích zaváháních jsme navíc okamžitě
přivezli body z venku, takže jsme zase
byli na nule. Pak jsme bodovali doma
a občas i venku, takže s jarní částí panuje maximální spokojenost. Nakonec
jsme skončili šestí, celkem jsme dali
dost branek, skóre jsme měli pozitivní.
Musím pochválit kluky za to, jak odehráli jarní část, dali do toho maximum.
Bylo to výborné. Doma jsme sice ztráceli, mnohokrát jsme zaváhali, ale překvapením pro mě bylo, že venku jsme
získávali poměrně dost bodů.“

* O jarním vzedmutí...
„Účast na tréninku byla dobrá a odráželo se to i v zápasech, chtěl bych, aby
to trvalo také nadále. Změnili jsme
rozestavení, kluky to víc baví a parta
se stmelila i mimo hřiště. To vše se odrazilo na výsledcích, které byly výborné. Na úvod jsme sice doma prohráli
derby s Pivínem, což byla ta nejhorší
varianta, navíc se zužoval krajský přebor a nikdo nevěděl, kolik týmů bude
sestupovat, a při remíze se začaly kopat penalty. Takže vše bylo nejisté, ale
body jsme získávali a jarní část jsme
odehráli pro radost. Panuje naprostá
spokojenost jak z mé strany, tak ze strany hráčů. Chodili na tréninky, makali,
získávali body.“

* O ambicích...
„Už by se měl zastavit propad a měli
bychom jít nahoru. Skončili jsme šestí,
dalo se na fotbal dívat, kluky to bavilo,
účast byla dobrá, tak si myslím, že když
na vše navážeme, tak bychom mohli
skončit do první pětky. Nevím ale,
jak na tom budou soupeři, určitě také
posilovali a pracují na sobě. Uvidí se
na hřišti, první zápas hrajeme v neděli
ráno v Ústí, to je speciální začátek.“

Miroslav PANÁÈEK
(TJ Sokol Vrchoslavice 1946):

* O sezónì...

konce. Výkonnostně bylo dobré, ale
potřebovalo změnit systém hry. To
se nám částečně podařilo už v takto
krátké době, bylo to ale hrozně těžké.
Jen jsme nedávali šance, koncovka je
naší největší slabinou. V zimě jsme
dělali různé cviky, sprinty, udělala
se fyzická příprava, pracovali jsme
s míčem, systém mužstva se zlepšil.
Fotbalově nás nikdo nepřekvapil
a jedinou naší slabinou jsou šance.
Pan Konupka, který by měl zakončovat, nechodí pravidelně na tréninky, vždy minimálně tři čtyři tutovky
za zápas nedal. A pak se nám zranil
další střelec Tomáš Hradil. A než se
zase dostal do formy, už byl konec
sezóny. Na brankách se ale podíleli
i obránci a záložníci.“

* O jarním vzedmutí...
„Je to o přístupu. Celému mužstvu
plus každému hráči zvlášť dávám po
tréninku individuální rady. Řeším
chyby, kterých bychom se měli
vyvarovat, předávám jim zkušenosti. Dopadli jsme vlastně velice
špatně, vždy jsem bojoval o špici.
(smích) Kojetín jsem přebíral na
třetím místě v I.B třídě a za rok jsem
postupoval do I.A třídy, kde jsme
skončili třetí, s Drahlovem to bylo
podobné.“

SPOKOJENI
cích, cítil jsem, že mančaft má na to,
aby se zachránil. Bylo to lehčí než
pár let zpátky, kádr jsme měli natolik kvalitní, že jsme přehrávali i Dub,
Němčice. Získali jsme na hostování z Prostějova našeho dorostence
Hýbla, ten nám pomohl alespoň
pohybově. Fotbalově nám pomohl
Valtr a vrátil se Martin Sedlák, hned
jsme měli hlavičkáře. Hlavní důvod
je ale v psychice hráčů, i v první lize
se hovoří o tom, že hráči jsou fyzicky
na stejné úrovni, fotbalově sem tam
někdo vyčnívá, ale je to o hlavě. Je
pravda, že v průběhu jara jsem byl
naštvaný na starší hráče, neuměli
zvládnout takové zápasy jako třeba
s Němčicemi. Cítili se ukřivděni výroky rozhodčího a nepodrželi mančaft svými zkušenostmi.“

* O ambicích...
„Nemáme ambice se někam cpát,
i kdybychom soutěž vyhráli. Této
vesnici I.B třída ohromně sluší a nechceme se každý rok pouze zachraňovat, ale hrát v lepším středu tabulky a potrápit soupeře. I když se nám
to trochu zkomplikovalo zraněním
Pavla Valtra, tak podle mého máme
na to, abychom po podzimu skončili
do šestého místa.“

* O ambicích...
„Mužstvo zůstane pohromadě.
Máme tři nové mladé kluky, z Chropyně Loučku, Machálka z Nezamyslic a z Němčic se vrátil Coufalík.
Chceme se pohybovat v klidných
vodách, a když se podaří, tak se podaří, hlavně odehrát sezónu bez jarních nervů. Hlavní bude, když budu
spokojen s hrou, holt jsem trošku
náročnější. Nenásilnou formou, ale
atakovat špici a potrápit každého.
Stále je tam ještě strašně moc chyb.
Posuny jsou ještě špatné, moc špatné, hráči nemají správné návyky.“

Drahomír CRHAN
(TJ Haná Nezamyslice):

* O sezónì...

„Dosažený výsledek byl větší katastrofou, než jsem si původně myslel... My jsme věděli, že budeme hrát
dole, ale nečekali jsme takový propadák. Převládá tedy obrovské zklamání, bohužel to je ale odraz celkového stavu fotbalu v Nezamyslicích.
Dlouhodobě se netrénuje, přístup
k zápasům je hrozně alibistický. Jako
největší zádrhel ale vnímám, že absolutně nefunguje kabina. Kolektiv
není prakticky žádný. To jsou ty
hlavní a základní věci, které nás přiJaroslav SVOZIL
vedly do současné situace. My jsme
(TJ Sokol v Pivínì):
nachytali hlavní ztrátu na podzim.
Naše porážky byly sice těsné, ale
* O sezónì...
stály nás body. Příčinou byly hrubé
„U nás vždy záleží na tom, jak se nám chyby v obraně.“
podaří odstartovat, podle toho se sezóna
* O jarním vzedmutí...
vyvíjí buď dobře, nebo špatně. Měli jsme
špatný vstup do soutěže, hned jsme pro- „Přišli dva noví hráči, což bylo na
hráli derby a přišli o vyloučeného hráče. herním projevu znát. Předváděli
Pak jsme hráli vyrovnaná utkání, ale ztrá- jsme lepší fotbal, ale atmosféra se
celi jsme body, to klukům a psychice ne- celkově nezlepšila. Dostávali jsme
přidalo. Navíc odešel Valtr, Martin Svozil branky v začátcích poločasů nebo
se rozehrával po zranění kolene a taky až v závěrech zápasů, kdy nám došly
jsme přišli o zraněného Martina Sedláka. síly. Herně jsme se tedy zlepšili, naZtráta přišla i na postu brankáře a pod- sbírali nějaké body, ale celkově už to
zim jsme prakticky dohrávali v jedenácti byla spíše jen křeč. Problémy, které
lidech, z toho byli dva dorostenci. Ale sužují nezamyslický fotbal, se tím
panice jsem nepropadal, když jsem viděl nevyřešily. Sestup je realitou, která
naši hru proti kvalitním soupeřům, věřil asi odpovídá danému stavu.“
jsem, že kádr má na záchranu.“
* O ambicích...

* O jarním vzedmutí...
„Jsem náročný trenér. Když jsem
„Naším hlavním cílem je konsolidapřebíral mužstvo čtyři kola před „Jaro bylo přesně opačné. Hodně ce kádru. Nepředpokládám, že by se
koncem podzimu, bylo třetí od nám pomohlo vítězství v Klenovi- nám povedl podobný kousek jako

přede dvěma roky, kdy jsme po sestupu hned vyhráli okres a vrátili se
zpátky do I.B třídy. Možná to bylo
tenkrát špatně, asi jsme to uspěchali.
Tehdejší úroveň okresu byla špatná,
rozdíl mezi I.B třídou byl znatelný
a my jsme byli nejlepší. Pravdou ale
je, že jsme tehdy měli lepší mužstvo,
než máme v současnosti. Naším
hlavním cílem tak je, abychom dali
tým nějak dohromady. Musíme
zlepšit provázanost mezi áčkem, dorosteneckým týmem a béčkem. Podobnou jízdu jako před dvěma roky
rozhodně nečekám. Nemá cenu se
někam cpát, když nemáte doladěný
tým tak, aby táhl za jeden provaz.“

Petr GOTTWALD
(TJ Smržice):

jsme mapovali olomoucký okres, teď
se musíme soustředit na Přerovsko.
Bude tu i několik pořádných derby,
pro nás je ale jedno, proti komu hrajeme, s každým mančaftem se porveme
o co nejlepší výsledek. Už přáteláky
něco naznačily, třeba Tovačov jsme
porazili 6:2, ale mistráky nám dají daleko víc.“

* O sezónì...

„Nevěděl jsem, do čeho jdeme. I.B třídu jsem nikdy nehrál ani netrénoval,
pro Smržice to také byla neznámá.
Naším cílem bylo udržet se v této
soutěži, nechtěli jsme se vracet do
okresního přeboru. Na podzim jsme
se sehrávali, mapovali, pak už jsme
věděli, jaké mančafty nás čekají. Na
jaře jsme občas měli divoké výsledky
venku, ale uhráli jsme víc bodů než na
podzim. Celkově jich bylo jednatřicet
a ukázalo nám to, kde máme slabiny
a kde plusy. Záchrana se splnila, takže
po této stránce jsme byli spokojeni.
Petr TICHÝ
Každá zkušenost je pro hráče plus,
(SK Jesenec-Dzbel):
I.B třída je už krajská soutěž a skok,
něco jiného než v okresu, kde se hraje
* O sezónì...
za párek a za pivo. Kluci si toho váží
„Pocity jsou dobré. Neměli jsme se- a cení, proto je tu máme pořád, chtějí
stupové starosti a nebýt prohraného jít po malých krůčcích nahoru a zlepzápasu třeba ve Smržicích, tak jsme šovat se.“
skončili na třetím místě, takže u nás
* O nevyrovnanosti
převládá spokojenost. Mohlo to vyvýkonù...
jít a také nemuselo, my se fotbalem
hlavně bavíme. Splnili jsme cíl, který „Máme je takové střídavé. Jeden
jsme si dali, a kdyby třetí místo bylo zápas dokážeme odehrát na slušné
příští rok, tak se zlobit nebudeme. úrovni, pak dva propadneme a pak
Výsledky jsme stavěli na domácím se opět nastartujeme. Vše je ovlivhřišti, to je chrám. Třeba venku sice něno studiem, prací, nedostatečným
nastaly problémy se sestavou, ale počtem hráčů na tréninku. V něktedoma jsme body nerozdávali. Do- rých případech vaříme z vody, kdymácí hřiště nám svědčí, jsme na něm bychom se ale scházeli všichni, tak
silní. Je to i o divácích, na fotbal jich by výkonnost byla na jiné úrovni.
chodí spousta a dokáží nás nabudit.“ Musíme pracovat s tím, co máme,
a s docházkou, jakou máme. Nejhor* O jarní èásti...
ší mančafty Libivou, Hvozd i Libinu
„V zimě sice byly odchody, ale na- jsme dostali pod sebe a tím bylo pro
hradili jsme je už delší čas vytipova- nás splněno. Měli jsme tam jedno
nými hráči z nižších soutěží. Kdo by období, kdy jsme ve třech čtyřech
si nechtěl zahrát I.B třídu na pěkném zápasech po sobě horko těžko skláhřišti, navíc v dobrém kolektivu? dali a dávali dohromady jedenáctku.
(úsměv) V soutěži nás bylo sice víc Začalo to už doma se Zvolí, kdy jsme
týmů z okresu a říká se derby, ale paradoxně ještě remizovali a prohrátakhle to neberu. S Protivanovem li až na penalty, pak Bystřice, Dolomáme nadstandardní vztahy, s Kos- plazy a Kostelec. Venkovní zápasy
telcem se také známe. Smržice sice jsme měli katastrofální z hlediska
byly nováčkem, ale trenéra Gottwal- počtu obdržených branek, možda znám, takže ani jedno nebylo vy- ná deka a stres na hráčích, možná
hecované derby, ale zápasy na kama- hrála roli psychika, že jedeme ven.
rádské úrovni.
Tohle bych chtěl do nové sezóny
změnit. Mockrát jsme byli venku
* O ambicích...
rovnocenným soupeřem, ale selhali
„Chod oddílu nás stojí hromadu jsme v koncovce. Výsledkově to pak
peněz, sil, prostředků, dali jsme ale v novinách vypadalo hrůzostrašně,
dohromady dobrou partu a vážně bohužel.“
se fotbalem chceme bavit. Postup
* O ambicích...
nahoru je pro nás pasé, máme problémy s mládežnickými družstvy „Odchody neočekáváme žádné a přía těžko se shánějí chlapi do áčka. chody také ne. Akorát se nám vrací
Máme tu kupu pětatřicátníků a ře- zpátky Pírek, který byl dlouhodobě
šíme, jak je nahradíme, není to sran- zraněný. Pracujeme ve stejném složeda. Jsme rádi za B skupinu, ekono- ní, jen budeme doufat, že tréninková
micky nám pasuje, vyjde nás daleko morálka se zlepší a skupinka hráčů zíslíp než jezdit na Přerovsko. Navíc ká větší motivaci být lepší. Snažíme se
je i fotbalovější a jsem rád, že jsme mladé kluky motivovat, abychom byli
tam zůstali. Na Přerovsko to jsou ve větším počtu, aby je to začalo bavit
hrozné dálky, takhle máme nejdál a starší hráči měli za sebe nástupce při
Šternberk, a naopak třeba do Loštic ukončení kariéry, kteří zde budou dále
kousek, je tam pěkné hřiště, pěkný kopat a rozvíjet se. Musíme si zvyknout na nečekanou změnu. První rok
areál.

Petr FIALA
(FC Hvozd):

* O sezónì...
„Pocity jsou smíšené... Protože se neudělala zimní příprava, tak jsem předpokládal, že to bude špatné. Bez kondice
se prostě nedá hrát fotbal. Když není
natrénováno, nemůžete nikoho zatlačit
a přečíslit, když prohráváte. Pořád jsme
se bránili a snažili jsme se hrát na rychlé
hráče, ale pak se nám jeden z nich Vojta
Bílý zranil. Hodně nám chyběl. Dokáže
přejít jeden na jednoho, což u nás devadesát procent hráčů nezvládne. O tom
dnešní fotbal je, rychlostní typy a jeden
na jednoho, dneska se to tak hraje. To
bylo rozhodující a mužstvo se pak sesypalo, neměl kdo dát gól. Kluky jsem pořád ujišťoval, že se s tím dá stále něco dělat, ještě dvě tři kola před koncem jsme
bojovali o záchranu a pořád jsme věřili,
že to ještě můžeme uhrát. Ale poslední
kola jsem se zranil já s Vojtou Bílým
a už to bylo špatné. Určitě se fyzičkou
dá něco udělat i v létě a během čtrnácti
dní něco stihnout, ale to hlavní přijde
až v zimě. Vždy jsem byl zastáncem,
abychom na tom byli dobře fyzicky, na
fyzické připravenosti mužstva si zakládám. Jestli budu ještě já, tak zima bude
o běhání. Musíme naběhat, abychom
měli sílu a někoho přetlačili. Také nám
chyběla práce s míčem.“

* O jarní èásti...
„Každý zápas jsme nastoupili v jiném
složení. Vždy jsme se ale poskládali
a hodně nám pomohli dorostenci,
jimž bych také chtěl poděkovat. Měli
už zápas v nohách a šli ještě hrát za nás.
Spolupráce mezi dorostem a muži funguje, oni trénují třikrát týdně a na tom
se dá stavět, Karel Procházka s Jardou
Krásou starším to má dobře připravené. A domluvili jsme se, že budeme
trénovat společně, takže to bude klapat
ještě víc.

* O ambicích...
„Mohli bychom hrát v klidném středu,
hlavní je udržet se a nespadnout ještě
níž. Zatím máme dva odchody. Odešli
nám Pavel Muzikant a Zbyňa Poles,
naopak management Hvozdu řeší i několik příchodů. Potřebujeme určitě tři
hráče a zejména nějakého útočníka,
my ty góly prostě nedáváme. Chtěl
jsem, aby mužstvo převzal někdo jiný,
ale vedení si přálo, abych setrval, takže
minimálně pro podzimní část zůstávám. A chtěl bych poděkovat panu Rudolfu Švehlovi za všechny roky, co ve
Hvozdu odtrénoval, a Mirovi Švecovi,
ten se stará o skoro celý chod klubu.“

letos slavíme jubileum...

Pondělí 31. července 2017
www.vecernikpv.cz
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PŘESTŘELKA VÍTĚZE NEPŘINESLA
SMRŽICE Ke konfrontaci dvou
mužstev, která se zanedlouho utkají v soutěžním ročníku A skupiny 1.B třídy, došlo ve středu
v podvečer na smržickém hřišti.
Domácí grupa se naposledy
před ostrým startem představila
domácím fanouškům v souboji
s Klenovicemi. V utkání bohatém
na šance se nakonec zrodila remíza 3:3.

Josef POPELKA

Trenéru Horákovi i v tomto utkání chybělo několik opor. A tak
se většina hráčů ocitla na jiném
postu, než je pro ně běžné. „I nám
se může stát, že se budeme muset
popasovat se změnou v průběhu
sezóny, proto jsem vyzkoušel jinou variantu rozestavení,“ odtajnil
příčinu klenovický lodivod. Hned
od prvních minut bylo zřejmé,
že se bude hrát útočný fotbal, což
se záhy potvrdilo. Tvrdou střelou
se prezentoval Štěpánek, orazítkoval však pouze břevno smržické
svatyně. Šance se zrodila zanedlouho i na straně druhé. Samostatný průnik neproměnil Vařeka,
stejný hráč o chvíli později mi-

nul levou tyč Klimešovy branky.
Otřepané „nedáš – dostaneš“ se
mohlo vzápětí přiklonit na klenovickou stranu, Prokop měl ale
špatně seřízená mířidla. V další
šanci téměř na brankové čáře se ocitl domácí Dostál, míč mu ale sklouzl po nártu. Před koncem poločasu
ale přeci jen jeho spoluhráč
Kalandřík zužitkoval Zbožínkovu
přesnou přihrávku a uklidil míč za
Klimešova záda – 1:0.
Do druhé půle udělal trenér
domácích Gottwald několik změn,
hra tak i nadále pokračovala ve
vysokém tempu. Vyrovnání na
sebe nenechalo dlouho čekat. Po
nedorozumění smržické obrany
se k míči dostal Rozehnal a jako
správný kapitán si počínal i při
zakončení – 1:1. Od té chvíle se
šance rodily spíše na klenovické
straně. V dobré šanci se objevil
Dreksler, zamířil ovšem nad. Césara zase odražený míč překvapil
natolik, že nestačil lépe zareagovat, Frys hlavičkou domácího Volfa
neohrozil. Udeřili tak domácí,
kteří využili rychlý kontr. Střídající
Grepl vlétl do klenovické obrany
a jako nůž máslem se propletl mezi

obránci a uklidil míč do odkryté
branky – 2:1. Vyrovnáno mohlo
být záhy. Po rohovém kopu si na
velkém vápně počkal na odražený
míč Popelka, jeho pumelice, za
kterou by se nemusel stydět ani
Pepík Hušbauer, o centimetry minula pravou šibenici. Stejný hráč
pak ve velké šanci mířil pouze do
vyběhnuvšího Volfa, dorážku poslal opět těsně vedle. Vyrovnání na
sebe přesto nenechalo dlouho čekat.
Centrovaný míč odhlavičkoval Lukáš
Frys, k dorážce se dostal Radek

Štěpánek a zařídil nerozhodný stav –
2:2. Když se na druhé straně neprosadil Kalandřík, ani Kotlár, dokonali
svěřenci trenéra Horáka obrat. César
pronikl po pravé straně, poslal střílený
centr do vápna, kde si už Štěpánek
věděl rady – 2:3. Už to vypadalo, že
si Klenovice připíšou vítězství, v poslední minutě si však vybral svůj moment i brankář Klimeš. Tak dlouho
čekal s rozehrávkou, až odkopem

nastřelil dotírajícího Grepla, který tak
i svou druhou trefu vsítil do zcela odkryté branky – 3:3.
Pro Smržice to byla generálka před
víkendovým startem 1.B třídy skupiny A, kdy se představí v Lipníku
nad Bečvou. Klenovice se utkaly
v neděli v poháru proti Kralicím
(píšeme na jiné straně tohoto vydání), o víkendu zajíždí ke svému
prvnímu utkání do Ústí u Hranic.

Pozápasové hodnocení trenérů
Petr GOTTWALD – Smržice:
„Musím uznat, že obě mužstva podala nadstandardní výkon, i když se
jednalo pouze o přátelské utkání. Nahrávaly tomu ideální podmínky včetně
počasí, bylo vidět, že hráči byli nabuzeni. Plichta zasloužená, v první půli
jsme měli více šancí, paradoxně padla pouze jedna branka. Dvakrát jsme
vedli, udělali jsme nějaké chybičky, ale Klimeš si nakonec také jednu takovou vybral. Musíme zapracovat více na defenzivě, abychom nedostávali
tolik branek, ale pokud samozřejmě narazíte na kvalitní mužstvo, jakým
Klenovice zcela jistě jsou, byla to pro nás dobrá prověrka.“
Vladimír HORÁK – Klenovice:
„Kvalitní přípravné utkání, které splnilo svůj účel. Měli jsme tam spoustu
okamžiků, kdy jsme mohli vstřelit branky, nastřelili jsme tři tyčky a vstřelili
stejný počet branek. Svou nedůsledností, nesoustředěností jsme nechali
skórovat i soupeře. Stále hledáme vhodné složení obrany, což se nám úplně
nedaří, protože někteří hráči stále chybí. Alespoň se ukáže, kdo co může či
nemůže hrát. Negativní je naše absence, kdy to hrajeme ve dvanácti, respektive třinácti lidech. Kluci si alespoň více zahrají, což má také určitý význam.“

TJ Smržice
TJ Sokol Klenovice
3:3 (1:0)

Branky: 2× Grepl, Kalandřík – 2×
Štěpánek, Rozehnal
Sestavy – Smržice: Volf – Tomiga,
Gottwald, Zbožínek, Studený M. –
Vařeka, Klus, Dostál, Kotlár, Kalandřík – Martiňák. Střídali: Studený
A., Vaca, Grepl, Studený V., Doseděl.
Trenér: Petr Gottwald.
Klenovice: Klimeš – Frys, Pospíšil, Spálovský, Popelka – Štěpánek,
Dreksler, Prášil, Rozehnal, Grepl –
Všianský. Střídali: Prokop, César.
Trenér: Vladimír Horák.

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Jelen v Plumlově!
Plumlov (zv) – Kvalitní posilou se
může pochlubit František Kocourek.
Podle všech indicií, by měl vyztužit defenzivní činnost plumlovského mužstva
Petr Matoušek. Jeden z nejvýraznějších
talentů regionálního fotbalu, který svůj
potenciálnikdynaplnonevyužil,sivydělával v posledních letech na chleba v Rakousku. Minimálně v podzimní části by
však měl působit v Plumlově. Za tým
z I.A třídy již odehrál přípravu ve Slatinicích a vstřelil gól. Zatím však nedorazila
jeho transfer karta.

Rekreace ve Vranově
Protivanov (zv) – Na generálku
nezbyl čas. Fotbalisté Protivanova si
o posledním volném víkendu užívali
volna. „Na nějaké přípravné zápasy už
není prostor. Od středy do pátku jsme
měli soustředění ve Vranově nad Dyjí,“
informoval Josef Pospíšil a dodal: „Trénujeme ale poctivě. Na soutěž budeme
připraveni.“

Němčice remizovaly s Jesencem, Lipová s dorostem eskáčka
PROSTĚJOVSKO Ve znamení generálek. O příštím víkendu startují mužské krajské soutěže a většina účastníků si švihla poslední zápasy. Některé
týmy ale místo toho relaxovaly, takže
výčet přípravných duelů není tak rozsáhlý, jak by se dalo očekávat. V plné
permanenci jsou Němčice nad Hanou, které sehrály hned dva duely.
Oproti tomu například Kostelec na
Hané nebo Protivanov nehráli vůbec.
FK Nìmèice nad Hanou
SK Jesenec-Dzbel
1:1 (1:0)

Branky: Kolečkář – Čížek.
Němčice: M. Tomek – Řezáč, Svobodník, J. Navrátil, Jarmer – Hošek,
Vejvoda, Hamala, Chlud – M. Navrátil,
Kolečkář. Střídali: O. Tomek, Ruber,
Buriánek. Trenér: Radovan Navrátil.

Jesenec: Kýr – Žouželka, Ullmann,
Burian, Horák – J. Burget, Čížek, Laštůvka, M. Drešr – M. Navrátil, Poles.
Střídal: Svoboda. Trenér: Petr Tichý.
Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:
„Jesenec se ukázal jako velmi kvalitní
soupeř. První poločas jsme de facto
pouze bránili. První poločas jsme odbránili a využili jedinou chybu soupeře. Ve druhém jsme se trochu zvedli,
ale chybějící hráči základu scházeli.
Bylo vidět, že máme v nohách páteční
zápas s Tovačovem. Utkání s Jesencem
beru jako velmi dobrou a přínosnou
generálku. Silný soupeř nás pořádně
prověřil.“
Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Předváděli jsme výborný fotbal,
kterému chybělo pouze branko-

vé vyjádření. Já jsem byl spokojený s tím, co jsme předváděli. Měli
jsme problémy v koncovce, ale ono
je lepší si to vybrat teď než potom
v mistrácích. Mužstvo hrálo podle
mých představ. Soupeře z I.A třídy
jsme prakticky k ničemu nepustili,
což se mi líbilo a nabíjí mě to optimismem vzhledem k sezóně.“
SK Lipová
1.SK Prostìjov U19
3:3 (1:0)

ný. Hráli jsme velice dobře, kvalitnímu soupeři jsme se dokázali vyrovnat. Přestože jsme prohrávali – 1:3,
dokázali jsme ještě vyrovnat. Každopádně musím být s generálkou
spokojený. Dorostenci nás prověřili
po všech stránkách.“

ale překvapila, nebyla špatným protivníkem. Pěti brankami se blýskl
Roman Kamený. Byla to pro nás
dobrá prověrka.“

Sokol Konice
Olešnice
5:2 (2:1)

Branky Němčic: Kolečkář 2.
Sestava Němčic: M. Tomek – Řezáč, Svobodník, J. Navrátil, Jarmer
– Hošek, Vejvoda, Hamala, Chlud
– M. Navrátil, Kolečkář. Střídali:
O. Tomek, Ruber, Buriánek, Palíšek,
Vrána. Trenér: Radovan Navrátil.
Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:
„S Tovačovem jsme sehráli solidní
zápas. Soupeře jsme moc do šancí
nepouštěli a byli jsme lepším týmem. Naše výhra byla zasloužená.“

Branky Konice: Kamený 5.
Sestava Konice: Zapletal – Knoll, L.
Bílý, Ošťádal, M. Drešr – Kořenek, P.
Tichý, Kořenovský, Kamenný – Mohelník, Žondra. Střídali: F. Drešr, Rus,
Cetkovský, Paš. Trenér: Petr Ullmann.
Hodnocení trenéra Konice
Petra Ullmanna:
„V týdnu jsme sehráli utkání s kvalitativně slabším soupeřem. Olešnice

Branky Lipové: P. Dostál, Štěrba, Liška.
Sestava Lipové: R. Vybíhal – Žilka,
Macourek, Abrahám, Takáč – M. Vybíhal, Jamrich, Drexler, M. Dostál – P.
Dostál, Liška. Trenér: Pavel Růžička.
Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„Já jsem s naším výkonem spokoje-

FK Nìmèice nad Hanou
TJ Sokol Tovaèov
2:0 (0:0)

SK Slatinice
TJ Sokol Plumlov
4:1 (2:0)

Branka Plumlova: Matoušek.
Sestava Plumlova: Melichárek – Vysloužil, Matoušek, Fabiánek, J. Kiška
– Křupka, Zabloudil, Hrstka, Klváček
– Gryglák, A. Hladký. Střídali: Varga,
O. Voráč, P. Kiška, T. Hladký, Zatloukal. Trenér: Pavel Voráč.
Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:
„Nevím, čím to bylo, ale hned po
pěti minutách jsme prohrávali nula
dva. Pak jsme měli více ze hry, drželi
míč. Nedařil se nám ale přechod do
útoku. Ve druhé půlce jsme se zlepšili, dokázali snížit. Hra byla vcelku vyrovnaná, ale domácí byli efektivnější
v zakončení.“
(zv)

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 26. července 2017 rozhodla:
1. II. třída – Změna termínu - hřiště: Utkání 2. kola – TJ Sokol Čechovice „B“ – TJ Horní Štěpánov – změna pořadatelství. Původní termín: SO 12.8. 2017 od 17:00 hodin, hřiště Čechovice. Nový termín: SO 12.8. 2017 od 10:00, hřiště Horní
Štěpánov. Dohoda oddílů.
2. Okresní pohár FAČR Změna termínu - hřiště:Utkání 1. kola – Sokol Konice - TJ Sokol Čechovice. Původní termín:
NE 30.7. 2017 od 17:00 hodin, hřiště Konice. Nový termín: NE 30.7. 2017 od 17:00, hřiště Dzbel-Jesenec. Dohoda oddílů.
Utkání 1. kola – TJ Jiskra Brodek u Konice - TJ Sokol Plumlov. Původní termín: NE 30.7. 2017 od 17:00 hodin, hřiště
Brodek u Konice. Nový termín: SO 29.7. 2017 od 17:00, hřiště Krumsín. Dohoda oddílů.
Utkání 1. kola – TJ Sokol Klenovice na Hané – FC Kralice na Hané. Původní termín: NE 30.7. 2017 od 17:00 hodin, hřiště
Klenovice na Hané. Nový termín: NE 30.7. 2017 od 17:00, hřiště Bedihošť. Dohoda oddílů.
3. Přebor OFS mladší žáci Změna termínu: Utkání 7. kola – TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol Mostkovice. Původní
termín: SO 16.9. 2017 od 10:00 hodin. Nový termín: NE 17.9. 2017 od 10:00. Dohoda oddílů.
4. Hlášenky: Hlášenky pro podzimní část SR 2017-2018 dodaly všechny oddíly. Vše zadáno do systému IS.
5. Losovací aktiv: Losovacího aktivu soutěží OFS pro SR 2017-2018 se zúčastnilo 33 zástupců oddílů z celkového počtu 42 pozvaných. Omluveny byly oddíly FK Němčice nad Hanou, TJ Sokol Zdětín a SK Lipová.
6. Pokuty: Neomluvená neúčast na Losovacím aktivu OFS Prostějov. STK ukládá pokutu dle čl. 28.4 SŘ klubům ve výši 300,-Kč:
TJ Biskupice, Sokol Bedihošť, FK Skalka 2011, TJ Sokol Brodek u Prostějova, SK Jesenec, TJ Sokol Vrchoslavice.
7. Upozornění oddílům: STK upozorňuje oddíly účastnící se mužských soutěží SR 2017-2018 na povinnost nahlášení barvy domácích dresů.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman Minx.

Čechovice ulovily Maděrku

17072170818

nacházet na internetových stránkách WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

151204111262

Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci

ČECHOVICE Zbrojení čechovického Sokola na novou sezónu
neustává. Krátce před startem
nového ročníku přibyl do kabiny
hráč zvučného jména – Ondřej
Maděrka. „Před měsícem jsem
mu zavolal, že o něj mám zájem.
On mi odpověděl, že preferuje
Rakousko. Pak jsem zaslechl, že
o něj má zájem Lipová, a já tomu
nechal volný průběh,“ líčil lanaření
čechovický trenér Evžen Kučera
a dodal: „Minulý pátek mi sám On-

dra zavolal, že by nám rád pomohl
s postupem.“
Slova trenéra Kučery potvrzuje i samotný hráč. „Vzhledem k tomu, že
jsem skončil v Boskovicích a nevyšlo
Rakousko, tak jsem se rozhodl pro
Čechovice. Bydlím v Prostějově, tak to
byla snadná volba,“ popisuje Maděrka.
Borec, jenž okusil nejvyšší mládežnické
soutěže a hrál i v mužských vyšších
ligách, nebere I.A třídu jako degradaci.
„Mám za sebou nějaká zranění a fotbal
už beru spíš rekreačně. Chci se jím bavit

a užívat si ho,“ vysvětluje Maděrka. Motivací jsou pro něj postupové plány Sokola. „Doufám, že by se to mohlo povést. Neříkám, že se tak stane díky mně,
ale budu se snažit ze všech sil k tomu
přispět. Chci klukům pomoct,“ líčí své
dojmy nová čechovická posila a na adresu spoluhráčů doplňuje: „Ti kluci jsou
šikovní, jsou delší čas pohromadě. Minulý rok jim to uteklo o pár bodů, sledoval jsem to. Pohybují se na špici I.A třídy
a já věřím, že když mákneme, tak by se
to mohlo konečně podařit.“
(zv)
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F TBALOVÁ R ZHLEDNA
jsme postoupit, škoda“
KONICE SLAVÍ POSTUP V KVALITNÍM MAČI S ČECHOVICEMI „Chtěli
komentoval Ondřej Maděrka
Hosty zradily penalty, nedali ani jednu…!

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
DZBEL Souboj dvou špičkových celků I.A třídy přilákal do
Dzbele solidní návštěvu, která
neodcházela zklamána. Konice
si to s Čechovicemi rozdala na
férovku, hrálo se v solidním
tempu, kdy každý chvilku tahal
pilku. První půle patřila domácím a získali jednobrankový
náskok. Hosté hru i skóre následně srovnali a musely rozhodovat pokutové kopy. V nich
svěřenci Evžena Kučery totálně
vyhořeli a z postupu se tak radovali Koničtí.
Stav pøed výkopem
Obě mužstva před sezónou posilovala. V domácích barvách se
představili Adam Širůček a Martin
Kořenek. Na straně hostů dirigoval
obranu zkušený Lukáš Koláček, po
levé straně jezdil Ondřej Maděrka,
na pravém beku operoval Jan Veselý.
Postup do další fáze byl zajímavý pro
oba, což se promítlo i do nasazení
obou týmů.

Vývoj zápasu
Vstup do zápasu patřil jednoznačně
domácím, kteří nastoupili s obrovskou motivací. Agresivním napadáním a důrazem nenechávali soupeři
prostor a nutili ho k chybám, které
přicházely. Čechovičtí vyrobili několik minel, které však k jejich štěstí
zůstaly nepotrestány. František Bílý
například netrefil zpoza šestnáctky
prázdnou bránu. Filip Drešr pak
po svém uvolnění nedal své střele
patřičnou razanci. Skóre otevřel

konický kanonýr Roman Kamený,
jenž dostal míč za obranu a chladnokrevně ho poslal z pravé strany ke
vzdálenější tyči – 1:0. Právě Kamený byl nejnebezpečnějším hráčem
Konice, jeho další střela však v bráně neskončila.
Čechovičtí se trochu dostali do
hry až v závěru poločasu. Po Hatleho přímém kopu stačilo útočícím
spoluhráčům jen líznout míč, ale
chyběly centimetry. Po Maděrkově hezké akci na jeho křížný pas
z levé strany také nikdo nedosáhl.
Marné pak bylo Haluzovo volání
po penaltě, když byl sestřelen gólmanem Laštůvkou, ale až poté, co
zakončil střelou vedle.
Do druhé půle vběhl na hřiště v bílých čechovických dresech úplně
jiný tým. Výsledkem byla převaha
ve středu pole a také vyrovnání. Po
hezké akci si naskočil na zadní tyči
na střelu Hatle, jeho pokus z voleje
Laštůvka zázračně vyrazil. Odražený míč však našel Maděrka a pohodlně ho uklidil do sítě – 1:1.
Vyrovnání opět probralo domácí
borce, kteří viditelně nebyli s remízou spokojeni. Již fungující defenziva Čechovic jim toho však mnoho
nepovolila. S výjimkou centrů do
pokutového území si domácí toho
již moc nevytvořili. To hosté byli při
svých útočných snahách mnohem
nebezpečnější. V úplném závěru pak
mohli nakonec hosté i šťastně zvítězit. Po jednom ze závarů vyběhl Laštůvka vysoko z brány, míč se dostal
ke Kolečkářovi, ten neváhal a poslal
ho z první na bránu. Jeho pokus však
skočil kousek vedle levé tyče. Tečku
udělal Kolečkářův pokus bodlem
vysoko nad a šlo se do penalt.

DZBEL Zajímavá posila na
poslední chvíli. Překvapivé
jméno se objevilo na soupisce Čechovic týden před
startem sezóny. Odchovanec
1.SK Prostějov, jenž prošel
Sigmou a Slováckem – Ondřej
Maděrka (na snímku) – se rozhodl působit v I.A třídě. V neděli absolvoval premiéru v novém působišti a hned se zapsal
do střelecké listiny. K postupu
do druhého kola to ovšem
Čechovickým nestačilo…

FOTO & VIDEO
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www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Nejaktivnějším domácím střelcem byl Roman Kamený (v nápřahu).
Foto: Zdeněk Vysloužil

proměnili, hosté se moc nevyznamenali. Nejprve poslal míč slabě
k tyči Kolečkář, aby ještě hůře provedl exekuci Koláček. Oba pokusy
tak Laštůvka snadno chytil. Potvrdit postup mohl domácí Knoll, ale
poslal míč vysoko nad. Ve hře mohl
udržet svůj tým Maděrka, ale napálil pouze horní tyč. Pokus Petra
Tichého pak lapil čechovický brankář Polák a přišla řada na Hatleho.
Hostující lišák se při rozběhu zastavil, poslal míč do sítě, ale rozhodčí
Bašný jeho provedení neschválil
a byl konec čechovických nadějí…

Osobnost utkání
Nepřehlédnutelnou a nepřeslechnutelnou postavou na hřišti byl hostující stoper Lukáš Koláček. Borec, jenž
má nepřeberné zkušenosti z vyšších
soutěží, se v Čechovicích rýsuje jako
vůdce, kterého tento tým dlouhodobě postrádal. V utkání neprohrál
snad jediný souboj a navíc své spoluhráče dirigoval až po útočníky.

Zásadní okamžiky

Zajímavost duelu

Rozhodujícím okamžikem celého
mače byl penaltový rozstřel. Zatímco domácí střelci Kořenovský
a Žondra své pokusy bezpečně

Přestože panovalo abnormální horko
a dusno, ani jedno z mužstev se nijak
nešetřilo. Zvláště Koničtí zahájil v neskutečném tempu, do kterého se po-

Zdeněk VYSLOUŽIL

Foto: Zdeněk Vysloužil

●● Co nám řeknete k dnešnímu „Máme informace, že Konice také
posílila a má super mančaft. Pro
zápasu?
„První půlku to bylo z naší strany nás je to určitě dobré, že jsme si
takové rozhárané. Trochu jsme se mohli zahrát proti takovému souhledali a Konice byla lepší. V ka- peři.“
bině jsme si řekli, že s tím musíme ●● Dal jste při své premiéře
něco udělat, a vlítli jsme do toho gól…
Atmosféra støetnutí po hlavě. Dali jsme rychlý gól „Těší mě to, samozřejmě. Je to fajn,
a měli šance. Škoda že jsme nedali že jsem klukům pomohl a dal gól.
Koničtí doma v Jesenci! Tak to- druhý gól, chtěli jsme postoupit.“ Škoda ale, že to nestačilo na pomuhle by nikdo z fotbalových znal- ●● Byla to dobrá generálka s tak stup. Současně mám tedy radost
ců před rokem nevěřil ani náhodou. silným soupeřem?
i zklamání, že jsme vypadli.“
Dva nesmiřitelní rivalové našli po
desetiletích společnou řeč a tak se
KAŽDÉ MÍSTO MÁ SVŮJ PŘÍBĚH
pohárový duel hrál na trávníku SK.
V hledišti pak byli příznivci obou
...ten náš píšeme už 20 let
klubů a bylo vidět, že Jesenečtí fandí
www.vecernikpv.cz
svým parťákům z Konice.

sléze dostali i hosté. Celkově to bylo
ku prospěchu věci a diváci se rozhodně nenudili. Hra se přelévala z jedné
strany na druhou a hráči se vydali ze
všech sil. Po závěrečném hvizdu toho
měli také očividně plné kecky…

Pozápasové hodnocení trenérù
Petr ULLMANN – Sokol Konice:
„Oboustranně kvalitní utkání, ve kterém se hrál dobrý fotbal. První poločas jsme byli maličko lepším
týmem my. Ve druhém nás Čechovice zatlačily a po
zásluze vyrovnaly. Zápas mi ukázal, že musíme ještě
zapracovat na fyzičce. Posledních dvacet minut jsme
už trochu tahali nohy a soupeř mi připadal živější.
Myslím, že zápasu ta remíza slušela. Penalty jsou loterie, Karel tři chytil. Postup bereme. Byla to dobrá
generálka před soutěží.“

Evžen KUÈERA – TJ Sokol Èechovice:
„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním byla
Konice suverénně lepší. Vytěžili z toho naštěstí jen jeden gól. Druhou půlku jsme zachytili začátek a chvilkami byli i lepším týmem. Vyrovnali jsme, mohli dát i
druhý gól. Ta remíza byla ale zasloužená. Bohužel jsme
zklamali na penalty. Nedat čtyři po sobě je katastrofa.
Byla to velmi dobrá generálka. Soupeř byl velmi kvalitní
a v první půlhodině kluky přesvědčil o tom, že mistráky
budou úplně něco jiného.“

P K 2 :0

2 :1

Sokol Konice

TJ Sokol Čechovice

Okresní pohár FAČR, 1. kolo
Drešr
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Haluza

Lakomý
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P K : 2 :0

Branky: 22. Kamený
Střely na branku:
Rohové kopy:

KONICE

5
1

Střely mimo branku:

2 :1

ČECHOVICE

( 1 :0)

6

Rozhodčí: Bašný – Halenka, Horák

Branky: 50. Maděrka
Střely na branku:

Diváků: 100

Rohové kopy:

2
3

Žluté karty: 33. Knoll, 90. Tichý

Žluté karty: 31. Š. Hanák, 35. Lakomý, 41. Kolečkář, 53. Chmelík.

Střídání: 56. Žondra za Kořenka, 72. Oščádal za Drešra, 76. Jurník za Širůčka.

Střídání: 65. Frys za Chmelíka, 88. F. Halouzka za Haluzu..

Střely mimo branku:

4

letos slavíme jubileum...

Pondělí 31. července 2017
www.vecernikpv.cz
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CIBULKOVA KANONÁDA POSLALA KRALICE DO DALŠÍHO KOLA
BEDIHOŠŤ Do prvních utkání nové sezóny zbývá už jen pár
dní, přesto se uplynulou neděli
hrálo v podstatě naostro. Mužstvo z Kralic, které bylo nejvýše
nasazeným týmem letošního poháru na Prostějovsku, změřilo
síly s Klenovicemi. Utkání se hrálo na neutrálním bedihošťském
hřišti, kam zavítala také stovka
nadšených diváků. Ač výsledek
hovoří za vše, nebyla to jednoznačná záležitost. Postup si ale
zajistili přeci jen zkušenější kraličtí plejeři.

Josef POPELKA

Obrovské parno se sneslo i na bedihošťský fotbalový stánek, přesto
hráči obou mužstev hned od úvodu
zvolili vysoké tempo, které nijak nepolevovalo po celý zápas. Klenovice se svého soka nezalekly a snažily
se o přímočaré kombinace, první
šance se ale zrodila na straně druhé. A byla to rovnou šance gólová.
Kralický Cibulka využil zaváhání
klenovické obrany a poslal svůj tým
do vedení – 0:1. I nadále to však
byly Klenovice, které svého soupeře zaskočily včasným presinkem.
Žádnou ze svých nadějných šancí

VIDEO&FOTOGALERIE
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klikni na

www.vecernikpv.cz

ke snížení byl kapitán Rozehnal, jehož střelu zneškodnil Šarman. Ještě
výhodnější pozici měl střídající Popelka, který se po několika vteřinách
ocitl ve vápně. Jeho lob však zamířil
nad branku. A tak se projevilo pověstné – nedáš, dostaneš. Na centr
z pravé strany si naběhl Kováč, který
nedal Klimešovi šanci – 0:5. Stejný
hráč se dokázal prosadit deset minut
před koncem ještě jednou a dokonal
TJ Sokol Klenovice na Hané
FC Kralice na Hané
0:6 (0:3)

V souboji kapitánů měl navrch kralický Nečas (s míčem).

však nedokázali svěřenci trenéra
Horáka dotáhnout do zdárného
konce. O další vzrušení se postaral
opět kralický snajpr Cibulka, jenž
se nemýlil podruhé – 0:2. Od té
chvíle se hra Kralic uklidnila, hráči
více drželi míč na svých kopačkách,
hrozili především přesnými nákopy špílmachra Nečase. Klenovice
byly blízko ke snížení po rohovém
kopu zásluhou hlavičky Césara, na
brankové čáře byl ale dobře postavený kralický zadák. Když se neujala ani střela Štěpánka či přímý kop
Dadáka, udeřilo do poločasu ještě

Foto: Josef Popelka

jednou na straně druhé. Svůj hattrick dokonal nezastavitelný Josef
Cibulka – 0:3.
Klenovickým tak vyvstal obrovský
problém do druhé půle. Zbraně
však samotní hráči předem nesložili, i když se zdálo být rozhodnuto.
Desetiminutovku se snažili vzdorovat nájezdům svěřenců Ivo Lošťáka,
tomu se ale opět probudil střelec
Cibulka a svou čtvrtou brankou
dal Klenovickým najevo, kdo v září
bude bojovat v dalším pokračování
okresního poháru FAČR. I po tomto
direktu se hrál útočný fotbal, nejblíže

Branky: 5., 20., 38. a 56. Cibulka,
73. a 80. Kováč. Rozhodčí: Peřina
– Spurný, Milar. ŽK: 42. César – 30.
Prokop M., 50. Répal. Diváků: 100.
Klenovice: Klimeš – César (65.
Popelka), Pospíšil, Šlézar, Grepl
(58. Cibulka M.) – Prokop R.,
Dadák, Dreksler, Rozehnal, Prášil
(59. Spálovský) – Štěpánek. Trenér: Vladimír Horák.
Kralice: Šarman – Petržela (46.
Répal), Prokop M., Hlačík (46.
Moštěk), Martinka – Troneček
(46. Halenka), Blahoušek (60.
Vincourek), Nečas, Kawij (77. Neoral) – Kováč, Cibulka. Trenér:
Ivo Lošťák.

tak půltucet přesných zásahů kralického mužstva. Stav se již do konce
utkání neměnil, za zmínku však stojí
nastřelená tyč Josefa Cibulky, v klenovickém dresu se dvakrát v dobré
pozici objevil Tomáš Dadák. První
střela mířila nad, druhou zblokoval
stoper Kralic.
Zaslouženě tak postoupilo zkušenější a vyzrálejší mužstvo, Klenovice, ač si odvezly nepříjemný

výprask, se za svůj výkon nemusí
rozhodně stydět. Jak se popasují
s novou sezónou, se dozvíme již
o tomto víkendu. Svěřenci Vladimíra Horáka zajíždějí v neděli ke
svému prvnímu zápasu do Ústí.
Kralice čeká již zítra generálka s devatenáctkou prostějovského SK.
Stejně jako Klenovice se Kraličtí
v neděli pustí do bojů krajského
přeboru na hřišti Medlova.

Pozápasové hodnocení trenérů
Vladimír HORÁK – Klenovice:
„Čekali jsme velice těžké utkání, ale výsledek je pro nás až moc krutý. Kralice
byly určitě vyzrálejším mužstvem, byla tam vidět zkušenost z vyšší soutěže,
ale myslím si, že jsme herně rozhodně nezklamali. Byly tam dokonce
okamžiky, kdy jsme hráli, a soupeř dával branky. Je to rozdíl dvou tříd, muselo to tam být vidět. Děláme až moc individuálních chyb, za což nás soupeř
potrestal. Chtěli jsme ale hrát za každého stavu, nechtěl jsem nic zabetonovat, stále to bylo bráno jako přípravný zápas. I když bychom za postup
byli samozřejmě rádi. Trápí nás obranná fáze, nejsme stále v kompletním
složení. Přesto je ale vidět, že kluky to baví, tak doufám, že nám to nadšení
vydrží i do nového ročníku.“
Ivo LOŠŤÁK – Kralice:
„Byl to náš teprve druhý zápas, ten první nám výsledkově nevyšel, což jsme
dnes rozhodně nechtěli připustit. Hráči k zápasu ale přistoupili zodpovědně.
Jsem spokojený jak s výsledkem, tak se samotnou hrou. Ta ani po poločase
a prostřídání neztratila na kvalitě. Budu rád, když nám střelecká forma
vydrží i v úvodním kole, pak by to bylo perfektní.“

Bojovný Brodek činil Plumlovu problémy
Obhájce trofeje postoupil s odřenýma ušima

KRUMSÍN Favorit herně tápal.
Souboj prvního pohárového
kola mezi Brodkem u Konice
a Plumlovem měl být papírově
jen otázkou konečného skóre.
Realita na trávníku však byla
zcela jiná. Snaživý nováček
okresního přeboru se proti
obhájcům pohárové trofeje
vytáhl a sahal po senzační
remíze. Čest účastníka I.A třídy
zachránil dvěma přesnými
trefami kanonýr Adam Hladký. „Představoval jsem si to
jednodušší. Pánbůh zaplať za
výhru,“ oddechl si Pavel Voráč,
nový kouč Plumlova.

Exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L
V oficiálním rozlosování měl
mít výhodu domácího prostředí
Brodek u Konice. Po dohodě

obou mužstev se ale nakonec hrálo
v Krumsíně, tedy na náhradním VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na
hřišti plumlovského Sokola.
www.vecernikpv.cz
Ani jedno z mužstev nenastoupilo
k soutěžní premiéře letošního
ročníku kompletní. Mnohem
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TJ Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Plumlov
1:2 (0:1)

Branky: 58. A. Burget – 37. a 72.
A. Hladký.
Rozhodčí: Petrásek – Lizna, Weiser. ŽK: 34. A. Hladký, 70. Vysloužil. Diváků: 50.
Brodek u Konice: Janků – L.
Koudelka, Barták, Možný, Mach –
P. Grepl, Z. Koudelka, P. Koudelka, Zapletal (75. Vičar) – A. Burget, Kolář (46. K. Grepl). Trenér:
Patrik Müller.
Plumlov: Melichárek – Vysloužil,
Fabiánek (68. T. Hladký), Gryglák, J. Kiška – Křupka, Aujezdský,
Hrstka (61. O. Voráč), Klváček –
A. Hladký, Kotlán. Trenér: Pavel
Voráč.

Plumlovská obrana měla s Alešem Burgetem (v modrém) hodně práce.
Foto: Zdeněk Vysloužil

citelnější absence měl plumlovský
favorit, v jehož základu chybělo
hned pět stabilních opor.
Brodečtí vstoupili do zápasu bez
respektu a plumlovská defenziva měla zpočátku hodně práce
se zachytáváním útočných snah
Jiskry. Větší šance však měli jako
první borci Plumlova. Konkrétně
Kotlán, jenž nejprve pálil zpoza
šestnáctky nad a následně po svém

uvolnění za obranou orazítkoval
horní tyč.
Brodečtí mohli jít do vedení zásluhou
standardní situace. Petr Koudelka
napálil míč z přímého kopu takovým
způsobem, že ho zastavilo až břevno
Melichárkovy svatyně.
Na druhé straně mohl otevřít skóre
Hladký, ale z dobré pozice poslal
míč mimo. Polepšil se krátce před
poločasem, když zužitkoval krás-

nou přihrávku Vysloužila utěšenou
střelou pod horní tyč – 0:1.
Brodečtí vstoupili do druhé půle
s velkou aktivitou. Nejprve pálil těsně
nad Grepl, aby následně utekl po levé
straně Aleš Burget a chladnokrevně
obstřelil Melichárka – 1:1.
Plumlov začal bít na poplach
a zvýšil obrátky. Vysvobození přišlo
z kopačky Adama Hladkého, jenž
se individuálně uvolnil a poslal míč
za záda brankáře Janků – 1:2. O chvíli později mohl pečetit Tomáš

Hladký, ale trefil pouze brankovou
konstrukci.
V posledních pěti minutách se
Jiskra vrhla do zoufalého náporu.
Několik dlouhých nákopů a závarů
nakonec s trochou štěstí plumlovská defenziva odvrátila a Sokol
mohl slavit postup do druhého
kola. Ke cti brodským hráčům však
slouží, že se zvučnějšího soka nezalekli a v rámci svých možností sehráli s o dvě třídy výše postaveným
protivníkem vyrovnanou partii.

Pozápasové hodnocení trenérů
Patrik MÜLLER – Brodek u Konice:
„Utkání hodnotím kladně. Jsem potěšený nejen hrou mých svěřenců, ale
i přístupem Plumlova. Moji hráči se k tomu postavili zodpovědně, sáhli si na
dno svých sil. Celkově se mi zápas líbil. Od penalt jsme byli blízko i daleko.
Rozdíl dvou tříd byl chvílemi vidět, ale my jsme se dobře připravili takticky.“
Pavel VORÁÈ – Plumlov:
„Naše vítězství bylo hodně utrápené. Příčinou bylo, že nám chybělo pět
hráčů základní sestavy. Největší problém nám dělal přechod do útoku
a zakončování. Na adresu soupeře řeknu, že nás trochu zaskočil bojovností.
Ti kluci bojovali, snažili se a nám to dělalo problémy. Hráli dobře.“

Mostkovicím stačil poločas, Petr Zapletal trefil hattrick

MOSTKOVICE Další z utkání
prvního kola Okresního fotbalového poháru se odehrálo v Mostkovicích, kde domácí přivítali
Určice, které čerstvě sestoupily
TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Urèice
3:1 (3:0)

Branky: 2., 21., 33. Pe. Zapletal –
83. O. Halouzka
Rozhodčí: Dokoupil – Petrásek,
Holinka; ŽK: 28. Milar, 57. Kamenov – 54. P. Zapletal, 57. P. Halouzka. Diváci: 150.
TJ Sokol Mostkovice: Lukáš – Dadák, Chmelař, Milar, V. Vojtíšek (46.
Všetička) – L. Zapletal (46. Kazda),
M. Vojtíšek (69. Ordelt), Doseděl,
Bureš (76. Voráč) – Kamenov, Pe.
Zapletal. Trenér: Jiří Kamenov.
TJ Sokol Určice: L. Menšík (46.
Hýbl) – Mohelník (69. Bureš),
Nakládal (46. O. Halouzka),
Frehar, Zelina – Krajíček (57.
Šnajdr), P. Halouzka, T. Menšík,
Plajner – Vodák (46. Slezák), Pa.
Zapletal. Trenér: Pavel Zbožínek.

z krajského přeboru. Jestliže někdo očekával vyrovnané utkání,
domácí ho brzy vyvedli z omylu.
Jejich šutér Petr Zapletal s číslem
9 na zádech rozhodl během půl
hodiny a zbytek zápasu prakticky
nebylo o co hrát.
Začátek byl velmi svižný a už po
dvou minutách usměrnil centrovaný balón do určické branky Petr
Zapletal. Na druhé straně prověřil
Lukášovu pozornost ostrou střelou Plajner. Když už se hosté řítili
v brejku dva na jednoho, míč uklidil
do bezpečí Chmelař.
Po dvaceti minutách dostal pěkný
balón za obranu Lubomír Zapletal,
přihrál před branku Petrovi a ten
s efektem dopravil míč do odkryté
sítě. Domácí se uklidnili a oba týmy
v další fázi předváděly sérii nepřesností, hrálo se po hranici šestnáctky a brankáře zaměstnávaly pouze
střely z dálky.
Dvojice Zapletalů se podepsala
i pod třetí branku, když Lubomír
našel kolmicí Petra, a přestože si
Lukáš Menšík sáhl na balón, ten
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I Ordelt zakončoval nedůrazně
a Voráče po akci Kamenova vychytal Hýbl. Po rozehrání rohu pálil
Kazda nad branku.
Poslední slovo měli přece jen hos-

té, střela Ondřeje Halouzky z hranice šestnáctky zapadla do branky
a stanovila konečné skóre. Na soupeře ve druhém kole se tedy mohou těšit Mostkovice.
(tok)

Pozápasové hodnocení trenérů

Foto:Tomáš Kaláb

stejně skončil za jeho zády. V závěru první půle dvakrát zahrozil
určický Tomáš Menšík, nejprve
z přímého kopu, který ovšem cílil
pouze do gólmanových rukavic,
posléze pokusem z ostrého úhlu.
Trenér Pavel Zbožínek se snažil
o poločase oživit sestavu trojnásobným střídáním a do jisté míry
se mu to podařilo, protože po pře-

stávce měly Určice opticky více
ze hry. Nejprve ovšem po rohu
Kamenov číhal na zadní tyči, ale
střídající brankář Hýbl se nenechal překvapit. Na druhé straně
zkusil vystřelit Plajner, větší šance
však měli domácí. Petr Zapletal
vyslal dopředu Kamenova, který
našel před brankou Vojtíška, jeho
zakončení ale zblokovala obrana.

Jiøí Kamenov – trenér Mostkovic:
„Spokojen jsem s prvním poločasem, který byl z naší strany fotbalově docela slušný. Kluci si přenesli chuť do hry z posledního přípravného zápasu.
Soupeř mě maličko zklamal, ale jsme teprve ve fázi přípravy. Na druhou
stranu já bych si ještě loni nedovedl představit, že budeme hrát ve složení,
které nastoupilo do druhého poločasu. Teď je ovšem jiná situace, máme nedostatek hráčů. Dobře fungovala především ofenziva. Dva šikovné útočníky
dobře doplňovala záloha a poločasový výsledek byl zasloužený. Po přestávce
některé brejkové situace měly být zakončeny lépe. Vítězství nestavím nijak
vysoko, beru to spíše jako generálku na mistrovské zápasy.“
Pavel Zbožínek – trenér Urèic:
„V tomto utkání jsme ještě na určitých postech zkoušeli varianty, přesto
jsme zápas určitě chtěli odehrát naplno. Zapojili jsme hráče po zraněních,
po nemocech, po návratu z dovolené, takže to pro nás byla součást přípravy.
Na začátku jsme nastoupili v jiném rozestavení, než budeme hrát soutěžní
utkání. Je to pro nás ponaučení, že je potřeba koncentrovat se na každé
utkání, protože i I.A třída bude mít svoji kvalitu. Jsem moc rád, že ta facka
přišla teď, protože si musíme zvyknout na fakt, že teď budeme nastupovat
v jiné roli než v krajském přeboru. Tam jsme hráli zezadu a chtěli jsme se
proti favoritům vytáhnout, teď musíme být tím dominantním my.“
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JESTŘÁBI DŘOU NA LEDĚ I V POSILOVNĚ

Hokejisté Prostějova zahájili finální tréninkový proces
PROSTĚJOV První týden společné přípravy za sebou mají hokejisté Prostějova. Nově tvořící se tým polykal dvoufázové dávky na
ledě, prokládané posilovnou a výběhy. Celý týden od pondělí do
pátku byl kádr rozdělen na dvě poloviny a tréninkové jednotky
pěkně odsýpaly.„Já jsem s přístupem hráčů spokojen. Na všech je
vidět zájem,“ komentoval hlavní trenér Jiří Vykoukal.
Večerník navštívil páteční dopolední
trénink a musel dát hlavnímu kouči za
pravdu. Hráči se při nácviku herních
prvků prakticky nezastavili. Hra dva na
dva, tři na tři v jedné třetině je očividně
bavila. Nevydechla ani trojice gólmanů,
kteří byli v neustálé permanenci. Bylo
zkrátka vidět, že je pro ně hokejová práce současně i zábavou. Přímo na ledě
vedla trénink dvojice Jiří Vykoukal - Ivo

Peštuka, která byla potvrzena ve funkci
pro novou sezónu 2017-2018 (čtěte na
straně 21 - pozn.red.). V roli přihrávkového „nabíječe“ fungoval také kustod
Michal Černý.
Po ledové ploše se prohánělo necelých
pět formací včetně největších posil Tomášů Nouzy a Divíška či obránce Marka Drtiny. Na ledě nechyběl ani Marek
Švec, o jehož pokračování Jestřábi jed-

nali celé léto. K dispozici bylo i několik
hráčů, které klub zkouší. Jedná se například o Ladislava Marka z Českých
Budějovic, Tomáše Pařízka a Vojtěcha
Augustina, které tým zkoušel i loni. Během tohoto týdne dorazí i jeden obránce z Brna. „Ty kluky je potřeba nyní
poznat. Uvidíme, jak se budou ukazovat
v tréninku a jak budou reagovat v zátěži
a v zápasech,“ konstatoval Jiří Vykoukal.
V podobném duchu bude příprava
pokračovat i v příštím týdnu. Led
mají muži LHK zabukovaný pondělí až pátek od 9:00 do 11:00 hodin.
V úterý a středu pak i od 16:00 do
17:00 hodin.

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Gólmani si na nedostatek práce stěžovat nemohli...

Jiří Vykoukal dostudoval licenci B a nadále povede mužstvo

Nejatraktivnějším
„Jezdí to... Nemám k hráčům žádnou výhradu“
soupeřem budou
PROSTĚJOV Složil si mužstvo
a také ho povede. Otázku, kdo
bude hlavním trenérem Jestřábů, nakonec Jiří Vykoukal jako
sportovní manažer vyřešil tak,
že se sám chopil trenérského
žezla. V roli hlavního kouče za
sebou má svůj premiérový týden
přípravy na ledě. Na to, jaké jsou
jeho první dojmy, se Večerník
zeptal krátce po skončení pátečního tréninku.
●● Můžete zhodnotit první týden přípravy?
„Já jsem spokojený hlavně s tím,
jak k tomu všichni hráči přistoupili. Snažili jsme se dělat tréninky
krátké a intenzivní. Nemám k hráčům žádnou výhradu.“
●● Jaká je kvalita ledu?
(úsměv) „Jezdí to...!“
●● Tým trénuje ve dvou skupinách. Je to záměr?
„Ano, chceme, aby to bylo co nejintenzivnější, a v menší skupině to je lepší.“
●● V letní pauze jste si dodělal
trenérskou licenci B. Bylo to náročné?
„Bylo to hlavně dlouhé. Dostávali jsme spoustu informací, které
musí člověk vstřebat. Já jsem rád,
že už to mám absolvované.“

●● Mužstvo se připravuje na
ledě i mimo?
„Na ledě a také máme spoustu
kompenzačních cvičení. Využíváme i posilovnu a další věci má na
starost kondiční trenér David Skřivánek.“
●● Do Prostějova přišli zajímaví
hráči, tým jste skládal sám?
„Víceméně ano. Mužstvo jsem dával dohromady podle našich možností a podle toho, kdo byl volný.
Naše možnosti jsou omezené, proto tu nemáme třicet hráčů. Také
náš realizační tým je úzký.“
●● Jak bude vypadat nadcházející týden?
„Podobně jako konec toho prvního. Více už se ale budeme zaměřovat na herní situace a činnosti.
První týden byl objemový, v tom
dalším se už budeme zaměřovat
na to, co bychom po těch hráčích
chtěli dál.“
●● V týmu jsou zkušení borci
a i nadějní mladíci. Je už kádr
hotový nebo ještě po někom
prahnete?
„Situace není taková, že bychom si
mohli někoho dalšího jen tak dovolit. Přijdou ještě nějací hráči na
zkoušku, ale to už budou mladíci.“

●● Případné změnyy se tedy dají
rvních zápaočekávat až po prvních
sech?
íš o nárazové
„Uvidíme, půjde spíš
ždycky podle
situace. Jednáme vždycky
aktuálního stavu.“
●● V plánu máte setkání s faůžou těšit?
noušky. Na co se můžou
„Hlavně na hráče. Přijdou
mezi ně hlavně ti tři noví
áš DiMarek Drtina, Tomáš
ouza.
víšek a Tomáš Nouza.
oušPředstavíme fanoušde
kům i nové dresy. Bude
to spíše směřovánoo
na hráče, aby mohlili
fanouškům odpově-dět na jejich dotazy..
m
Uvažuji, že jich tam
vezmu ještě víc, abyy
se noví hráči poznalili
s fanoušky.“

Pardubice

PROSTĚJOV Skladba přípravných zápasů prvoligových Jestřábů
obsahuje sedm utkání. Až na jednu výjimku se jedná o souboje
s moravskými rivaly z WSM ligy. Na úvod si to svěřenci trenérské
dvojice Vykoukal - Peštuka rozdají v úterý 8. srpna na domácím
ledě s Frýdkem-Místkem. V tom samém týdnu ještě pocestují do
Třebíče.
V pátek 18. srpna pak budou moci fanoušci sledovat další zápas, na
prostějovském zimáku se ukáže Havířov. Finální fázi herní přípravy pak
obstarají duely ve Frýdku-Místku, domácí dvojzápas s Třebíčí a extraligovými Pardubicemi, které přijedou na Hanou poslední den prázdnin.
Generálkou na úvodní mistrovské derby v Přerově (9. září) pak bude
vystoupení Jestřábů ve Vsetíně.

„Situace není taková, že bychom si mohli
někoho jen tak dovolit. Přijdou ještě nějací
hráči na zkoušku, ale to už budou mladíci.“
sportovní manažer a trenér JIŘÍ VYKOUKAL
o dalších posilách

LHK JESTØÁBI PROSTÌJOV –
PLÁN PØÍPRAVNÝCH ZÁPASÙ

úterý 8. srpna, 18:00
čtvrtek 10. srpna, 17:30
pátek 18. srpna, 16:30
čtvrtek 24. srpna, 18:00
úterý 29. srpna, 18:00
čtvrtek 31. srpna, 17:00
úterý 5. září, 17:30

LHK Jestřábi Prostějov - Frýdek-Místek
Třebíč - LHK Jestřábi Prostějov
LHK Jestřábi Prostějov - Havířov
Frýdek-Místek - LHK Jestřábi Prostějov
LHK Jestřábi Prostějov - Třebíč
LHK Jestřábi Prostějov - Pardubice
Vsetín - LHK Jestřábi Prostějov

„Koho mi tam Bača dá, s tím budu hrát,“
nevybírá si spoluhráče Tomáš Divíšek
PROSTĚJOV Velká ryba. Jednou
z nejzvučnějších letních posil hokejových Jestřábů je bez diskusí
útočník Tomáš Divíšek. Borec, jenž
má na svém kontě dvacet reprezentačních startů a téměř sedm stovek
extraligových zápasů, by měl být
tahounem jestřábí ofenzivy v příští
sezóně. „Divoch“, jak se mu v hokejovém prostředí říká, chtěl původně
ukončit kariéru v rodném Mostu.
Po loňském sestupu se mu však ještě druhou nejvyšší soutěž opustit
nechtělo a tak zakotvil v Prostějově.
Nedávno osmatřicetiletého plejera
Večerník vyzpovídal po pátečním
tréninku.
●● Jak jste se vlastně ocitl v Prostějově?
„Jirka ´Bača´ Vykoukal mi zavolal,
jestli bych tady nechtěl hrát. Že mají
v hledáčku pár hráčů a já jsem jedním z nich. Dali jsme si pár schůzek
a dopadlo to tak, že jsem podepsal.“
●● Haná je pro vás zcela novou
destinací, ne?
„Mně se Morava líbí. Když jsem byl
v Brně, tak to bylo super. Teď jsem se
posunul kousek vedle. Každý klub je

jiný, má svoje specifika. (úsměv) Já se
ale těším a hodně.“
●● Rozhodovalo i to, že tady chodí
na druhou soutěž vcelku dost lidí?
„Já tu hrál jen dvakrát, ale atmosféra
byla super. Ty lidi jsou ve svém smyslu blázni, hokej v Prostějově doslova
žerou. Mně se tu jako soupeři hrálo
dobře. Doufám, že to bude ještě lepší.“
●● Máte za sebou první týden přípravy. Jaké máte dojmy?
„Musím říci, že výborné. Přiznám se,
že už dlouho jsem nezažil takový první
týden. Měli jsme čas si vyzkoušet výstroj, nové brusle. Zvláště powerskating,
který jsme měli první tři dny, byl super.
Pracujeme i v posilovně a nenásilným
způsobem jsme přešli do větší zátěže.“
●● Jak se vám zamlouvá zdejší parta?
„Ona je ta parta vždycky ze začátku
dobrá úplně všude. (smích) Těžko
zatím hodnotit. Chodíme na led na
dvě poloviny a ještě jsme všichni
dohromady prakticky nebyli. Tohle
se ukáže až tak po dalších čtrnácti
dnech. Důležité je, abychom zabrali
od října. Teď je to ještě vcelku jedno.“
●● S jakou jdete motivací do prostějovského angažmá?

„Mně se hodně líbí vize, kterou mi
nastínil Jirka Vykoukal. Prostějov
chce hrát nahoře. Já nemám rád takové ty alibistické řeči typu - uvidíme, pokusíme se a podobně. Jirka
mi jednoznačně řekl, že minimem je
semifinále. A to se mi líbí. Já jen doufám, že to splníme.“ (úsměv)
●● Máte představu, s kým byste
měl nastupovat v lajně?
„Tak tohle jde úplně mimo mě. Hlavní slovo má Jirka Vykoukal, to je trenér. Já tohle vůbec neřeším. Koho mi
tam dá, s tím budu hrát.“
●● Kolik byste chtěl nasbírat kanadských bodů?
„To je stejné jako předchozí otázka.
Osobní ambice vůbec neřeším. Pro mě
je hlavním cílem dostat se do semifinále. Samozřejmě k tomu chci přispět co
nejvíce body, ale že bych měl nějaký
konkrétní cíl, to ne. Chci být platným
hráčem tohoto mančaftu. Někdy to jde,
jindy to skřípe, to je hokejový život.“
●● Co říkáte na tolik diskutovaný
model WSM ligy?
„Mně se to nelíbí... Já jsem proti tomu,
aby se takové dárky těm mladým dávaly. Ono je to ale na delší rozbor. Já

jsem to ale moc nepochopil, proč by
se měla mladým ušlapávat cesta. Svaz
si to však vyhodnotil a asi má nějaké
argumenty, proč to takhle vymysleli.
Já ale říkám, že to nesmysl.“
●● Jste tedy zastáncem toho, aby
se mladí hodili do vody, ať plavou?
„Diskuse okolo jsem moc nesledoval. Usnadňovat ale někomu situaci, aby nebyl pod tlakem a nebál se
něco udělat s pukem, tím, že uzavřeme ligu, je podle mě nesmysl.
Nevím, jestli se tak ti kluci naučí
hokej líp. Já si myslím, že ne. Hrát
pod tlakem je nejlepší škola. Tam se

ukáže, jaký kdo má charakter, jaký
je hokejista.“
●● Těšíte see už na první
ápas? Kolik
přípravný zápas?
ů?
čekáte diváků?
dně. Vůbec
„Já se těším hodně.
olik chodí
ale nevím, kolik
v létě lidí. Já jenn doufám,
že nebude prázdná
hala. Srpen jee na sehrání, hezký hokej to
ude, ale
asi moc nebude,
pas po
zase je to zápas
delší době, takk snad
někdo přijde.“

„Prostějov chce hrát nahoře. Já nemám rád
takové ty alibistické řeči typu - uvidíme,
pokusíme se a podobně. Jirka mi jednoznačně
řekl, že minimem je semifinále. A to se mi líbí.“
nejvýraznější posila prostějovských Jestřábů TOMÁŠ DIVÍŠEK
o tom, proč zvolil Prostějov
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AGELKY STARTUJÍ PŘÍPRAVU
Na úplném začátku tréninkového
drilu bude jen sedm členek áčka,
hodně prostoru dostane kondice

UŽ ZÍTRA!
PROSTĚJOV Tak trochu symbolicky v první srpnový den
zahájí volejbalistky VK AGEL
Prostějov společnou přípravu
Marek
na příští sezónu. Půjde jako
SONNEVEND
ND
vždy o nový začátek, byť se toho v hanáckém kolektivu tentokrát nezměnilo nijak extrémně
mnoho. Večerník se v několika stěžejních bodech podíval, co
úřadující mistryně České republiky v nejbližší době čeká...

Původní
zpravodajstvíí
pro Večerník

ÚVODNÍ START:
DOSTAT SE DO TEMPA

První týden přípravy bývá pokaždé
rozjížděcí a letošek nebude žádnou
výjimkou. „Holky dorazí vesměs po
dovolených v různém fyzickém stavu
podle toho, co a kolik během volna
dělaly. Tím pádem je důležité hned
je neztrhat, spíš chceme jako obvykle
zátěž postupně zvyšovat přirozeným
způsobem. Na druhou stranu nikoho
nenecháme, aby se flákal, začít pracovat v rozumné míře a především správným způsobem je potřeba okamžitě,“
řekl hlavní kouč Agelek Miroslav Čada
s úsměvem. Trénink číslo jedna má
se svými svěřenkami i celým realizačním týmem naplánovaný na úterý 1. 8. od 16:00 hodin v hale Sport-

stupem času budovat pevné základy,
ze kterých budou čerpat celou sezónu,“ vyložil zkušený lodivod s tím, že
spoustu prostoru při vedení jednotek dostanou jeho asistent Lubomír
Petráš i kondiční specialistka Solange Soares. „A já jim do toho budu
kecat,“ zasmál se Čada své dohlížecí
funkci zastřešujícího šéfa.

centra DDM. „Ve středu i ve čtvrtek
KDY SE ZAPOJÍ
už máme na programu dvě fáze, v páJEDNOTLIVÉ HRÁČKY?
tek potom jednu. A víkendy budou až
do září pravidelně volné,“ popsal Čada. Na úplný start tréninkového procesu
se ze současného „A“-družstva VK
dostaví jen sedm plejerek: nahrávačka
NÁPLNÍ BUDE MĚSÍC A
Michaela Zatloukalová, blokařky Nina
PŮL ZEJMÉNA KONDICEE
Herelová a Veronika Trnková, smečařS čím se prostějovské ženy při nabí- ka Laura Emonts, univerzálky Helena
rání formy konkrétně setkají? „V sou- Horká a Sarah Cruz plus libero Julie
časném sportu je nesmírně důležitý Kovářová. „Kathleen Weiss se zapojí
opravdu kvalitní fyzický základ. Proto od čtrnáctého srpna, neboť má z osobtradičně nebudeme nikam spěchat ních důvodů povolen pozdější nástup
a kondici dáme během úvodních do přípravy. Lucie Nová bude první
šesti týdnů hodně místa. Většina dnů měsíc chybět kvůli své účasti na Letní
přípravy bude vypadat následovně: světové univerziádě, do Prostějova se
dopoledne výhradně kondiční cviče- vrátí koncem srpna. Trojice Andrea
ní, odpoledne herní prvky propojené Kossányiová, Sulian Matienzo a nová
však ještě s další náplní zaměřenou posila z Kuby pak bude plnit reprezenna fyzičku. A jak už jsem zmínil, není tační povinnosti ještě o poznání déle,
cílem hráčky zničit, nýbrž u nich po- s jejich připojením k našemu mančaftu

Volejbalistky Prostějova se v úterý opět opřou do míče.

počítáme až zkraje října,“ informoval
Čada. Stejně jako v minulých letech
vypomůžou na některých trénincích mladé odchovankyně klubu.
„Některé naše juniorky naskočí do přípravy žen podle potřeby a domluvy se
Slávkem Matějem.“
V PLÁNU TŘI TURNAJE
A PŘÁTELÁKY

Až téměř do poloviny září nesehrají
volejbalistky AGEL ani jeden přípravný duel. „To je záměr, stejně jsme
postupovali i v předchozích letech.
Hře se totiž začneme ve skutečně větší míře věnovat až po těch šesti převážně kondičních týdnech, během
nichž by jakékoliv přáteláky neměly

Foto: archív Večerníku

velký smysl,“ vysvětlil Čada. Leč poté
již všechno půjde ráz na ráz. Od 8.
do 10. září absolvují Agelky turnaj
v německé Postupimi, 15. a 16. 9.
přípravné zápasy doma proti polskému Rzeszowu, 22. až 24. září je
čeká turnaj právě v Rzeszowě a od
28. do 30. 9. pak další turnajové
klání na Olympu Praha. „K tomu
operativně přidáme ještě další přátelská utkání, potřebovat nejspíš
budeme nějakého soupeře hlavně
v první půlce října. Českou extraligu
totiž otevřeme čtrnáctého října ve
Šternberku,“ připomněl kormidelník
Prostějova. „V tu dobu bychom rádi
byli v takové formě, aby nám vstup do
soutěže vyšel bez zbytečných komplikací,“ uzavřel Miroslav Čada.

Dnes vstoupí do přípravy mladé hráčky

PROSTĚJOV O den dříve než
dospělé Agelky odstartují společnou přípravu na soutěžní ročník
2017/2018 některé mládežnické
kategorie volejbalového oddílu VK
Prostějov. Konkrétně půjde o juniorky a kadetky, jež pod vedením
osvědčených koučů Jaroslava Matěje
a Lukáše Mičeka začnou trénovat již
během dneška.
„Ano, naše dva nejstarší výběry zahajují v pondělí 31. července,“ potvrdil
s předstihem šéftrenér mládeže ve
vékáčku Jaroslav Matěj. „A čemu se

budeme věnovat? V úvodním týdnu
je to vždy takový mix kondice a individuálních herních činností v rozumné
intenzitě, aby se holky po delším volnu
postupně dostaly do tempa směrem
k následnému soustředění,“ vyložil
zkušený lodivod.
Podobná náplň čeká starší a mladší žákyně, které otevřou své přípravné období v úterý 1. srpna. „Starší povedou Solange Soares, Pavel Parobek a Petr Kyša,
od září se přidá Barbora Korhoňová.
Mladší bude mít dál na starost Jindřich
Němeček, kterému někdo vypomůže.

Kdo konkrétně, to ještě musíme vyřešit,“ upřesnil Matěj.
Po prvním týdnu se cesty prostějovských talentů zpod vysoké sítě
každopádně rozdělí. „Juniorky absolvují od pátku čtvrtého do neděle
třináctého srpna soustředění ve Vésce
u Olomouce. Náplň tam zpočátku
bude hlavně kondiční a postupem
času se zvýší podíl volejbalových tréninků, podmínky jsou k tomu v krásném i skvěle vybaveném areálu Hotelu
S-PORT ideální,“ zdůraznil Matěj.
ském
Na trochu odlišné prostředí v horském

terénu se zase mohou těšit kadetky,
starší i mladší žákyně a také nejmenší adeptky z přípravky vedené Lucií
Kučerovou a Barborou Korhoňovou.
„Všechny tyhle kategorie v úhrnném
počtu osmdesáti dívek zamakají od
soboty pátého do soboty dvanáctého
srpna na soustředění v Karlově. Tamní
hotel Kamzík skýtá výborné útočiště
k vyrážení za kondiční dřinou, která
bude v náplni převažovat s tím, že každý
den zpestří aspoň jedna herní fáze s volejbalem,“ pokračoval šéftrenér v popisu, co omladinu VK AGEL nemine.

Poslední tréninkový kemp mimo
domácí prostředí přijde na řadu od
neděle 13. do středy 16. srpna v Morkovicích. „Tam pojede čtyřiadvacet
vybraných děvčat z kadetek a starších
žákyň, aby se věnovaly především hře
a v menší míře ještě kondici,“ připojil Jaroslav Matěj. Po návratu všech nadějných
Agelek do PV bude příprava normálně
pokračovat v místních reáliích s tradičními výjezdy o víkendech na přátelské
turnaje. A už v polovině září skočí juniorky s kadetkami do nové sezóny svých
extraligových soutěží.
(son)

Lucie Nová se chystá na Světovou letní univerziádu:

„V Asii jsem ještě

Původní
rozhovor
pro Večerník
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SONNEVEND
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•• Jaké přípravné akce jste s uni-

verzitním výběrem ČR už absolvovala a co vás před vrcholným
turnajem ještě čeká?
„Zatím jsme měly dvě soustředění v Praze, kde jsme odehrály pár

přípravných utkání s americkými
univerzitami. V červenci pak holky
odjely do chorvatské Puly na mezinárodní turnaj. Před odletem na
univerziádu máme ještě soustředění
v Praze a následně v Mikulově, tam
bychom měly sehrát další přátelské
zápasy.“
Zapojíte se do tréninků Prostějova již někdy v srpnu, nebo až
po návratu z univerziády?
„Nejbližší soustředění vysokoškolského týmu České republiky začí-

••

••

••

••

ziádu poletíte?
„Nevíme přesně, jakou
herní úroveň budou
mít soupeřky. Některé
týmy však prý nastoupí
s hráčkami z ženských
reprezentací danýchh
zemí a tím pádem těžko říct, nakolik my
proti nim obstojíme.
Určitě ale chceme
vyhrát co nejvíc zápasů, dosáhnout
dobrého výsledku a zároveň si
užít kvalitní volejbal i tamní atmosféru.“
Těšíte se do atraktivní asijské
destinace?
„Ano, těším se moc. V Asii jsem ještě
nikdy nebyla a doufám, že tam uvi-

••

Prostějov (son) - Minulou sezónu
prostějovské volejbalistky drtily
zdravotní problémy. V podstatě
neustále byl někdo z vékáčka na
marodce a v závěru soutěžního
ročníku při extraligovém vyvrcholení připomínal kádr Agelek doslova lazaret. Proto Večerník zajímalo,
jak jsou na tom hráčky nyní, krátce
před vstupem do společné přípravy 2017/2018.
„Dobrou zprávou je, že momentálně jsou všechny holky fit a v pořádku, kvůli zdraví by nám teď neměla
chybět žádná členka soupisky. Ještě důležitější však bude, abychom
takhle stoprocentní šli i do prvních
mistráků a vydrželi pokud možno
celou sezónu. Byť je jasné, že minimálně nějakým nemocem či menším zraněním se nelze vyhnout.
Podstatné je nevypadnout ze hry
na dlouhou dobu,“ přemítal hlavní
kouč žen VK AGEL Prostějov Miroslav Čada.
Z tuctu jeho současných svěřenek
(včetně dvojice dosud nepodepsaných Kubánek) je naprosto v pořádku plná dvanáctka. „I Veronika
Trnková po jarní operaci cysty
v patě a následné rehabilitaci začne
trénovat naplno a uvidíme, jak bude
její noha na vyšší zátěž reagovat.
Potíže ale nepředpokládáme. Co se
týká Sulian Matienzo, kterou z konce uplynulého ročníku vyřadil zlomený prst na ruce, ta je podle zpráv
z Kuby už zcela v pořádku a v plné
přípravě s tamní reprezentací na
Panamerické hry. Stejně jako naše
nová posila,“ upřesnil Čada.

Beach: v ÈP žen
Svobodová devátá
Praha, Prostějov (son) - Týden
po zlatém úspěchu na mistrovství
republiky U20 se mladá hráčka
VK AGEL Prostějov Šarlota Svobodová vrhla společně s parťačkou
Karin Žolnerčíkovou do dalšího
beachvolejbalového turnaje, tentokrát v rámci seriálu Českého poháru žen.
pražské Pankráci se však holNa pražsk
kám tolik nedařilo, když nejprve
tříčlenné základní skupině obv tříčlenn
sadily po jedné výhře i porážce
druhé místo
mí a následně podlehly
hladkým poměrem v osmifinále.
Celkově to
t znamenalo dělené demísto.
váté místo
ÈP ŽEN – PRAHA PANKRÁC

moc se tam těším“
ná ve stejný den jako příprava VK,
ninků
takže do prostějovských tréninků
té, co
naskočím až koncem srpna poté,
se vrátím z Tchajwanu.“
Máte vy osobně jistý start
rt na
ádě?
letošní Světové letní univerziádě?
aných
„Momentálně je nás nominovaných
urnaj
šestnáct hráček a na samotný turnaj
odletí jen dvanáct, takže žádnouu jistotu dosud nemám.“
Koho z národního celku
u vynáte,
sokoškolaček osobně lépe znáte,
jsou tam nějaké kamarádky?
„Dobře se znám s holkama z Olympu Praha, kde jsem hrávala předd odchodem do Prostějova. S některými
jsem chodila i do školy. Ale taky
s ostatními členkami univerzitního
družstva jsme se už stihly poznat,
takže kolektiv máme výborný.“
S jakými ambicemi na univer-

Všechny hráèky
jsou zdravé a fit

Výsledky - základní skupina C:
Svobodová, Žolnerčíková – SedSvobodov
latá, Haní
Haníková 2:0 (15, 14), Svobodová, Žolnerčíková
Ž
– Honzovičová, Pluh
Pluhařová 1:2 (-16, 20, -12).
Osmifinále: Svobodová, ŽolnerOsmifinál
číková - Nováková,
N
Ostranská 0:2
(-16, -15)
-15).
Konečné pořadí: 1. Lojková, Tučková, 2. Komárková,
K
Knoblochová, 3. Dav
Davidová, Vaňková, 4. Kubíčková, Klimešová,
K
5. Klimešová,
Vandasová a Hauptová, Goliášová
a Honzovičová,
Honzov
Pluhařová a NoOstranská, 9. Svobodová,
váková, O
Žolnerčíková
Žolnerčík

nikdy nebyla,
PROSTĚJOV Na rozdíl od většiny svých klubových spoluhráček
nebude Lucie Nová při zahájení přípravy volejbalistek VK AGEL
na novou sezónu. Jednadvacetiletá smečařka se totiž chystá reprezentovat Českou republiku od 21. do 28. srpna na Světové
letní univerziádě 2017 v Tchajwanu a Večerník d ní nejen o tomto tématu pořídil krátké interview.

RYCHLÝ
VEČERNÍK

„Pro mě šl
šlo o první rok v profesionálním týmu.
tým Zdá se mi, že to trošku
moje myšlení a rovněž techzměnilo m
nicky jsem se posunula dopředu.
sezóně bych ale určitě chtěla
V další sez
soutěžní utkání.“
i víc hrát so
Co říkáte
řík na letní dění v prostějovském oddílu a jiných klubech ČR, na změny v hráčských
kádrech s výhledem do sezóny
2017/201
2017/2018?
„My
bycho měly být rozhodně silbychom
Foto:archív Večenríku
nější, neboť
nebo přijdou zkušené volejbalistky Kathleen Weiss a Helena Hordím i něco víc než jenom halu a ho- ká i některé další posily. Co ostatní
tel.“ (směje se)
týmy? Tak to zatím nemám předJak hodnotíte z osobního stavu, jak by soupeři mohli vypadat.
hlediska uplynulý ročník ve VK Velkou neznámou pro nás všechny
AGEL?
je hlavně nováček z Liberce.“

••

••
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„ZŮSTÁVÁM NA STEJNÉ HLADINĚ“
Tenistka Karolína Plíšková dorazila poprvé do Prostějova jako světová jednička

EX

EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV Je to dva týdny,
co se členka prostějovských
mistrů z loňského ročníku extraligy Karolína Plíšková stala
světovou tenisovou jedničkou.
Ale jakoby se nic zvláštního
nestalo. Po krátké dovolené se
vrátila k tréninku a pod vedením
kouče Davida Kotyzy absolvovala část přípravy na americké
pokračování sezóny v areálu TK
Agrofert. „Nikdy jsem vítězství
ani porážky nějak zvlášť neprožívala. Z úspěchů mám radost
a z neúspěchu jsem smutná. Ale
vždy jen chvíli. Je to takové i teď,
i když pochopitelně postup na
první místo žebříčku těší,“ prozrazuje své pocity světová tenisová královna, která v uplynulém týdnu pobývala převážně
v Prostějově. Večerníku nemohla návštěva nové královny utéct
a po pondělním předání dárku
od Miroslava Černošky došlo ve
čtvrtek dvě hodiny po poledni
na tento exkluzivní rozhovor.

●● Vážně s vámi postup do čela
žebříku WTA nic neudělal? Necítila jste, že se vám splnil sen?
„Všechno beru prakticky odmalička s nějakým nadhledem a odstupem. Pocitově zůstávám na stejné
hladině. Když holky hodně vyletí
nahoru, má to na ně vliv a období
výher střídá doba porážek. Některé to neustojí. Těch příkladů bychom v minulosti našli několik.“
●● Nemáte strach, že se vám to
také může přihodit?
„Doufám, že se mi to nestane, že se
podobným výkyvům vyhnu. Snažím se to brát tak, že jsem tenistka,
ne světová jednička. I když cítím,
že třeba zájem médií je větší.“
●● Dostala jste se na samotný
vrchol. Nehrozí ztráta motivace?

„Ale já nejsem žádný Federer nebo
Djokovič... (smích) Ti můžou mít problém s motivací, protože už vyhráli
úplně všechno. To u mě neplatí. Mám
se svým týmem před sebou celou
řadu cílů. Víme, v čem se potřebuji
zlepšovat. Motivaci mám velkou.“

„Byla možnost o nové situaci chvíli přemýšlet, protože jsem měla
krátkou dovolenou. Vyšlo to vážně
dobře. Kdybych se stala jedničkou týden před grandslamem, tlak
okolí by byl mnohem větší. Asi
to tak mělo být, i když ideální by

●● A nevadí, že je zde doma váš
bývalý manažer Miroslav Černošek, se kterým jste nedávno
ukončila spolupráci?
„To absolutně ne. Změnila jsem
manažera, což ale neznamená, že
jsme se s panem Černoškem rozešla

Změnila jsem manažera, což ale neznamená,
že jsme se s panem Černoškem rozešla ve zlém.
Naopak. I díky tomu jsem zůstala hráčkou Sparty
s možným působením také tady v Prostějově....
bylo poskočit na první místo přímo na kurtu po vyhraném zápase.“
(úsměv)
●● V nejbližší době musíte počítat s velkým množstvím pozvánek na nejrůznější akce. Dokážete udržet koncentraci na tenis?
„Vždy jsem se dokázala vnitřně
vybalancovat. Proto věřím, že to
zvládnu i tentokrát. Nejsem lehkovážná. Je to pro mě nová životní situace, ale nemyslím si, že se
budu měnit. Zájem je prostě teď
větší, někdy je to těžké, protože
třeba média mají snahu se dostat
trochu víc do mého soukromí. Ale
jde to zvládnout. Neměnila bych,
stát se světovou jedničkou je hezké.“ (úsměv)
●● Změny nastanou i přímo na
kurtu. Počítáte s tím, že se na
nejlepší hráčku světa bude chtít
každá soupeřka vytáhnout?
„Ale to v devadesáti procentech platilo už
dříve. Když

v rámci exkluzivního
rozhovoru
rozhovo
oru
pro Veče
Večerník
erník
se ptal
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ve zzlém. Naopak. I díky tomu jsem
zůst
zůstala hráčkou Sparty s možným
půs
působením také tady v Prostějově.
Má
Máme spolu dohody týkající se
rep
reprezentování ve Fed Cupu nebo
star
startu na pražském turnaji WTA.
Naš
Naše cesty se rozdělili v dobrém.“
●● V nové pozici vyrazíte na
am
americké betony. Máte představu, co vás v Kanadě a USA čeká?
„Če
„Čeká mě obhajoba velkého počtu
bod
bodů. Ani úplně přesně nevím, kolik jsem
j
jich loni získala. Ale je jich
hod
hodně. (úsměv) Budu mít tři příležito
žitosti, v Torontu, Cincinnati a na
US Open. Existuje velká šance, že
to někde
n
vyjde. Ale zase si nemyslím
lím, že třeba obhajoba finále na US
Op
Open bude nějak snadná. Každé
uhr
uhrané kolo bude dobré.“
●● Po turnaji v Cincinnati se
hra
hraje ještě podnik v New Havenu, kde jste loni nehrála. Je možné, že se na něm představíte?
„M
„Máme nějaký plán a ten se může
pod
podle okolností upravit. Záleží na
výv
vývoji předchozích turnajů. Můžu
nar
narazit na nepříjemnou soupeřku,
vyp
vypadnu a pak se budeme rozhodov
dovat, co bude dál. Všechno se
n d přeplánovat.“ (úsměv)
ne
nedá
●● Velkým snem zůstává vítězst
ství na grandslamovém turnaji.
K
Který máte v největší oblibě?
„K
„Kdybych si mohla vybrat jeden,
zvo
zvolila bych zřejmě US Open. To,
co jsem v New Yorku zažila před
rok
rokem, byl pro mě nezapomenutelný zážitek.
z
Na tom centrálním dvorci bbych chtěla přebírat trofej. Ale líbí
se m
mi i grandslam v Austrálii.“

●● Nejste sama. Proč se u tenistů Australian Open těší takové
oblibě?
„Jde o první vrchol sezóny po přípravném období. Každý se těší, až
bude zpátky na kurtu hrát zápas.
Navíc je tam teplo, což je fajn především pro Evropany, kteří se často
připravují doma v zimě. A osobně se
mi libí, že tak jezdí i hodně fanoušků
z Česka a na tribunách jsou slyšet.“
●● Každý tenista touží po úspěchu na grandslamu. V čem tkví
kouzlo těchto čtyř turnajů?
„Je toho víc. V tradici, ve výši finančních odměn, v množství bodů za
vítězství, v tom, že trvají dva týdny.
A taky v tom, že jsou jenom čtyři.
Osobně to mám nastavené tak, že
když jdu na kurt, tak na body ani
peníze nemyslím. Dopředu mě žene
myšlenka na vítězství. S tím jdu pokaždé do zápasu. A výhra na grandslamu je nejvíc. Víc, než třeba zlato
na olympiádě. Nevěřím, že pokud by
někdo dostal na výběr, upřednostnil
by triumf na olympijském turnaji
před úspěchem na grandslamu...“
●● Před rokem jste si v závěru
sezóny poprvé zahrála na Turnaji mistryň. Myslíte si na další
start v Singapuru?
„Rozhodně se tam chci vrátit. Během
sezóny už jsem docela dost bodů
uhrála, věřím, že to vyjde. Po turnajích v Americe budeme chytřejší, šanci mám velkou. A navíc i v posledních
měsících sezóny ještě budou turnaje,
kde půjde potřebné body uhrát.“
●● Pokud se to podaří, pojedete
tam s cílem vylepšit svoji loňskou bilanci jedné výhry?
„V roce 2015 mi účast utekla o pár
bodů. Loni jsem se už do osmičky dostala a chtěla se především
zúčastnit. Chtěla bych se zase
o kousek posunout. Když si start
v Singapuru vybojuji, bude cílem
postup ze skupiny do semifinále.“
●● V Asii bude v roce 2020 také
olympiáda. Máte představu, co
budete dělat v průběhu olympijského turnaje v Tokiu?
„Oproti Riu je Tokio bezpečné
město. Hrát se bude za tři roky, to
už bych grandslam mohla mít. Je
to strašně daleko. Nemůžu říct, co
ale bude... V každém případě zahrát si alespoň jednou v kariéře na
olympiádě by bylo hezké. A Tokio
se mi jako město líbí.“ (úsměv)

vizitka
FOTO&VIDEO
GALERIE

KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ

klikni na

www.vecernikpv.cz

„Když jsme začínali, byla Kája na šestém místě. To, že je první za tak krátkou dobu naší spolupráce, to je něco mimořádného. Ale není to jen výsledek mé práce. Přece jen spoluu děláme
sáhod ledna a Káje se počítají ještě výsledky, kterých dosáhla s předchozím trenérem Jirkou Vaňkem. Takže je to
i zásluha lidí, kteří s ní dělali přede mnou.
Myslím, že může hrát ještě lépe. Pro mě je to zatím
m
nekončící práce. Jsem rád, že ten posun do čela jee
motivační prvek, který jí dodá energii, aby přečkalaa
horší časy. Ty logicky u každého tenisty během kari-iéry přijdou. V téhle oblasti vidím posun a současně
ně
i rezervu. A pak jsou to jednotlivé střípky hry. Pořád je tam prostor pro zlepšení. Důležité je, že Kája má vnitřní motivaci se furt zlepšovat. Logicky je spokojená s umístěním, ale není spokojená s tím, jak hraje. Že by z toho měla nějaký extra pocit. Spíš se
zajímám o to, jak hraje a kde má rezervy. Společně jsme se na nich shodli.
V současné době, kdy žádná z hráček výrazně nedominuje, můžeme očekávat urputné boje o trůn téměř každý turnaj. Může to být zajímavé a jsem rád, že ona může
být součástí této soutěže. Každý ví, že Serena je fenomenální tenistka a kraluje už
dlouhou dobu. Faktem je, že i některé jiné hráčky se staly světovou jedničkou i díky
tomu, že Williams nehrála celou sezonu. Třeba Wozniacká v letech 2010 a 2011.
Ale nic to neubírá na tom, jak ty holky za Serenou hrají a že se snaží.
Nyní se chystáme na betonovou sezónu. Za tu dobu, co jsme spolu začali, teď máme
první delší časový úsek, kdy můžeme kvalitně pracovat. Tak věřím, že v Americe
bude Kája v dobré formě.
Koukám spíš do budoucna, také cítím zodpovědnost, abychom splnili další cíl v podobě grandslamového úspěchu.“
DAVID KOTYZA, osobní trenér Karolíny Plíškové

Foto: Josef Popelka
●● Každopádně musíte počítat
s povinnostmi, které vyplývají
z pozice nejlepší hráčky světa.
Jste na ně připravená?
„Nějaký nárůst zájmu jsem zaznamenala, ale snažím se všechno dobře
naplánovat. Abych povinnosti splnila, dejme tomu během dvou dnů,
a pak měla klid na tenis. A mohla se
připravovat s čistou hlavou.“
●● Před velkým tlakem vás varovala i bývalá jednička Angelique Kerberová. Jste na něj připravená?
„Věřím, že ano. Už kvůli tomu, že
moje cesta na vrchol byla jiná než
u Kerberové. Ona vyletěla během
roku, u mě byl vzestup pozvolnější.
Kvůli tomu mám pocit, že bych to
mohla zvládnout. Navíc opravdu je
třeba všechny věci pečlivě plánovat.
Uvidíme, jak se mi to podaří, protože recept na to, jak se chovat jako
světová jednička, neexistuje.“
●● Možná bylo dobře, že jste se
na trůn dostala během krátkého
volna uprostřed sezóny...

jsem nehrála s Kerberovou nebo
Halepovou, šla jsem na kurt jako
favoritka. V tom se toho moc nezmění. Ale vím, co myslíte. Papírový outsider se chce vždy na favorita vytáhnout. Chce si užít zápas
na velkém kurtu, hraje bez zábran
a to je pak každý zápas těžký. Ale
na mojí straně už jsou nějaké zkušenosti a také sebevědomí, které
jsem díky předchozím výhrám získala. Toho se dá využít v koncovkách vyrovnaných utkání. Se silnou soupeřkou si to musíte uhrát,
s tou slabší někdy stačí, když vydržíte. Vzít favoritovi set a vyhrát
zápas, to jsou rozdílné věci.“
●● Před další části sezony dobíjíte baterky. Proč jste zvolila
zrovna prostějovský areál?
„Máme tady vše, co potřebujeme. Nejsem tady poprvé, líbí se
mi tady, o všechno je postaráno
a můžu se soustředit pouze na trénink. Po domluvě s trenérem jsme
se rychle rozhodli právě pro tento
areál, kde je navíc klid.“

✓ narodila se 21. března 1992
v Lounech
✓ profesionální tenistka a od 17. července
2017 první hráčka světa
✓ tenisu se věnuje od čtyř let, stejně jako
její dvojče Kristýna, která je momentálně už v první světové padesátce
✓ v singlu získala devět titulů,
dalších pět přidala ve čtyřhře
✓ jako juniorka vyhrála Australian Open, na seniorský titul na
grandslamovém podniku čeká
✓ na turnajích zatím vydělala přes devět milionů dolarů
✓ dvakrát byla členkou vítězného fedcupového týmu České republiky. V posledním finále odehrála vítězný třísetový zápas proti
Kristině Mladenovičové, jeden z nejdelších zápasů rozhodla až závěrečná sada poměrem gamů 16:14. Jednalo se o nejdelší set dosavadní historie finále Fed Cupu a druhý nejdelší rozhodující set
v historii soutěže od roku 1963
✓ v loňském roce si poprvé v kariéře vybojovala postup na Turnaj
mistryň a rovnou startovala v singlu i deblu. Mezi elitou by neměla
chybět ani letos
✓ během dvanáctiměsíční kumulace bodů Češka vyhrála čtyři turnaje, dosáhla finále a semifinále na Grand Slamu, dvě semifinále
kategorie Premier Mandatory a devětkrát porazila hráčky z elitní
světové desítky. Takto došla až na vrchol světového pořadí WTA
Tour
✓ na turnajích zatím vydělala přes devět milionů dolarů
zajímavost: jejím manažerem se nedávno stal Michal Hrdlička,
známý sportovní reportér a především životní partner

letos slavíme jubileum...
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Kanadě
vyšel
TRIATLON ZAZNAMENAL REKORDNÍ ÚČAST
KONICKÝ

Nejmladší závodnice oslaví právě dnes desáté narozeniny

ČUNÍN Konický triatlon prostě
táhne. Celkem osmaosmdesát
účastníků se uplynulou sobotu
postavilo na start akce, která odstartovala na Čertových rybnících
u Čunína. Jedná se o dosud nejvyšší
počet závodníků v jeho historii, která se začala psát před patnácti lety.

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Letos bylo účastníků tolik, že se nemohli ani vejít na společnou fotku...

Poslední červencovou sobotu bylo
na „Čerťácích“ opět živo. Konal se
tam triatlon Veteran steel man. Na
účastníky čekala klasická trať v podobě 800 metrů plavání, 46 kilometrů na kole a 7,2 kilometru běhu, kterou absolvovalo celkem pětapadesát
z nich. Zbytek zvolil poloviční trať
hobby, jejíž zavedení se ukázalo jako
velmi šťastný nápad.
„Veteran steel man je tradiční akce, na
kterou se lidé rádi vracejí, za což jsme
moc rádi. Příjemně nás však překvapilo, že snad třetina startujících byla
letos nová. Pro řadu z nich se jednalo
o vůbec první závod v životě. Nejčastěji se jednalo o ženy, které absolvovaly poloviční trať. Budeme doufat, že

F o too r e poo r táá ž

saa
sa
aa

i ony k nám za rok opět najdou cestu,“
poznamenal hlavní organizátor Jan
Kovanda, který věří, že minimálně
někteří z letošních účastníků poloviční tratě příští rok zkusí plnohodnotného „steel mana“.
Konický triatlon je koncipován jako
akce pro každého. „Není to jen pro
závodníky. Mnozí z účastníků jsou rádi,
že je tento triatlon přinutí vstát z gauče,“
poznamenal s úsměvem Kovanda.
Letošní nejmladší účastnici Michaele
Hájková z Konice bylo v sobotu stále
teprve devět let, své desáté narozeniny
oslaví až dnes, tj. v pondělí 31. července.
Na opačném konci věkového spektra
letos vůbec poprvé chyběl Jaroslav Skácel zvaný Bedford, kterého v jeho 68

letech zastavila zlomenina klíční kosti.
I tak se přišel na ostatní podívat. Jeho
místo pak převzal čtyřiašedesátiletý Pavel Mikita (64), který ve svém věku prokázal fantastickou fyzičku, když skončil
na skvělém patnáctém místě.
Letošní novinkou byla i díky přibývajícím sponzorům tombola o dvaceti
cenách. Na své startovní číslo si tak nějakou tu cenu mohl odnést i ten, kdo se
na stupně vítězů díval s uctivým odstupem. „Už nějaký ten rok u nás vítězí stále ti stejní. Chtěli jsme, aby i ostatní měli
šanci si od nás odnést nějaký zajímavý
dárek,“ vysvětlil novinku Kovanda. To
však nebylo všechno. I letos se všichni
závodníci kromě diplomu těšili z nového funkčního trička tentokrát v krásné

Kossányiové jeden mač,
Češky skončily po základní fázi čtvrté

RICHMOND,
PROSTĚJOV
Základní část World Grand Prix
žen 2017 je minulostí a volejbalistkám České republiky včetně
jedné zástupkyně VK AGEL
Prostějov Andrey Kossányiové
vyšla nadmíru dobře. Národní reprezentace to potvrdila
i během třetího turnaje výkonnostní skupiny II v kanadském
Richmondu, kde dosáhla na dvě
Foto: Martin Zaoral
vítězství.
azurové barvě. „Příští rok to proběhne Češky v zemi javorového listu
zas, co jiného bychom poslední sobotu nejprve porazily Peru 3:1 a právě
v červenci dělali?“ uzavřel Jan Kovanda. tohle střetnutí se skvěle vydařilo
Kossy, která do něj sice naskočila
Výsledky:
až během druhého setu z lavičky,
MUŽI FREE
ale přesto stihla zaznamenat dva1. Jan Barabáš
náct bodů při vysoké úspěšnosti
2. Tadeáš Foltýn
útočného zakončení přes šedesát
3. Martin Lipenský
procent! Následně přišlo hlad-

MUŽI 50+
1. Čestmír Nakládal
2. Jan Scheuer
3. Petr Stepar

ŽENY FREE
1. Denisa Vraštilová
2. Markéta Navrátilová
3. Naděžda Skácelová
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3x foto: Martin Zaoral

ké podlehnutí 0:3 se silným Německem, aby dlouhodobou fázi
prestižní celoplanetární soutěže
uzavřelo překonání domácího výběru Kanady 3:1. V obou těchto
duelech se Andrea dostala na hřiště jen minimálně.
Každopádně tým ČR obsadil
v celkovém součtu všech devíti utkání za tři turnajová kola
čtvrté místo ve druhé divizi a do
závěrečného Final Four v Ostravě by pronikl i tehdy, pokud by
jako soubor pořádajícího státu
neměl postup předem jistý. Což
je v nelehké konkurenci nesporný
úspěch.
Podrobnosti ze severu Moravy,
kde se hrálo o uplynulém víkendu 29. a 30. července, přineseme
v příštím vydání Večerníku. (son)

WORLD GRAND PRIX 2017 – VÝSLEDKY ŽEN ÈR
SKUPINA II – ZÁKLADNÍ ČÁST

Třetí turnaj – Kanada (Richmond)
Česko – Peru 3:1 (23, -22, 19, 17). Andrea Kossányiová 12 bodů
(10 útoků při úspěšnosti 63 procent + 1 blok + 1 eso, hrála až od půlky
druhé sady).
Česko – Německo 0:3 (-18, -21, -15). Andrea Kossányiová 0 bodů
(nastoupila v základní sestavě, ale brzy střídala).
Kanada – Česko 1:3 (-21, -22, 17, -16). Andrea Kossányiová 1 bod
(1 útok při úspěšnosti 33 procent během krátkého naskočení z lavičky).
Pořadí skupiny II po základní části
1. Jižní Korea 25, 2. Německo 23, 3. Polsko 21, 4. Česko 19, 5. Bulharsko
16, 6. Portoriko 12, 7. Kolumbie 12, 8. Kanada 11, 9. Peru 9, 10. Argentina
8, 11. Chorvatsko 3, 12. Kazachstán 3.
SKUPINA I – POŘADÍ ZÁKLADNÍ FÁZE

1. Srbsko 22, 2. USA 19, 3. Brazílie 18, 4. Nizozemsko 17, 5. Itálie 16,
6. Japonsko 13, 7. Čína 13, 8. Dominikánská republika 11, 9. Rusko 11,
10. Thajsko 11, 11. Turecko 7, 12. Belgie 2.
Závěrečné Final Four se koná od 2. do 6. srpna v čínském Nankingu za
účasti šesti nejlepších týmů.
Jan Kovanda právě zahájil úvodní rozpravu. Mnozí Jan Barabáš, Tadeáš Foltýn a Martin Lipenský se na Triatlon je krásný a všestranný sport, občas však dá
ještě netušili, co je vlastně čeká.
stupních vítězů potkávají pravidelně.
lidem pořádně zabrat...

Veselý má další čtvrtfinále, Pavlásek bodoval v Praze
HAMBURK, PRAHA Až mezi
nejlepší osmičku se na štědře honorovaném turnaji v Hamburku
dostal daviscupový reprezentant
Jiří Veselý. Prostějovský tenista
dokázal vyřadit antukové specialisty Verdasca a Zeballose, ztroskotal až na Leonardovi Mayerovi.
Argentinec se dostal do hlavní

soutěže až jako náhradník, v průběhu turnaje ale zářil jako v době,
kdy na žebříčku ATP atakoval
první dvacítku.
„Jeho hra mi nesedí. Škoda že se nepodařilo vyhrát zkrácenou hru prvního setu. Měl bych šanci uspět,“ litoval
porážky Veselý, který s Mayerem prohrál čtvrté vzájemné střetnutí v řadě.

Tenisové hvězdy

Post nasazené jedničky nedokázal
v Praze potvrdit Adam Pavlásek,
postupem do semifinále ale naznačil, že se pomalu dostává do formy
z minulé sezóny, kdy se dostal až do
osmé světové desítky. Během turnaje vyřadil například i prostějovského
týmového kolegu Zdeňka Koláře.
„Hraji challengery abych získal ztra-

cené herní sebevědomí. Doufám, že
se to podaří a udělám nějaké dobré
výsledky. Rád bych se vrátil na pozice, kde jsem byl začátkem roku,“
přeje si Pavlásek.
V Praze se představil také Lukáš Rosol, vypadl však již v prvním kole po
vyrovnané bitvě s Němcem Madenem.
(lv)

SKUPINA III – KONEČNÉ POŘADÍ

1. Maďarsko 18, 2. Francie 16, 3. Venezuela 13, 4. Mexiko 9, 5. Kamerun 8,
6. Austrálie 4, 7. Trinidad a Tobago 4, 8. Alžírsko 0.

TENIS
MUŽI

ATP Tour - Hamburk

Dvouhra - 1. kolo: Veselý - Verdasco (7-Španělsko) 7:6, 6:7, 6:3. 2. kolo: Veselý Zeballos (Argentina) 6:4, 6:4. Čtvrtfinále: Veselý - Mayer (Argentina) 6:7, 4:6.

ITF - Praha

Dvouhra - 1. kolo: Pavlásek (1) – Ilhan (Turecko) 6:2, 6:1; Kolář – Kovalík (5-Slovensko) 2:6, 6:3, 6:4; Rosol (6) – Maden (Německo) 5:7, 5:7. 2. kolo: Pavlásek - Jaloviec 6:2, 6:2; Kolář - Hampel (Rakousko) 7:6, 6:0. Čtvrtfinále: Pavlásek – Kolář 6:2,
7:6. Semifinále: Pavlásek – Martin (4-Slovensko) 1:6, 6:7.

PROSTĚJOV
Podevatenácté
v historii bude Prostějov už v příštím týdnu hostit Mistrovství světa
družstev hráčů do 14 let v tenisu.
Letos budou nejlepší výběry bojovat o tituly od pondělí 7. do soboty
12. srpna v areálu NTC MORAVA
Za Kosteleckou ulicí. Na kurtech se
tak opět představí nejlepší tenistky
a tenisté této věkové kategorie.

Ladislav VALNÝ

„World Junior Tennis Final je bezkonkurenčně nejvýznamnější mládežnickou akcí ITF a bylo nám jasné, že
skoro každý rok se v Prostějově představí mladí talentovaní tenisté, kteří se
budou za nějaký čas tlačit do světové
špičky. I proto jsme rok od roku usilovali o to, abychom byli pořadateli
juniorského šampionátu. Zatím se
nám to daří, což nás těší. Možnost pořádat takový podnik je pro nás stále
vysoce prestižní záležitostí,“ říká Petra Černošková, dlouholetá ředitelka
mistrovství světa do 14 let.
V roce 2016 měl turnaj pro české
mládí trochu smutný konec, oba naši

kapitáni věřili, že při malém kousku
štěstí mohly jejich týmy stát na stupních vítězů. Chlapci prohráli s Argentinou v těsném zápase o postup do semifinále, když Argentina ztratila bod
jen s mladými tuzemskými nadějemi
a další soupeře doslova vyhnala z kurtu - ve finále Čínu dokonce v nejkratším čase dosavadní historie. Češky
podlehly v semifinále Ukrajině a ta
pak v rozhodujícím zápase přehrála
Ameriku. „Od medaile byla Česká
republika v obou případech kousek,
třeba to vyjde letos,“ přeje si Černošková.
V letošním roce půjde dívčí sestava
do turnaje ve složení Daria Vidmanová (I.ČLTK Praha), Kateřina Mandlíková (TK AGROFERT Prostějov)
a Linda Fruhvirtová (TK Sparat Praha). Nehrajícím kapitánem družstva
bude opět zkušený Lubomír Štych.
Chlapce povede, stejně jako v loňském roce Jiří Kulich, který bude mít
k dispozici trio Adam Jurajda (TK
AGROFERT Prostějov), Daniel Siniakov (TK Sparta Praha) a Lukáš
Hauge (TK Neridé).

17072810842

budoucnosti opět
míří do Prostějova
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KULIČKOVOU
BAŠTOU
MORAVY
JE
PROSTĚJOV
Oddíl Hanácká Trefa čítá přes třicet hráčů a úspěšně se věnuje i šipkám a deskovým hrám
PROSTĚJOV Je tomu přibližně šest let, co se na Prostějovsku
začalo mohutněji rozvíjet cvrnkání kuliček. Na počátku
stálo trio nadšenců, které o dva roky později založilo oddíl
Hanácká Trefa, který se v současnosti může honosit primátem nejsilnějšího klubu na celé Moravě. Zejména v pořadí
družstev a juniorů se jeho zástupci pravidelně umisťují na
stupních vítězů a úspěchy sklízí i na organizačním poli, když
právě na Hané se konají nejvýznamnější tuzemské akce včetně mistrovství republiky. Důkazem bylo i duo nedávných
šampionátů v Bedihošti. Nejen na tyto podniky se Večerník
podrobně zaměřil...

EXKLUZIVNÍ
NÍ
ví
zpravodajství
k
pro Večerník
Jiří
MOŽNÝ
Za oprášením dávné dětské hry
a její současnou popularizací stála
vlastně náhoda. To si tehdy Lukáš
Vlček, současný guru Hanácké Trefy, brouzdal po internetu a jen tak
mimoděk se proklikal na stránky
českého svazu kuliček. Když už tam
byl, tak si chtěl zahrát a oprášit dětské vzpomínky, jenže turnaje se hrály pouze v Praze. Myšlenka tak byla
na světě, a když jej o něco později
zavedla práce do hlavního města,
tak neodolal a na Petříně vedle
rozhledny se aktivně zúčastnil tamějšího klání. Tímto momentem
bylo rozhodnuto...
„Zaujalo mě to a sám jsem chtěl něco
podobného uskutečnit, v červenci
2011 jsme tak v Mostkovicích uspo-

řádali první turnaj. V témže roce na
něj navázaly další dva a podobně
tomu bylo i o rok později. Tyto podniky pak vyvrcholily kláním o Mistra
Hané,“ zavzpomínal Lukáš Vlček na
období, které stálo u zrodu Hanácké
Trefy. Ta vznikla v roce 2013.
O vznik se přičinila trojice Lukáš Vlček, Pavel Kotyza, Luboš Karásek,
následně začali členové přibývat,
až se jejich počet ustálil mezi třemi
a čtyřmi desítkami. „Jsme otevřeni
všem a rádi mezi námi uvítáme nové
tváře. Když jsme byli malí, hráli jsme
si s hliněnkami a věnovali jsme jim
dost času, pak se kuličky nadlouho
vytratily z očí, děti daly přednost jiným zájmům. Nyní ale získávají zpět
na popularitě,“ prozrazuje Vlček.
Nabídnout může nejen návrat do
dětských let, ale také legraci a pohodový den v přátelském kolektivu. „Stačí přijít a zaregistrovat se,
startovné činí jen pár korun. Pravidla jsou jednoduchá, jsme schopni
je každému vysvětlit během dvou

Hra pro děti i dospělé, v níž se daří okresním zástupcům. Na snímku zleva: Antonín Karásek, Pavel Kotyza a Lukáš Vlček.
Foto: Lenka Vysloužilová

Kuličky umí nabídnout napínavou podívanou, kterou přítomní diváci sledují se zatajeným dechem.
Foto: Lenka Vysloužilová

tří minut. Kuličky máme zdarma
k zapůjčení, je jich dostatek, navíc
hrajete venku a můžete si k tomu dát
i pivko. První reakce je často úsměvná, pak ale zavítají na turnaj a chytne
je to. Mnozí přišli kvůli dětem, ale
nakonec to začalo bavit samotné tatínky,“ konstatoval s úsměvem.
Účastníci turnajů se pouze musejí
připravit na skutečnost, že jim hraní
zabere dobrého půldne. „Každý duel
se hraje na dvě vítězné hry a celý
zápas trvá přibližně patnáct minut,
pokud se tedy nesejdou dva stratégové, kteří by několik minut přemýšleli nad každým cvrnknutím, to se
pak hraje i tři čtvrtě hodiny. (smích)
Celý turnaj pak trvá třeba od jedenácti zhruba do pěti odpoledne,“
pokusil se Vlček o přiblížení.
Na Prostějovsku se pravidelně zápolí v Mostkovicích, Křenůvkách,
Čelčicích i Bedihošti, právě sem
směřuje nejvíce akcí. Jedná se jak
o klasické Open turnaje otevřené
pro nejširší veřejnost, tak i o kategorii Masters, kam mají přístup pouze
členové Českého kuličkového svazu.
„Pořádáme tak čtyřicet procent domácích turnajů, dokonce polovinu
Masterů, ti nejlepší tak za námi jezdí
i přes půl republiky,“ vypíchl šéf Hanácké trefy.
Nejvíce oddílů i hráčů se rekrutuje
v Praze, aktivní jsou i Kralupy nad
Vltavou, kde vlastně celý svaz vznikl, Rakovník a z Moravy Ostrava,
Vratimov či Brno, nejčastěji se ale
hloubí dolík právě na Hané. „Máme
sofistikovaný systém, pomocí něhož

rychle uděláme důlek, a pak vše vrátíme do původního stavu, že nikdo
nic nepozná. V Praze prý mají složité
najít vhodné prostory, u nás je to jednodušší a v hospůdkách jsou rádi, že
jim zvýšíme tržby, takže sami chtějí
více turnajů,“ vypozoroval Vlček.
Zatím posledními velkými akcemi, které jeho tým pořádal, bylo
duo republikových šampionátů.
V Bedihošti si to nejprve na počátku června rozdali jednotlivci
a o pár týdnů později i čtyřčlenná
družstva. Toto měření sil až dosud hostil pouze Rakovník, nyní
se tak premiérově přesunulo na
Moravu.
Na individuálním mistrovství se
sešlo celkem čtyřiapadesát hráčů
ze všech koutů tuzemské vlasti, kteří své bitvy započali v deset hodin
hrou ve skupinách, kde se utkal každý s každým. „Kritérium pro postup
do vyřazovací fáze bylo tentokráte
velmi tvrdé, dál šlo pouze dvaatřicet
hráčů, všichni ostatní přešli rovnou
do dohrávek. Vyřazovací fáze se hrála systémem tenisového pavouka na
dvě prohry, takže i hráč s jednou prohrou mohl ještě celý turnaj vyhrát,“
líčil hlavní organizátor Lukáš Vlček.
Ve skupinách se hrálo na dvě vítězné hry, v pavouku už na tři. Mistryní
republiky se nakonec stala Katka Mišovičová z Bohemia & Moravia Clubu, která ve finále porazila svého klubového kolegu Marka Růžičku. Ten
s kuličkami začínal právě v Hanácké
Trefě. Bronz připadl Martinu Dostálovi z M-Dream Teamu. Mezi juniory vyhrál domácí Antonín Karásek
před Filipem Kokešem z Bohemia
& Moravia Clubu a Terezou Řídkou
z Glásfér Týmu. V klubové soutěži
se pak nejlépe umístil již několikrát
zmíněný Bohemia & Moravia Club,
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ÈLENSKÁ ZÁKLADNA
HANÁCKÉ TREFY:
Lukáš Vlček (předseda), Pavel
Kotyza (místopředseda), Luboš
Karásek (pokladník), Dagmar Karásková, František Karásek, Antonín Karásek, Ivo Losík, Drahoslav
Zavadil, Karel Ondrůj, Ladislav Vysloužil, Lenka Vysloužilová, Libor
Vysloužil, Ondřej Vysloužil, Radek
Julinek st., Radek Julinek ml., Magda Kotyzová, Gabriela Kotyzová,
Jakub Ondrůj, Lenka Kosková, Pavel Hacura, Bohumila Ondrůjová
st., Bohumila Ondrůjová ml., Marie
Losíková, Radek Kazlepka, Slávka
Harásková, Viktor Harásek, Eva Růžičková, Petra Košková, Robert Milenky, Milan Milenky, Marek Pekárek, Kateřina Studená, Filip Burka.

Hanácká Trefa skončila druhá a na
třetím místě se umístil Glásfér Tým.
„Celé klání provázela nejen skvělá
a přátelská atmosféra, ale i pěkně slunečné počasí,“ pochvaloval si předseda pořádajícího oddílu.
Doma tak zůstaly hned dva cenné
kovy a radost z toho byla obrovská. „Kdyby zůstal Marek u nás,
tak by to bylo ještě lepší, ale i tak
hodnotím naše vystoupení kladně.
Také organizačně se vše vydařilo,“
poznamenal Vlček. „Tento šampionát se k nám vrátil po dvou letech,“
připomněl předloňskou akci.
Tři týdny nato se v obci s přibližně
tisícovkou obyvatel opět cvrnkalo.
Na pořadu byl oddílový souboj, jenž
má trochu upravená pravidla. Zatímco mezi jednotlivci disponuje každý
deseti kuličkami, v týmech jich má
každý hráč jen pět a jde tedy v součtu
o velkolepou bitvu dvacet na dvacet.
Té letos kraloval Bohemia & Moravia Club před M-Dream Teamem
a HVZ GINZEL Rakovníkem. Ha-

nácká Trefa se musela spokojit se
šestou pozicí.
Od roku 2014 funguje pod hlavičkou Hanácké Trefy i oddíl deskových her, v jehož rámci se zájemci
pravidelně scházejí i k několikahodinovým herním seancím. Díky
jejich aktivitě a elánu se tak dokonce
po loňském nultém uskutečnil letos
první ročník Dominion ligy. A rok
2014 se stal i počátkem šipkařského
oddílu, jehož zástupci vyhráli v nedávno skončené sezóně 2016/2017
„C“ ligu Prostějovska, pro další ročník tak postupují do „B“ ligy.
A cíl kuličkové části je jasný - pokračovat v zajetých kolejích. „Žádné
změny neplánujeme a chceme zůstat
vůdčím moravským oddílem,“ má
jasno Lukáš Vlček. A podaří-li se doladit znění pravidel i s dalšími kontinenty, kde se zatím hraje trochu
jinak, mohli by se ti nejlepší z Hanácké Trefy objevit i na mistrovství
světa. Alespoň takový je sen mnoha
federací pro rok 2019.

poèet turnajù poøádaných oddílem hanácká trefa
Zdroj: Hanácká trefa Prostějov
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7 jednoduchých krokù, jak hrát kulièky:
1. Na turnajích Českého kuličkového svazu hrají vždy dva
hráči proti sobě, kuličky mají barevně odlišeny.
Cílem hry je dostat jako první všechny kuličky své barvy
do důlku.
2. Nejdřív každý hodí jednu kuličku od čáry hodu k důlku
(rozhoz). Kdo je blíž, rozhodne, kdo začne v první hře.
3. První hází všechny své kuličky (po jedné nebo i více najednou) z čáry hodu k důlku a snaží se jej zasáhnout.
Pak udělá to samé jeho soupeř.
4. V další části hry se pokračuje cvrnkáním. Každý cvrnká jen do svých kuliček, hráči se střídají po jednom
cvrnku bez ohledu na to, jestli kulička skončila v důlku.
5. Správný cvrnk je definován jako pohyb pouze jednoho
prstu, přičemž se smíte dotknout jen své (jedné) kuličky.
Ta pak může zasáhnout jakoukoliv jinou, i soupeřovu.
6. Kdo má první všechny své kuličky v důlku, vyhrává
hru. Zápas se většinou hraje na dvě až tři vítězné hry.
7. Čára hodu je vzdálena od středu důlku sedm a půl metru, důlek má průměr sedm a půl až jedenáct centimetrů.

