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SMRŽICE Miroslav Berousek zemřel nedlouho po
svých šedesátých narozeninách, když se mu stal
osudným pád z motorky při svém vystoupení
na Ukrajině. Kostel sv. Petra a Pavla se tak minulý čtvrtek zaplnil příslušníky slavné cirkusácké
rodiny.„Takto dlouhý smuteční průvod už Smržice
dlouho nepamatují,“ konstatovali místní. (mls)

➢

A
K
S
U
O
BER


    

17080410889
17072810837

17070710767

17072710825

ČTĚTE NA STRANĚ 25

EXKLUZIVNĚ

17072710826

Pondělí 7. sr pna 2017

2
RYCHLÝ

Vichøice v azyláku
Prostějov (mik) - Během odpoledních hodin ve čtvrtek 3. srpna zasáhla
větší část Olomouckého kraje bouřka
doprovázená silným větrem. Hasiči
v kraji zasahovali a odstraňovali škody
na padesáti různých místech, ničivému
živlu se bohužel nevyhnul ani Prostějov. „Silný vítr strhl plechovou střechu
o rozměrech pět krát dvanáct metrů
z budovy azylového domu na Určické
ulici v Prostějově,“ potvrdil Zdeněk
Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Chladí se i senioøi...
Prostějov (mik) – Při současných
vedrech se dá hovořit o naprostém
extrému. Uplynulou sobotu se brány
Víceúčelové haly-zimního stadionu
v Prostějově otevřely pro milovníky
veřejného bruslení. „Máme po nedávné rekonstrukci už dvě výkonná
zařízení na výrobu ledu, takže ten je i
při současných tropických teplotách
venku velmi kvalitní. Jsme rádi, že
už tak brzy můžeme veřejnosti poskytnout možnost přijít si zabruslit,“
řekl Večerníku Vladimír Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově.
„Ostatně už několik dní dochází na
zimní stadion i značný počet převážně starších lidí, kteří se chtějí prostě
jen zchladit. A posedí si zde poměrně
dlouho,“ zasmál se Průša.

Smrad se „nekonal“
Prostějov (mik) - Vedení prostějovského magistrátu upozorňovalo na
svých webových stránkách, že v pátek
4. srpna zemědělský podnik Statek
Prostějov bude jako každý rok hnojit
okolní pole v jižní části města. Tentokrát ale puch z pole nebyl tak silný jako
v minulosti. „Smrad byl akorát v okolí
Brněnské ulice u hřbitova. V centru
jsem už nic necítil,“ upozornil Večerník jeden z jeho čtenářů. My také ne...
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Agentura Místo Keltské noci bude Plumlovská lyra!
Návrat k tradici! Takto by se dal
charakterizovat úmysl organizátorů již šestnácti ročníků festivalu Keltská noc na plumlovské
přehradě. Tom Houmr a jeho
kolegové již dál nechtějí divákům
nabízet skotské písně a dudy, chtějí něco mnohem živějšího. A jak
zjistila Agentura Hóser, parádní
nápad už tu je!
„Když jsem byl malý, v televizi
jsem úplně žral soutěžní festival
populární písně Bratislavská lyra.

     

tt1POEʏMÓtt
Dostali ho živého. Víte, co je dobrá vůle? Skočit z dvanáctého patra a v šestém
si to rozmyslet... Na začátku týdne na sebe upozornil šestadvacetiletý muž, který zavolal policistům, že chce spáchat sebevraždu. Našli ho v telefonní budce
s nožem na zápěstí a naměřili mu 2,18 promile alkoholu. A co z toho všeho
plyne? Že telefonní budky dnes využívají už jen „sebevrahové“...
ttÁUFSâtt
Co je doma, to se prodraží. Ženy jsou jako bazény. Náklady na jejich údržbu jsou
v porovnání s časem, který v nich trávíme, nepatřičně vysoké... Navzdory těmto argumentům se u nás zahradní bazény těší značné oblibě. Dokonce snad i větší než
manželství. Osobně to nechápu. Raději si vyrazím někam, kde si člověk pořádně
zaplave a nestojí ho to skoro nic. Například na koupaliště ve Stražisku. Druhý den v
týdnu zde zaznamenali rekordní návštěvnost, dorazilo sem 1 636 plavců a plavkyň.
tt4UʭFEBtt
Čekal jako idiot. „Kdo si počká, ten se dočká,“ řekl si nahatý jednačtyřicetiletý
muž, který se u Kubusu schoval do křoví a údajně vyčkával, až se setmí. Pod rouškou tmy se prý chtěl vydat domů. Místo příslovečné roušky se však dočkal pletené sukně, kterou mu sehnali strážníci. Být jím, tak si příště řeknu i o podprsenku...
ttɇUWSUFLtt
Neštěstí ve štěstí. „Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl
ochoten zemřít,“ napsal francouzský spisovatel Honoré de Balzac. Pro nositele
slavného jména Miroslava Berouska ze Smržic byl největším štěstím cirkus. Ten
se mu stal i osudným. Po smrti na Ukrajině byl pohřben ve své rodné vsi.
tt1ÈUFLtt
Don Chichot. Když věčně zadlužený milovník vína Miguel de Cervantes
psal román Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, bylo pravděpodobně
jeho prvotním cílem zesměšnit tehdy oblíbené rytířské romány. Přitom se mu
podařilo vytvořit postavu, která je až dodnes vydávána za vzor bláznivého, ale
nezdolného a veskrze pozitivního idealismu. Díky tomu vznikl Don Chichot.
Hra Don Quijote de la Ancha byla k vidění v Němčicích nad Hanou.
tt4PCPUBtt
S bruslemi do tropů. Fascinující! Zatímco slunce žhnulo a venku panovalo
takové vedro, že vyschly i všechny nymfomanky, na ledě prostějovské Víceúčelové haly-zimním stadionu po letní pauze proběhlo první veřejné bruslení.
Navzdory tomu byli (skoro) všichni na přehradě. Asi čekali až zamrzne...
tt/FEʏMFtt
Oscary jisté? V kině Metro 70 bylo k vidění válečné drama Dunkerk. Někteří
o tomto snímku hovoří jako o nejlepším válečném filmu všech dob, jiní jako
o skvěle natočené nudě, téměř všichni o tom, že vidět tento film je téměř jako
pocítit válku na vlastní kůži. Kdo neviděl, neuvěří...



Kriminalita neroste. Vedení Územního odboru Policie ČR v Prostějově seznámilo ve středu i Večerník se
stavem kriminality v našem městě a
okolí. A světe div se, pachatelé během
prvního pololetí spáchali nachlup stejný počet trestných činů jako za stejné
období loňského roku. Kriminalita
tedy neroste, můžeme být klidní?

PROSTĚJOV Jestli rodič může svému dítěti něco dát, pak jsou to dvě
věci: vlastní čas a pozornost. O nic
víc dítě ani vlastně nestojí. To, co platí pro rodiče, platí samozřejmě i pro
prarodiče. Pohled, který ji okouzlil,
se naskytl jedné z Prostějovanek.
„Když jsem si hrála s malou u nás
´Na Splávku´, najednou kolem nás
jede holčička na koloběžce a s ní
děda na stejném vozítku. Úplně mě
ten pohled okouzlil. Je super mít takového prarodiče. Poprosila jsem,
jestli je můžu vyfotit. Všímejme si
těchto malých každodenních kouzel,“ vzkazuje lidem přes Večerník
Kateřina Dzurianová.

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

letos slavíme jubileum...

rubriky

Já zbožňoval ty vítěze, jakými byli
třeba Žbirka, Gombitová nebo
Elán. Do něčeho takového se chceme pustit i my a oživit tak starou
zašlou slávu Bratislavské lyry,“
poskytl exkluzivní vyjádření Tom
Houmr, dosavadní ředitel Keltské noci. Při snaze obnovit soutěž
zpěváků, zpěvaček a hudebních
skupin má prý už množství vlivných podporovatelů. „Tento záměr
hodlá financovat Andrej Kakiš,
který nedávno navštívil Keltskou
noc, při této příležitosti jsem mu
svůj nápad sdělil. Bývalý vicepremiér tady na Plumlově, co si budeme povídat, to nebylo jenom tak.
A dokonce hodlá nový soutěžní
festival sponzorovat každý rok miliardou korun. Za tyto peníze už

zaplatíme pořádné hvězdy populární hudby,“ mne si ruce Houmr.
Jenomže jak se Agentura Hóser dozvěděla, jednání s Kakišem nebylo
zrovna jednoduché. „Je pravda, že
tou svojí svatbou asi úplně zblbnul.
Trval na tom, že obnovená lyra se
bude konat v Čapím hnízdně, on
sám ji prý bude moderovat. Nakonec jsme se ale dohodli, že pěvecká
soutěž se bude konat v kempu Žralok a že se bude jmenovat Plumlov- okamžitě tu z Plumlova,“ napsal
ská lyra,“ oddechl si Tomáš Houmr. do redakce Karel Hergot, mnohoObnovení tradice bývalé Brati- násobný Zlatý i Český slavík.
slavské lyry přivítali i někteří čeští
Za Agenturu Hóser Majkl
umělci. „Bratislava nebo Plumlov,
to je jedno. Jdu někoho požádat,
5FYUWڀUÏUPSVCSJDFKFTNZÝMFOâ 
aby mi složil pořádný song. Já
OJLUFSBLQSBWEJWâBڀSFEBLDF
mám totiž cen tři zadky, ale lyru
jsem v životě nevyhrál. Tak chci 7FʊFSOÓLVTFPEOʏKEJTUBODVKF

KRIMI
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Podvodů, zejména těch finančních, řeší prostějovská hospodářská kriminálka mraky. Čerstvě
zveřejněný případ však něčím
vybočuje. Ukazuje, jak se v současné době člověk lehce dostane
do finanční pasti, kterou už postupem času nezvládá řešit.

29
Sedmačtyřicetiletá Prostějovanka se o jedno řešení pokusila. Aby zabránila exekuci za
nesplácení hypotečního úvěru,
brala si stále nové a nové půjčky.
Jednu za druhou. Nakonec jich
bylo celkem devětadvacet a při
jejich sjednávání věřitelům zamlčela, že je není schopna splácet. Její dluhy nakonec narostly
do obřích rozměrů a hrozí jí až
pětiletý kriminál...

  
608 960 042

po dvojici hledaných





29 000
Majitelé koupališť na letošní léto
nadávají jako špačci. Například
prostějovský aquapark navštívilo k
31. červenci devětadvacet tisíc lidí,
což je ještě méně než vloni. A to byla
sezóna roku 2016 brána jako katastrofální! Snad srpnové dny neblahou statistiku trošičku vylepší...
 

ANITA
MORAVEC GARD
Prostějov minulou středu navštívila
vnučka legendárního generála Františka Moravce, po kterém je pojmenovaná prostějovská 601. skupina speciálních sil. Vnučka strůjce atentátu
na Heydricha si se zájmem prohlédla
nejenom radnici, ale i celé město.



    

 

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.

DAVID PROCHÁZKA
se narodil 3. června 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 4. srpna
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 39 do 40 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má hubenou postavu,
černé vlasy a na prsou nosí tetování.

VLADIMÍR DREHER
se narodil 3. března 1963 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 31.
července 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 45 do 50 let, měří mezi
180 až 182 centimetry, má střední postavu, hnědé oči a hnědé vlasy.



Kaufland otevřel v tajnosti. Nestihli to, jak slíbili, přesto supermarket v Okružní ulici minulé úterý
nadobro otevřel dveře své zrekonstruované provozovny. Dozvědět
se ovšem o tom, že první zákazníci
mohou vkročit dovnitř, nešlo nijak
lehce. Vedení Kauflandu se k tomuto
kroku odhodlalo o pět dnů později
a teď už bez letákové kampaně...



„POCTIVĚ
KUŘTE,
AŤ JSTE BRZY
U MĚ!“
„Pohřebák“ Pavel Makový
předával jako hlavní sponzor
ceny vítězům sobotního turnaje
v nohejbalu. Mezi cenami
byly i firemní zapalovače...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 24/15 °C
Lada



28/8 °C
Soběslav

Støeda 29/16 °C
Roman

Ètvrtek 30/18 °C
Vavřinec

Pátek

21/13 °C
Zuzana

Sobota 21/11 °C
Klára

Nedìle 22/12 °C
Alena
Zdroj: meteocentrum.cz
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.0-$#23(ly+2#e1)-3 V psal na Facebooku
PROSTĚJOV Každý má svoji vlastní pravdu. Proto nevěřte nikomu. Poučení hodné Dr. House vyplývá ze čtení příspěvků na
sociálních sítích. V průběhu uplynulého týdne se zde objevil
příspěvek uživatele Eric de Pablo, který ostře napadal pár starající se o nezletilé děti. Vše se odehrálo ve skupině Prostějov
Bez Cenzury, která se rovněž během minulého týdne měla stát
nejpočetnější facebookovou skupinou v Olomouckém kraji!

Martin ZAORAL
Upozornění na vážný problém, nebo
jen snůška pomluv? Pravda obvykle
bývá někde uprostřed. Nejinak tomu
bude zřejmě i v tomto případě. I když
kdo ví... „Chtěl bych upozornit na
pár se dvěma malými dětmi. Poté, co
neplatili nájemné v bytě na sídlišti, se
museli přestěhovat do domu ke starému pánovi, u něhož jsem bydlel v podnájmu. Jednalo se o otce mladého

muže z páru, který by nikdy nešel
pracovat, i kdyby jeho děti umíraly
hlady. Jeho přítelkyně je něco podobného. Děti si udělali jen kvůli tomu,
aby měli přídavky a za co si kupovat tvrdé drogy. Mám natočené, jak
fetují a jak dvouletému dítěti dávají
pít pivo. Mimo dávek už měli příjem
pouze od rodičů. Napřed jsme se kamarádili, ale dotyčný mi ukradl klíče
od auta, které následně v opilosti
naboural. Slíbil mi, že mi vůz zaplatí.

enzury
Skupina Prostìjov Bez C

èlenù
pøesáhla hranici 15 000
Peníze chtěl sehnat od svých rodičů.
To se mu prý i povedlo, mně však
dodnes nedal nic,“ napsal Slovák Eric
de Pablo, který se dle svých slov z Prostějova už odstěhoval.
Na jeho příspěvek reagovala žena
s podobným jménem, jaké bylo uvedeno v jeho příspěvku. „To, co napsal
Eric de Pablo, je sprostá lež. Když
hází špínu, proč nenapíše, že na Slovensku srazil autem dvě malé holčičky. Chystám se na něj podat trestní
oznámení,“ ohradila se dotyčná.

K uvedeným tvrzením, že užívá tvrdé
drogy a její přítel je dlouhodobě nezaměstnaný, se však fakticky nevyjádřila.
Příspěvek, kterým chtěl dle vlastních
slov Eric de Pablo „ukázat okolí, co je
mladý pár zač, a tím je ponížit“, byl na
konci uplynulého týdne smazán.
Kde leží pravda?
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Na Prostìjovsku

 

zjistili jsme
PROSTĚJOVSKO
Zimostráz
patří k oblíbeným dřevinám pěstovaným nejen v soukromých zahradách, ale i v zámeckých parcích.
Nejčastěji tvoří živé ploty, vytvářejí
se z něj i sochy. Bohužel na Prostějovsku se letos šíři škůdce zimostrázu, který u nás nemá přirozené
nepřátele! Jedná se o housenku zavíječe zimostrázového.
Tyto housenky jsou schopny napáchat obrovské škody. „Vypadá to
jako po nájezdu kobylek. Jestli máte
na zahradě krušpánky, prohlédněte
je a možná i preventivně postříkejte.

Vím, že se tyto housenky vyskytly
v Kralicích, Vrbátkách a Vrahovicích,“
doporučuje všem lidem z regionu
Zbyněk Dostál.
S bojem proti nenažraným housenkám si lámou hlavu nejen jednotliví
zahrádkáři, ale i celé vědecké týmy.
„Musíte stříkat dlouhodobě a minimálně obden. Jinak nemáte šanci.
Housenky nás trápí na okrasných
zahradách a je strašný problém se jich
zbavit,“ potvrzuje Jan Sedláček. Jedinou pozitivní zprávou tak je, že zavíječ
zimostrázový obvykle napadá pouze
zimostráz čili krušpánek.
(mls)
MÁTE SVOJI ZKUŠENOST
ČI RADU? NAPIŠTE NA
VECERNIK@PV.CZ!

TRUBKOU PŘES ZÁDA!

BEDIHOŠŤ, PROSTĚJOV To jsou
věci! Cyklista, který jel na kole z Prostějova do Určic, se v jednu chvíli
dostal do ohrožení života. Ve chvíli,
kdy jej předjíždělo osobní vozidlo,
se ze zadního okénka vyklonil devatenáctiletý mladík a plastovou tyčí
muže pořádně přetáhl přes záda.
K vypátrání neřáda pomohla náhoda, ale i videozáznam z celé události
a dobrá práce policistů z obvodního
oddělení...
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
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„Tento případ bych se nebál nazvat
příběhem. Ten začal třicátého června
v nočních hodinách, kdy hlídka obvodního oddělení Prostějov 2 zjistila, že na
polní cestě u Bedihoště stojí odstavené
vozidlo, které podle místní znalosti policistů tam nemělo co dělat. Nešlo sice
o nic protiprávního, nicméně hlídka
provedla kontrolu tohoto vozidla, ve

kterém našla dva sevyklonil muž a přes otevřené devatenáctiletého kamaráda, který skudící muže ve věku
okénko jej udeřil za jízdy tečně cyklistu napadl a způsobil mu lehdvacet a čtyřiav plné rychlosti plasto- ké zranění. Ten sice po zadržení nejdříve

 
dvacet let. Dále
vou trubkou do zad! zapíral, ale pod tíhou důkazů se přiznal


policisté v autě
Muž na kole tuto věc i on,“ uvedl František Kořínek. Jak do  
našli nářadí, které
oznámil policii a navíc dal, napadení cyklisty bylo kvalifiková
odpovídalo věcem
nám předal velmi cenný no jako přestupek proti občanskému
z vloupání do chaty na
videozáznam z kamery na soužití a věc byla oznámena správnímu
Konicku z doby zhruba týden
jeho jízdním kole. Na základě vi- orgánu. Zbývající dva mladíky však za
předtím. Oba mladíci se dobrovolně dea se policistům podařilo zjistit, že jde vloupání do chat čeká soud a hrozí jim
s policisty odebrali na obvodní odděle- o stejné vozidlo, které bylo nalezeno až dva roky vězení.
ní, kde podali vysvětlení. K vyloupení hlídkou u Bedihoště a v němž seděli Další případy z tiskové konference
chaty se přiznali, při výslechu se pak uvedení dva mladíci. Ti se i k této čin- prostějovské policie, která se konala
ještě doznali k dalšímu podobnému nosti přiznali, načež uvedli, že v inkrimi- uplynulou středu, najdete na stranách
skutku,“ prozradil výstup z anabáze novanou dobu vezli na zadním sedadle 13 a 14.
František Kořínek, tiskový mluvčí PoVIDEO
licie Olomouckého kraje pro Územní
klikni na
odbor Prostějov.
www.vecernikpv.cz
To však ani zdaleka nebylo všechno,
co tito dva výtečníci měli na svědomí. „Jelikož policisté měli výborný
přehled o tom, co všechno nekalého
se na Prostějovsku děje, začali oba mladíky taktéž vyslýchat ohledně případu,
který se stal pětadvacátého května před
dvacátou hodinou na silnici ve směru
od Prostějova na Určice. Tudy tehdy
jel cyklista, kterého v prostoru u sklád- "#      $        $   % $ $&
ky předjíždělo osobní vozidlo. Z něj se '  %     ! 
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PROSTĚJOV Vedro, že ani lísteček na stromě se nepohnul! Takže kam během tropického počasí
zajít? No samozřejmě k vodě! Víkendová exkurze Večerníku po koupalištích nejen v Prostějově
se nemohla pochopitelně vyhnout ani aquaparku v Krasické ulici či pláži u plumlovské přehrady. Před fotoaparátem například ochotně zapózovaly tyto mladé slečny, které si vodních
radovánek náramně užívaly. A co vy, přežili jste parný týden?
(mik)
Reportáže z prostějovských koupališť si můžete přečíst na straně 13

17080310853

PROSTĚJOV Strážníci městské
policie zachránili muže v nesnázích! Vhod jim přišla vypůjčená
sukně, do níž se nahý chlapík musel obléknout. Jinak by nemohl jít
domů...
„V podvečer středy druhého srpna vyjížděli strážníci na oznámení
o ležící nahé osobě na parkovišti
u Kubusu v Plumlovské ulici. Hlídka na místě našla v křoví schovaného jednačtyřicetiletého muže. Ten
na vysvětlenou uvedl, že si roztrhl
kraťasy tak nešťastně, až si je prostě
nemůže obléci... Z toho důvodu se
prý schoval do křoví a vyčkával, až
bude tma. Teprve poté měl v úmyslu dojít domů. Strážníci v nedaleké
provozovně sehnali pletenou sukni,
kterou si muž oblékl a místo opustil,“ popsala úsměvný případ Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie v Prostějově.
(mik)
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letos slavíme jubileum...
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Muž, který sází stromy,
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SNÍ O RYBNÍKU
PROSTĚJOV Podle všeho chtějí
radní nadále prosadit, aby se historický dům v Kravařově ulici číslo
3 prodal! Přestože se na jaře tohoto roku někteří zastupitelé silně
ohradili proti tomuto záměru,
který byl nakonec také většinou
hlasů komunálních politiků odmítnut, nyní nemovitost konšelé
znovu nabízejí zájemcům! Lze
tedy předpokládat, že na prvním
poprázdninovém jednání zastupitelstva se o „Kravařku“ strhne
pořádná mela...
V únoru letošního roku radní schválili a zastupitelům doporučili prodat bytový dům v ulici Kravařova
číslo 3. Za budovu nabídla nejmenovaná zájemkyně 2,82 milionu
korun. Zastupitelstvo ale transakci
neschválilo. „Jde o dvoupodlažní
nepodsklepený trakt se sedlovou střechou. V roce 2000 byla
kompletně vyměněna střešní kry-

  @   ; ,  $  #  '         < &
  A #$   %   !
Foto: Martin Zaoral

KRALICE NA HANÉ Tohle
je skutečný nadšenec! Radim
Maleček z Kralic na Hané již řadu
let sází duby, lípy, jasany a celou
řadu dalších druhů dřevin kolem
polních cest v okolí Kralic na Hané.
O muži, který svojí skromností a pílí
naplňuje poselství novely „Muž,
který sázel stromy“, psal Večerník
poprvé přibližně před rokem. Ve
své práci však stále pokračuje a elán
ho rozhodně neopouští.
Radim Maleček začal se sázením
stromů v zemědělské krajině před
více jak deseti lety. Z počátku se na
něj mnozí ze spoluobčanů dívali
jako na blázna, kterého to brzy omrzí. On sám v tom však našel velký

Napsáno
pred

6. 8. 2007

smysl a za uplynulé roky už je za
ním vidět pořádný kus práce. Jím
vysazené stromy alespoň částečně
chrání Kralice na Hané před větrem
a prachem. Jeho nadšení už dokázalo strhnout i ostatní, přidala se
k němu asi desítka spolupracovníků,
podařilo se mu získat peníze od
sponzorů i výraznou podporu vedení městyse.
„V uplynulém roce jsme vysadili
další alej vedoucí z Kralic na
Hrubčice a remízek ve směru na
Kraličky. Snažíme se o větší podíl
ovocných stromů jako například
třešní. Velkou radost mám z toho,
že se díky novým alejím do krajiny
vrací řada bylin i živočichů. Zároveň

se letos chystáme zalesnit bývalou
skládku a její okolí,“ ohlédl se za
uplynulým rokem Radim Maleček,
který v hlavě nosí i svůj další velký
sen. Tím je vybudování rybníku
a přilehlého mokřadu. „Rybník na
katastru Kralic v minulosti byl, do
zdejší krajiny by výborně zapadl.
Vše je ovšem v počátcích, zatím ani
nevím, kde přesně by rybník v budoucnu mohl vzniknout. Musím se
o tom poradit s odborníky,“ naznačil
své další plány Maleček, který věří,
že se mu pro ambiciózní projekt
podaří získat i vedení městyse.
„V těchto věcech naštěstí mezi zastupiteli panuje vzácná shoda,“ uzavřel
s úsměvem.
(mls)

tina včetně krovu. Budova je napojena na vodovodní řad a nachází
se v památkové zóně,“ připomněl
na dubnovém zastupitelstvu Jiří
Pospíšil, náměstek primátorky Statutárního města Prostějov.
Se zájemci se ale v tu chvíli jakoby roztrhl pytel, těsně před
schvalovacím procesem se objevili další dva potenciální kupci.
Přesto většina zastupitelů nechtěla
o prodeji starobylé památky ani
slyšet. Proti se tehdy ostře postavila především opozice. Argumentovala například unikátností objektu,
který stavebně nemá v Prostějově obdoby. „Je to patrně jeden z nejstarších
domů ve městě, je přímo propojen
s dvorním traktem radnice, proto by
jej magistrát mohl využít ke svým
aktivitám. Umím si zde představit
například galerii,“ uvedl na začátku
dubna například lidovecký zastupitel Petr Kousal. Další zastupitelé

upozornili na skutečnost, že prodej
nedoporučil ani Odbor rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.
Večerník se nyní dozvěděl, že
prostějovští radní zpracovávají
nový záměr prodeje nemovitosti
v Kravařově ulici číslo 3! „Ano, to
mohu potvrdit. V radě města jsme
schválili záměr prodeje a věříme, že
se o koupi tohoto domu přihlásí noví
zájemci. Nebo i ti, kteří o něj projevili
zájem už na jaře. My jsme celou situaci znovu pečlivě zvážili a vyhodnotili jsme, že nemovitost je obrovsky
nákladná na údržbu, navíc viditelně
potřebuje značnou částku peněz na
nutnou rekonstrukci. Doufám, že
tentokrát při prodeji najdeme shodu
v zastupitelstvu napříč politickým
spektrem,“ prozradil Večerníku Jiří
Pospíšil.
No, uvidíme, zda-li tento STÍN MINULOSTI z prostějovské radnice
přece jen zmizí...
(mik)
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Město neustoupilo, v parku se bude kácet!
Širokou diskusi veřejnosti vyvolalo nedávné rozhodnutí města
vykácet přes dvě stovky vzrostlých stromů v Kolářových sadech
v rámci projektu regenerace
tohoto parku. Známý ochránce
přírody Jan Navrátil organizoval
protestní akce a sám naše radní bombardoval připomínkami o nevhodnosti kácení. Rada
města ale trvá na svém rozhodnutí. A odborníci dokazují, že
jde o rozhodnutí správné.
„Budeme kácet pouze nemocné
a staré stromy. Pokud jde o břízy,
ty mají životnost maximálně čtyři-

cet až padesát let, a ty v Kolářových
sadech mají už skoro osmdesát,“
uvedl starosta Prostějova Jan Tesař.
„Nikdo z nás si nevezme na svědomí, kdyby nějaký z těchto nemocných stromů vyvrátil vítr a došlo
ke zranění člověka. Přitom každý
z pokácených stromů dvakrát nahradíme novými,“ dodal místostarosta Miroslav Pišťák. „Město si
nechalo zpracovat posudek od jednoho z největších odborníků v této
republice. Jeho názor je naprosto
jednoznačný, určené stromy je nutné vykácet, protože jsou napadené
houbou. Existuje zde nebezpečí, že

začnou rychle odumírat, a hlavně ka a přidala další věcné argumenty, dech proběhne společně s výstavmohou ohrozit bezpečnost chodců které rozhodnutí města podpořily. bou nové stezky pro in-line bruslaře
i cyklistů v celém parku,“ sdělil také Kácení stromů v Kolářových sa- na okruhu okolo hvězdárny.
Zdeněk Peichl, radní města Prostějova. „Já sám jsem těžko zvedal
ruku pro toto rozhodnutí, ale riskovat zdraví a životy našich občanů si
nikdo z nás nemůže dovolit,“ přidal Prostějov je už tímto proslulý. Vždy, když některý z radních oznámí pokácení
jakéhokoliv stromu, vzedme se okamžitě obrovská vlna nevole a obrazně řečeno
ještě svůj názor Peichl.
Projekt kácení v Kolářových sa- z mrtvých vstanou snad všichni ochránci přírody. Argumenty? Nicotné... Ostatně na masové kácení v Kolářových sadech si zřejmě všichni pamatujeme velmi
dech a celkovou revitalizaci našeho
dobře. Jako kdyby to bylo před pár týdny a nikoliv před deseti lety. Ohromné pronejvětšího parku podpořila i za- testy neodradily vedení magistrátu od záměru oživit tento největší prostějovský
stupitelka za Stranu zelených Eva park. A to v pravém slova smyslu. Když se podíváme dnes, musíme být všichni
Zatloukalová. „Nemám radost z to- spokojeni, nově vysazená zeleň se okamžitě ujala a rovněž březová alej je nádhoto kácení, ale odborné posudky herná. Ostatně to samé následovalo před pár lety i v případě Smetanových sadů.
hovoří jasnou řečí,“ řekla zastupitel- Nejdříve protesty a zášť, poté povedená revitalizace...
(mik)
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jak šel čas Prostějovem ...

Martinákova ulice

Příště: Mlýnská ulice
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Bordelář
se schoval

Ve večerních hodinách předminulého pátku 28. července bylo
přijato oznámení o muži vynášejícím starý nábytek ke kontejnerům.
Podle stop po stěhování byl zjištěn
pachatel, kterého se strážníci pokusili kontaktovat v nedalekém domě.
Ten ovšem na zvonění a klepání nereagoval a dveře bytu neotevřel. Porušením zákona o odpadech je muž
podezřelý z přestupku. Vše i s fotodokumentací jeho činu bylo předáno příslušnému správnímu orgánu,
který může za ukládání odpadu
mimo místa k tomu vyhrazená uložit pokutu do padesáti tisíc korun.

krimi

5

SEBEVRAH SI ŽÍLY NEPODŘEZAL!

PROSTĚJOV Záchrana lidského života přišla za minutu dvanáct! Poslední červencový den vyjížděli strážníci na
základě oznámení samotného sebevraha k telefonní budce
poblíž centra Prostějova, ve které si chtěl mladý muž podřezat
žíly! Šlo o vteřiny...

Michal KADLEC
Bylo pondělí 31. července, něco málo
po šestnácté hodině. Na lince Městské
policie v Prostějov zazvonil telefon.
„Přijali jsme anonymní hovor s varováním osoby, která chce spáchat sebevraždu. Ihned byla na udané místo
vyslána hlídka. A šestadvacetiletý muž
skutečně seděl v telefonní budce a na
zápěstí měl přiložený nůž. Na výzvu
strážníků ho ale odložil. Viditelné zra-
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nění neměl,“ popsala kritickou situaci
Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Záchranou muže ale akce neskončila.
„Na místo byla přivolána Zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. Při
orientační dechové zkoušce bylo muži
naměřeno 2,18 promile alkoholu. Lékařem byl vzápětí schválen převoz nešťastníka do protialkoholní záchytné
stanice, následně putoval k vyšetření
na psychiatrii,“ dodala Greplová.

Z nádraží do vazby!

Foto: internet

Foto: internet
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Nejsem zlodějka!

Předminulou neděli 30. července
odpoledne se na strážníky obrátila
žena s žádostí o pomoc při řešení konfliktu s neznámým mužem
u supermarketu Lidl. Dotyčný se
domáhal vrácení jízdního kola, které patřilo oznamovatelce. Domníval se, že bicykl je zcela jistě jeho
a dáma mu jej odcizila. Za žádných
okolností si to nenechal vymluvit.
Strážníci na místě kontaktovali
čtyřiapadesátiletého muže, který
skutečně tvrdil, že kolo je jeho. Dokonce uvedl i číslo rámu. To ovšem
nesouhlasilo s číslem na kole šestapadesátileté ženy. Jeho tvrzení se
tedy neprokázalo. Tím, že jiného
nepravdivě obvinil z přestupku, se
sám dopustil protiprávního jednání. Událost byla předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Do zákazu
se zákazem...

Při hlídkové činnosti si strážníci ve
středu 2. srpna povšimli řidiče, který nerespektoval dopravní značku
se zákazem odbočení. Za pomoci
majáků hlídka vozidlo zastavila. Při
předkládání dokladů čtyřiašedesátiletý muž uvedl, že řidičák nemá.
Přes operační středisko bylo zjištěno, že dotyčný má vysloven zákaz
řízení motorových vozidel. Na
místo byla přivolána hlídka Policie
ČR, která si ho převzala k dalším
úkonům.

Muže povalil
na zem

Uplynulý čtvrtek 3. srpna ve večerních hodinách hlídku strážníků
upozornili kolemjdoucí chodci
na vzniklý spor mezi dvěma muži
v Komenské ulici. Na místě byl
kontaktován čtyřiatřicetiletý značně rozrušený muž. Co se stalo, říci
nechtěl. Nedaleko strážníci kontaktovali druhého muže ve věku
22 let. Ten k incidentu uvedl, že jej
z ničeho nic zezadu povalil na zem
starší muž, kterého nezná, a několikrát ho udeřil do zad. Proč ho napadl, netušil. Lékařské ošetření odmítl, zraněný nebyl. Čtyřiatřicetiletý
muž je svým jednáním podezřelý
z přestupku proti občanskému
soužití. Celá událost byla předána
k dořešení příslušnému správnímu
orgánu. O tom byli oba pánové
hlídkou poučeni.

("%333

PROSTĚJOV Loajalitou ke svému chlebodárci tedy rozhodně
nedisponovala! Barmanka středního věku okradla majitele herny v centru Prostějova o peníze
z tržeb u výherních automatů. Za
zpronevěru více než padesáti tisíc
korun může jít až na pět let do vězení.
„Z přečinu zpronevěry podezírají
prostějovští policisté šestačtyřicetiletou ženu z Prostějovska. Tohoto
skutku se měla podezřelá žena pracující jako obsluha herny v centru
Prostějova dopustit tím, že v období
od začátku tohoto roku do března

ve dvou případech zpronevěřila finanční hotovost z pokladny výherních automatů. V prvním případě se
jednalo o částku přesahující padesát
tisíc korun, ve druhém to pak bylo
bezmála patnáct tisíc korun. Celkem
byla způsobená škoda vyčíslena na
67 950 korun,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kaje pro Územní odbor
Prostějov. „V případě prokázání viny
a odsouzení podezřelé za přečin
zpronevěry hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ konstatoval mluvčí prostějovské policie.
(mik)

PROSTĚJOV Tomuto pánovi
na svých vlastních dětech zřejmě vůbec nezáleží! Chlapík
z Prostějova své bývalé partnerce totiž na své ratolesti od
konce roku 2015 nepřispívá
ani korunu, takže aktuálně už
na ně dluží přes sto tisíc! Právem mu tak hrozí až dva roky
kriminálu.
„Z přečinu zanedbání povinné
výživy podezírají prostějovští
policisté
osmačtyřicetiletého
muže z Prostějova. Tohoto skutku se měl podezřelý dopustit tím,
že v období od listopadu roku
2015 do současnosti řádně ne-

plní vyživovací povinnost na své
dvě děti. Rozhodnutím Okresního soudu v Prostějově mu byla
na výživu obou dětí stanovena
částka ve výši pěti tisíc korun
měsíčně. Matce svých dětí tak
v současnosti dluží celkem 102
400 korun,“ vypočítal František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie
Olomouckého kaje pro Územní
odbor Prostějov. „Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení.
V případě prokázání viny a odsouzení mu za tento přečin hrozí
trest odnětí svobody až na dvě
léta,“ dodal k možnému trestu
Kořínek.
(mik)

Pětkrát soudně trestaná žena spáchala DOTAČNÍ PODVOD
PROSTĚJOV Pořádně vypečená
podvodnice z Brna, která měla se
zákonem v minulosti problém už
pětkrát, chtěla jako zástupkyně právnické osoby zřídit v centru Prostějova
prodejnu. Na základě toho vylákala
z Úřadu práce dotaci 360 000 korun
na zřízení nových pracovních míst.
Žádný obchod ale neotevřela a s penězi zmizela!

„Trestného činu dotačního podvodu se dopustila čtyřiapadesátiletá
žena z Brna. Přestože v minulosti
byla již pětkrát soudně trestána, zastupovala v Prostějově na základě
zplnomocnění právnickou osobu,
která hodlala v centru města zřídit
prodejnu a zaměstnat v ní několik
osob. V prosinci roku 2014 vylákala
pro tuto osobu z úřadu příspěvek ve





výši tři sta šedesát tisíc korun na zřízení společensky účelných pracovních míst,“ popsal hříchy podvodnice Leoš Navrátil, šéf prostějovské
hospodářské kriminálky. „Jak jsme
v průběhu prověřování a vyšetřování
zjistili, neměla vůbec nikdy v úmyslu deklarovanou prodejnu otevřít
a už vůbec ne zřídit nová pracovní
místa. Peníze použila ve prospěch

právnické osoby, kterou na základě
plné moci zastupovala, a také ve svůj
vlastní prospěch,“ konstatoval s tím,
že ženě z Brna nyní za dotační podvod hrozí až pětiletý kriminál.
Otázkou ale zůstává, jakým způsobem Úřad práce dotyčnou podvodnici prověřoval a jak mohl pětkrát
soudně trestané ženě dotaci vypla(mik)
tit...



!"#$%&'()"&'*+,-&./135&"&37'7
Ján Beck hrozil majiteli autodopravy likvidací celé rodiny
PROSTĚJOV O spolehlivé zaměstnance je dnes nouze. A tak
firmy kolikrát berou každého,
kdo se jim namane. Někdy se
jim to však může ošklivě vymstít.
Tak jako v případě majitele prostějovské autodopravy, který
zaměstnal mladého Slováka.
Přestože jej po měsíci kvůli katastrofální pracovní morálce
propustil, muž se hodně nevybíravým způsobem dožadoval
peněz ještě s ročním odstupem.
A tak nakonec došlo na trestní
oznámení a uplynulé úterý také
na soudní řízení...
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Třicetiletý Ján Beck ze Slovenska
svého času žil v Olomouci. V úterý
1. srpna byl u Okresního soudu
v Prostějově obžalován z toho, že
poté, co s ním v únoru 2015 ukončil majitel prostějovské autodo-

BYLI JSME
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pravy pracovní poměr, tak jej opakovaně kontaktoval a dožadoval
se doplatku mzdy, na který ovšem
neměl nárok. Přesto majiteli vyhrožoval tím, že jemu i jeho rodině udělá ze života peklo, zmlátí je všechny
železnou tyčí a podobně. Nejprve se
tímto způsobem dožadoval deseti
tisíc korun. Kvůli nim společně se
svým kamarádem pronikl do kanceláře autodopravce, kde své výhrůžky
doprovodili i fyzickým útokem na
majitele autodopravy a jednoho ze
zaměstnanců. Díky tomu dosáhl
svého, klid však nebyl. Po několikaměsíční pauze se ozval znovu. Tentokrát již požadoval dvacet tisíc! To
už ovšem podnikateli došla trpěli-

vost a celou věc ohlásil na Policii ČR.
Obžalovaný Ján Beck se však minulé úterý k soudu vůbec nedostavil. Již předtím se u výslechu hájil tím,
že za svoji práci nedostal řádně zaplaceno a dožadoval se pouze toho, na co
měl nárok. K průběhu jeho návštěvy
v kanceláři bývalého zaměstnavatele
se nechtěl vyjadřovat. Připustil však,
že padla ostřejší slova a že jeho kamarád chytil dispečera, aby mu zabránil
přivolat policii. „Své výhrůžky jsem
nemyslel vážně, nikomu bych nic neudělal,“ tvrdil Beck.
Má toho na svìdomí více

Dle majitele autodopravy dostal
Ján Beck výpověď ve zkušební době

už zhruba po měsí- U T O H O
ci, a to kvůli tomu, že si coby řidič
opakovaně neplnil své pracovní
povinnosti, chodil pozdě do práce či nekomunikoval s dispečery.
„Mzdu však řádně dostal vyplacenu na účet, což jsem doložil,“ uvedl
poškozený, který připustil, že po
Beckově návštěvě v jeho kanceláři
dostal strach o sebe i svoji rodinu
a požadovaných deset tisíc korun
mu raději vyplatil. Doufal, že po té
již bude mít klid. Marně. Když jej
nesoudný zaměstannec kontaktoval loni v srpnu kvůli dalším dvaceti
tisícům na uzavřenou pojistku, rozhodl se, že na něj podá trestní oznámení. O tom, že mu Beck opakovaně vyhrožoval, nemohlo být přitom
pochyb. Svědčily o tom nejen SMS
zprávy, ale i svědectví dalších zaměstnanců autodopravy.
Navzdory jednoznačným důkazům rozsudek v této věci dosud
nepadl. Důvodem je fakt, že Ján
Beck je v jiné trestní věci souzen
olomouckým soudem a v současnosti se čeká na to, až se rozsudek
stane pravomocným. Z tohoto
důvodu muselo být hlavní líčení
odročeno.

Uplynulou středu 2. srpna krátce
po desáté hodině vypátrali policisté
obvodního oddělení Prostějov 1 v železničnímdepuzamístnímnádražím
v Martinákově ulici v Prostějově dvacetiletého muže. Na toho byl Okresním soudem v Prostějově vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí
svobody. Muž se po zatčení podrobil
administrativním úkonům a ještě
před polednem byl předán k pobytu
do Vazební věznice v Olomouci.

Vloupal se do kolárny

Předminulou neděli 30. července v době od 5:30 do 15:45 hodin
vnikl dosud nezjištěný pachatel do
bytového domu v Okružní ulici. Po
násilném překonání dveří vnikl do
kolárny domu, odkud odcizil pánské
trekingové jízdní kolo typu Merida
Crossway 100. Majiteli kola tímto
způsobil škodu vyčíslenou na dvanáct tisíc korun. Bytovému družstvu
poškozením dveří vznikla škoda vyčíslená na půldruhého tisíce korun.

Kola ukradl z auta

V noci z pondělí 31. července na úterý
1. srpna odcizil dosud nezjištěný pachatel čtyři jízdní kola upevněná v držáku
umístěném v zadní části obytného automobilu zaparkovaného v Kotkově
ulici. Všechna odcizená kola byla značky Kellys. Jednalo se o pánské černé
silniční kolo typu Physio 30, černošedé
dámské trekové kolo typu Tina dark titanium, žlutomodré dětské horské kolo
typu Kiter 30 a černočervené dětské
horské kolo typu Viper 20 race black.
Odcizením kol byla jejich majiteli způsobena škoda předběžně vyčíslená na
47 500 korun.

Hliník je v kurzu

V době od úterního odpoledne 1.
srpna do rána následujícího dne
vnikl dosud nezjištěný pachatel do
areálu autoservisu v Kojetínské
ulici, odkud poté odcizil osmnáct
kusů volně odložených hliníkových
bočnic pro nákladní automobily.
Majiteli firmy tímto jednáním způsobil škodu předběžně vyčíslenou
na patnáct tisíc korun. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže.

Přišel o řidičský průkaz

Uplyulou sobotu 5. srpna po jedenácté hodině dopoledne zastavila
v ulici Plumlovské policejní hlídka
osobní motorové vozidlo s přívěsným vozíkem, které řídil třiačtyřicetiletý muž z Prostějovska. Policisté zjistili, že řidič u sebe nemá
některé doklady potřebné k řízení
vozidla. Orientační dechová zkouška byla pozitivní, a to 1,06 promile
alkoholu v dechu, opakovaným
měřením byla zjištěna hodnota
1,08 promile. Muž se na výzvu policistů dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření a hlídce přiznal,
že předchozí večer vypil šest piv
a tři „panáky“ slivovice. Kontrolou
technického stavu jízdní soupravy
a vozidel samotných pak policisté
zjistili, že náklad na přívěsném vozíku, tj. dvě palety s cihlami, není
řádně zajištěný a navíc vozík nemá
platnou technickou kontrolu. Řidiči byl na místě zadržen řidičský
průkaz a zakázána další jízda.

děti, pejsci, školství

BLAHOPØEJEME!!!

Štěpán BÁTEK
30. 7. 2017 53 cm 3,35 kg
Konice

Pavel CHALUPA
1. 8. 2017 49 cm 2,50 kg
Moravské Prusy

Leila BEHÁROVÁ
31. 7. 2017 47 cm 2,35 kg
Vrbátky

Vojta POLES
1. 8. 2017 50 cm 3,25 kg
Březsko

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

Denisa PAŘENICOVÁ
1. 8. 2017 52 cm 3,45 kg
Prostějov

Pondělí 7. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

konstrukci pavilonu C. Bezbariérový přístup
do nového podlaží bude zajištěn výstavbou
nového výtahu,“ dodal Fišer s tím, že nástavba školy bude zahájena zřejmě ještě letos.
(mik)

EXKLUZIVNĚ
PTENÍ Dlouhodobá pomoc široké veřejnosti nemocnému Davídku Vítkovi ze Ptení
formou sběru plastových a kovových víček je
minulostí! Důvodem je ukončení provozu dosavadního odběratele. „Bohužel definitivně
se přestal tomuto záměru věnovat a my jsme
jiného nesehnali,“ potvrdila exkluzivně Večerníku Zdeňka Staňková, maminka nemocného
Davídka.
Po celém regionu přitom fungovala síť sběrných
míst, na které si lidé navykli přinášet plastová
i kovová víčka. Jedním z nich byla i redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. „Je nám to
velice líto... Hlavně kvůli důvodu jejich sběru, ale
i faltu, že si lidé zvykli víčka pravidelně přinášet.

Oznámení o ukončení provozu firmy přišlo jako
blesk z čistého nebe. Nikdo nepředpokládal,
že se něco takového stane,“ vysvětluje důvody
Zdeňka Staňková, která dodala: „Najít dalšího
opravdu spolehlivého odběratele, který vykupuje všechna doposud vybraná víčka, bohužel není
na našem trhu možné.“
„Víčka budeme sbírat do konce prázdnin a ze
sběrných míst je první týden v září odvezeme.
Ukončení sběru platí i pro víčka kovová. Sami
jsme z toho smutní, ale nedá se nic dělat,“ vzkazuje Staňková a vyjádřila vděčnost lidem i organizacím, kteří se na sběru podíleli: „Děkujeme
všem, kteří se na sběru víček od samotného
začátku jakkoliv podíleli, ať už jejich nošením
na sběrná místa nebo pomocí s jejich odvozem.
Prosím všechny ty, kteří ví, kde všude se pro Davídka víčka sbírala, o předání informací o ukončení sběru.“
(zv)

Odběratel je přestal odebírat...

VÍČEK PRO DAVÍDKA!
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řešení bude doplněno také o nové požární
schodiště a nástavbu učeben nad druhým
nadzemním podlažím pavilonu C. Potřebné
navýšení kapacity pro žáky školy vznikne nástavbou jednoho podlaží na stávající střešní
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

PROSTĚJOV Za pětadvacet milionů korun nechá město „nastavit“ budovy Základní školy Jana Železného v Prostějově.
Stavební úpravy mají nejenom zvýšit kapacitu tohoto školského zařízení, ale rovněž
zkvalitnit celé zázemí.
„Připravujeme investiční akci nástavby pavilonu ZŠ Jana Železného za účelem vybudování
tří odborných učeben a přednáškového sálu
pro rozvoj klíčových kompetencí, konkrétně
komunikace v cizích jazycích a přírodních věd.
Využitelnost přednáškového sálu bude směřována na odborné přednášky a kurzy, jazykové a
přírodovědné projekty, případně díky variabilnímu uspořádání a možnosti oddělení prostor
může sál sloužit také jako další dvě odborné
učebny,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky Statutárního města Prostějova.
Celá akce je aktuálně projekčně připravena a je vydáno stavební povolení. Teď
magistrát žádá o potřebné dotace. „Předpokládané celkové náklady činí zhruba pětadvacet milionů korun, výše dotace může
dosáhnout až patnácti,“ vyčíslil Fišer. Podle
projektu vzniknou na škole nové učebny pro
přírodovědné předměty pro devadesát žáků
a jeden přednáškový sál pro čtyřiaosmdesát
posluchačů. „Škola je tvořena čtyřmi navzájem propojenými pavilony a její prostorové

Školu Jana Železného UKONČENÍ SBĚRU

Pavel HORKÝ
29. 7. 2017 48 cm 3,40 kg
Čelechovice na Hané

Eliška SCHIEHLOVÁ
27. 7. 2017 49 cm 3,50 kg
Slatinky
Natálie LUKEŠOVÁ
1. 8. 2017 51 cm 3,40 kg
Ohrozim

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

6

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

www.vecernikpv.cz

Pondělí 7. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
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Foto: Martin Zaoral

nýr Vafek se na mě obrátil s tím, že silnice
v ´Tiché´ se má v blízké budoucnosti
rozšiřovat a tím je zapotřebí staré a nebezpečné hrušně pokácet. Myslím si, že město
nebude proti a stromy půjdou na podzim
v době vegetačního klidu k zemi,“ přednesla Alena Rašková (ČSSD), primátorka
Statutárního města Prostějova.
„O revitalizaci jsme samozřejmě diskutovali i na dopravní komisi. Celkově

i soud, celé jednání se tak může protáhnout,“ namítl opoziční zastupitel Jan
Navrátil (Změna pro Prostějov). „Já
jsem přesvědčena, že ano,“ zatvářila se
optimisticky primátorka Alena Rašková
(ČSSD).
Jakmile se magistrátu podaří vykoupit
veškeré pozemky pro severní obchvat,
vstoupí do všeho jakožto hlavní investor
Olomoucký kraj. Ten je však v časové
tísni, neboť dotaci ve výši 400 milionů
korun je možné čerpat pouze do roku
2020.
A jak dlouho bude trvat stavební řízení, to
už zůstává ve hvězdách...
(mik)

PROSTĚJOV Po vypití dvou litrů vína
sedl na kolo a odjel z hospody! Muž
na kole se však daleko nedostal, v Netušilově ulici srazil cyklistku, která jela
v protisměru. Policisté totálně opilému chlápkovi naměřili v dechu skoro
dvě a půl promile alkoholu. Zraněnou

ženu odvezla sanitka do nemocnice.
„Ve čtvrtek třetího srpna krátce před dvacátou hodinou došlo na přejezdu pro
cyklisty v Netušilově ulici k dopravní nehodě dvou cyklistů. Ze její způsobení je
podezřelý osmatřicetiletý muž, který měl
při jízdě směrem do ulice Sádky z dosud
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nezjištěných příčin čelně narazit do protijedoucí sedmapadesátileté ženy. Po střetu
obě osoby upadly na komunikaci. Žena
utrpěla lehké zranění, se kterým byla převezena do prostějovské nemocnice. Ke
hmotné škodě nedošlo,“ popsal nebezpečný karambol František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
v Prostějově.
Jak ovšem prokázalo další vyšetřování,
viník nehody bude mít další problém.
„Alkohol u ženy policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. U muže
naopak změřili hodnotu 2,43 promile
alkoholu v dechu. Ten se změřenou hodnotou souhlasil a přiznal, že kolem poledne téhož dne vypil dva litry bílého vína.
Vzhledem ke změřené hodnotě alkoholu
v dechu policisté muži další jízdu zakázali
a jeho přestupek bude řešit správní orgán,“
potvrdil Kořínek.
(mik)

Namol opilý cyklista srazil a zranil ženu

pod uzavřenými kupními smlouvami.
Existuje osm pozemků, které budou muset nastoupit do procesu opatrovnictví,
a s pěti dalšími majiteli ještě dojednáváme
určité podrobnosti smlouvy,“ konstatoval
Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky Prostějova. „Jsem přesvědčen, že za
uplynulý rok tak byl udělán kus práce a že
jsme stihli to, co se nepodařilo za předešlé
čtyři roky,“ míní.
Otázkou ale je, zda se do konce roku
podaří vyřídit prodej osmi pozemků, které musejí projít procesem
opatrovnictví. „Nevím, zda se to stihne, vždyť do toho bude muset vstoupit
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PROSTĚJOV Staré, nemocné a hlavně
nebezpečné! Takto hodnotí Dopravní
inspektorát Prostějov - Policie ČR alej
hrušní na silniční komunikaci spojující Plumlovskou ulici a Kosteleckou.
Léta se jí říká „Tichá“. Dopravní inženýr
Michael Vafek doporučuje městu jejich
pokácení!
O tomto problému jednali předminulé
pondělí prostějovští zastupitelé. „Pan inže-

vzato jsme pro vykácení starých hrušní,
komise tento návrh schválila. Jde totiž
o stromy, které ohrožují bezpečnost
silničního provozu. Narazili jsme však
na problém, když jsme zjistili, že odbor
životního prostředí je proti tomuto kácení,“ uvedl Petr Kousal (KDU-ČSL),
předseda dopravní komise města.
„Já bych byl pro vykácení hrušní pouze
na jedné straně komunikace, stromy na
té druhé bych ponechal. Ty hrušně podle mého názoru nejsou ve špatném stavu, budou zde i deset let po nás, pokud
je nevykácíme,“ zapojil se do diskuse Jan
Navrátil (Změna pro Prostějov). „A co
víc, mají velmi chutné hrušky...,“ rozesmál přítomné.
Jak Večerník ještě zjistil, odbor životního
prostředí celou situaci teprve prověřuje.
„Jeho oficiální stanovisko k možnému
kácení hrušní ještě nemáme,“ potvrdila
Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně primátorky pro životní prostředí.
(mik)
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ných prací, zatím jsme nemuseli uplatnit žádnou reklamaci,“ řekl Večerníku
Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky Statutárního města Prostějova.
Druhá etapa rekonstrukce by měla
být hotova do 31. srpna. „Část lokality v Dobrovského ulici je dokončena
už teď, aktuálně probíhají závěrečné
práce na úseku mezi Dobrovského
a Okružní ulicí. Dělníci provádějí výměnu dlažby na chodnících, dokončuje se nový povrch silniční komunikace. Poté proběhnou terénní úpravy
a na podzim je ještě naplánována výsadba zeleně, především nových stromů a keřů,“ prozradil Fišer.
(mik)
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PROSTĚJOV Druhá etapa rekonstrukce Tylovy ulice se nezadržitelně chýlí ke konci. Jak Večerník
zjistil, prostějovští radní jsou se
stavebními postupy maximálně
spokojeni, firma se též drží harmonogramu prací a termínů. Proměna druhé části ulice by měla být
dokončena ještě v průběhu letních
prázdnin.
„Rekonstrukce Tylovy ulice probíhá
přesně podle harmonogramu, nemáme žádné informace o tom, že by
mělo dojít k nějakým komplikacím
či časovým prodlevám. Chodíme na
pravidelné kontroly kvality provádě-

 :%; 

 Jak jste spokojen či nespokojen
s vývojem kriminality v průběhu prvních šesti měsíců tohoto roku?
„Domnívám se, a osobně jsem o tom přesvědčen, že kriminalita na teritoriu Územního odboru Policie ČR v Prostějově se nijak nezvyšuje, dokonce je na stejné úrovni
jako za stejné období loňského roku. Navíc
se nám daří realizovat pachatele, omezovat

Michal
KADLEC

pro Večerník

rozhovor

Původní

PROSTĚJOV Ve funkci vedoucího Územního odboru Policie ČR
v Prostějově působí od 15. října
loňského roku, kdy na této pozici
vystřídal Pavla Nováka. Plukovník
Miroslav Spurný (na snímku) společně se svými kolegy uspořádal
minuloutiskovou konferenci, na
které hodnotil úroveň kriminality
na Prostějovsku za první pololetí tohoto roku. Po tiskovce jej
Večerník společně s dalšími médii požádal o krátké interview...

trestnou činnost a objasněnost
jednotlivých případů atakuje
hranici šedesáti procent.
A to je velmi slušný výsledek. Za první pololetí prostě nevykazujeme případy,
které by svým charakterem
byly nějak mimořádné. Nedošlo k ani jednomu excesu.
I když by člověk v našem resortu neměl
být nikdy spokojen, já z objektivních důvodů s prací policistů spokojen jsem.“
 Jaké trestné činy během prvního
pololetí na Prostějovsku převládaly?
„Šlo především o majetkové trestné činy,
které byly skutečně nejfrekventovanější. Hlavně šlo o případy
vloupání, o drobnou kriminalitu včetně kapesních krádeží,
ale také o trestnou činnost,
jenž bohužel pramení z neopatrnosti občanů. Hovořím
hlavně o krádežích
věcí při sobě.

Foto: Michal Kadlec

Zaznamenali jsme rovněž značné množství hospodářských
deliktů, většinu z nich se
kolegům z kriminálky podařilo objasnit.“
Ještě před pár lety si
váš předchůdce postěžoval na fakt, že policistů je
v Prostějově málo. Jak jste na
tom personálně nyní?
„Dnes je situace podstatně odlišná, všechny posty máme plné a dokonce si troufnu
říci, že panuje nadstav. V posledních měsících se totiž našemu územnímu odboru
dařil nábor nových policistů. Někteří z nich jsou nyní ještě v závěrečné odborné přípravě.
Na jejich počet ve výkonu
služby si dnes rozhodně
nemůžeme stěžovat. Můžeme tak velmi efektivně
potírat trestnou činnost,
což je jistě sen každého vedoucího odboru.“
(úsměv)

policie Miroslav SPURNÝ

Severní obchvat se stihne, tvrdí vedení magistrátu „Nedošlo k jedinému excesu,“
*)"&#5*)"*50&)5

PROSTĚJOV Doba, po kterou je nutné vykoupit všechny pozemky potřebné pro výstavbu severního obchvatu
města, se povážlivě krátí. Nebylo proto divu, že o tomto tématu se živě diskutovalo i při mimořádném jednání
zastupitelstva v pondělí 17. července.
Aktuální stav výkupu pozemků zajímal především opoziční zastupitele.
„Situace je dnes taková, že ve speciálně
vytvořené kanceláři pro výkup pozemků
pracuje už pouze pan Rozehnal, který má
za úkol celý proces dokončit do závěru letošního roku. V tuto chvíli už máme pětadevadesát procent potřebných pozemků

třemi obviněnými pachateli byl také
sedmatřicetiletý Prostějovan, který se
jako recidivista dopustil dvanácti skutků vloupání do domů a hlavně sklepů.
Některých případů se dopustil i přesto, že byl již za podobné věci obviněn,
ale nedal si říct a kradl dál. Celkově
tento muž napáchal škody za sedm
set sedmdesát tisíc korun a v současnosti je umístěn ve vazební věznici,“
prozradil šéf kriminalistů. Vzápětí také
dodal, že veřejnost a hlavně majitele
nemovitostí trápili především přímo
v Prostějově sprejeři, kteří svými výtvory ničili majetek a způsobovali výrazné
škody. „Dopadli jsme dva šestadvacetileté mladíky, kteří se společně, nebo
i jednotlivě dopustili celkem osmnácti
těchto skutků. Majitelům domů způsobili škodu za bezmála sto sedmadvacet
tisíc korun, a to ještě u dvou případů
nemáme škodu od znalců přesně vyčíslenou,“ podotkl Leo Haluza.
Na tiskové konferenci prezentovali policisté ještě mnohé další zajímavé případy, o kterých Večerník informuje na
jiných místech dnešního vydání.
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Nakonec tedy tajně, bez jakéhokoliv
většího upozornění, proběhlo v úterý
1. srpna opětovné otevření opravené
prodejny Kaufland v Okružní ulici.
Informace o něm se na internetových
stránkách obchodního řetězce objevila až poté, co byla prodejna skutečně
otevřena. „Omlouváme se za zdržení
prostornější. Trochu se změnilo i umístění sortimentu, takže občas musíme
něco hledat, ale není to nic dramatického. Celkově je to tu pěkné. Lepší, než to
bylo,“ zhodnotila jedna z nakupujících.
Slavnostní otevření prodejny spojené
s rozdáváním dárků a ochutnávkami
proběhlo o dva dny později ve čtvrtek.
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a zveme do naší nové moderní prodejny,“ stálo v průběhu dopoledne na webu
Kauflandu.
První zákazníci si zmodernizované prostředí s úsporným LED osvětlením vesměs pochvalovali. „Jezdíme sem řadu
let a prodejna určitě prokoukla. Tím, že
zrušili tu středovou přepážku, tak působí

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV
Zmodernizovaný
Kaufland v Okružní ulici otevřel se
zpožděním uplynulé úterý ráno. Dozvědět se to však nebylo úplně jednoduché. Jak Večerník informoval
v předchozím vydání, první zákazníky měl přitom přivítat již ve čtvrtek
27. července. Kvůli absenci jednoho
povolení byl termín posunut na neurčito...
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VYSOKÁ Další zmatky a chaos! ,
-      !

netové stránky www.vecernikpv.cz

zpravodajství

navštivte stále více oblíbenější inter

PROSTĚJOV Čiperná fenka
vesnického majitele se dvakrát
toulala sama po Prostějově! Jakmile ji poprvé odchytili strážníci
a záhy pokutovali majitele, pes
se v centru města zjevil o pár dní
později znovu!
„Hodinu po půlnoci neděle
třicátého července byl oznámen
pohyb psa bez majitele v okolí
čerpací stanice v Plumlovské ulici.
Na místo byla vyslána hlídka, která
křížence střední velikosti odchytila.
Fena byla převezena a umístěna do
odchytových kotců na služebně.
Podle čipu se nepodařilo zjistit majitele, ten si ovšem sám pro fenku na
druhý den dopoledne přišel,“ sdělila
Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Strážníci nakonec z výpovědi
muže zjistili, že toulavý pejsek
je přihlášen v sousední vesnici!
„Přestupek byl vyřešen pokutou
hned na místě. Ovšem za tři dny
v nočních hodinách čtyřnohou
tulačku strážníci odchytávali znovu.
Tentokrát se pohybovala po Finské
ulici,“ usmála se Greplová s tím, že
majitel si fenku zřejmě vůbec nehlídá.
(mik)
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si vyšla

z vesnice

Fenka

Prostějov (red) - Zásahy každého
strážníka v Prostějově bude hlídat
nová osobní kamera. Městská policie
v Prostějově se tak pořízením nových,
modernějších osobních kamer vyvaruje možného obvinění ze strany potencionálních pachatelů, navíc jejich
práce bude procházet ještě důkladnější
kontrolou. „Jedná se o nákup pětadvaceti nových osobních kamer, včetně
softwaru na správu, ukládání a zabezpečení záznamů, a dvou kusů dokovacích stanic pro stahování záznamů
a nabíjení kamer. Vše v předpokládaném finančním objemu 340 tisíc korun,“ uvedla prostějovská primátorka
města Alena Rašková (ČSSD).
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Prostějov (mik) - Ke krátkodobé
dopravní komplikaci může dojít na
křižovatce ulic Čechovická, Ovesná
a Esperantská v Prostějově. Ta se totiž v termínu od pondělí 14. srpna do
čtvrtka 31. srpna uzavírá! „Důvodem
uzavírky je napojení vodovodu a kanalizace,“ vysvětluje Jana Gáborová,
tisková mluvčí prostějovského magistrátu.
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Zdroj: Policie ČR
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Podle statistických čísel tedy úroveň
kriminality na Prostějovsku stagnuje,
nezvyšuje se. Na druhé straně se ale ani
nesnižuje. „Objasněnost je ale vysoká.
V prvním pololetí tohoto roku činila
58,99 procenta. Je to výsledek naší práce, na které se podílí vnější služba 132
uniformovaných policistů, kteří působí na obvodních odděleních v Konici,
Plumlově, Němčicích nad Hanou a na
obvodech Prostějov I. a II. Na dopravním inspektorátu je pak zařazeno 24
policistů a kriminální policie má čtyři organizační články s 53 policisty,“ seznámil
novináře hned s organizační strukturou
Územního odboru Policie ČR v Prostějově jeho vedoucí Miroslav Spurný.
Policisté na Prostějovsku působí na
rozloze 770 kilometrů čtverečních,
kde je situováno 154 obcí se 109
tisíci obyvateli. Během prvního
pololetí tohoto roku došlo na tomto území k 1 029 trestným činům.
„Ze širokého spektra kriminality bych
poukázal zejména na tři druhy, které
se nejvíce dotýkají občanů města Prostějova a okolí. Drtivá většina případů,
které oddělení obecné kriminality
během prvních šesti měsíců řešilo, se
týkala drogové problematiky, poškozování cizí věci, hlavně ve formě sprejerství, a také majetkových trestných
činů. Z tohoto druhu kriminality šlo
především o různá vloupání do rodinných domů, bytů či restauračních
zařízení, prodejen a podobně,“ sdělil
Leo Haluza, vedoucí prostějovské
kriminálky. „Z oboru toxi jsme řešili celkem patnáct případů, z nichž
třináct již máme objasněných, a dva
jsou stále ve stádiu vyšetřování. Zajistili jsme například šestadvacetiletého
muže z Prostějova, který ve značném
množství prodával pervitin a nyní mu
hrozí až pět let vězení. Co se týká majetkové trestné činnosti, tady se nám
podařilo vyřešit hned tři případy sériových vloupání do domů a bytů. Mezi

k dopravní nehodě osobního automobilu značky Ford. Šestadvacetiletý řidič při příjezdu k čerpací stanici
nezvládl řízení a přední částí automobilu narazil do skleněné výlohy
budovy. Ke zranění osob nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody na
vozidle a budově byla předběžně vyčíslena na tři sta šedesát tisíc korun,“
prozradil František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor v Prostějově s tím, že alkohol
i jiné návykové látky u řidiče byly
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vyloučeny provedenými zkouškami.
Jako možná příčina havárie se
nabízí možnost, že řidiči Fordu
při sjezdu z dálnice k benzínce
selhaly brzdy. Nebo jel prostě tak
rychle, že u stojanu na pohonné
hmoty nedokázal zastavit a jízdu
si „protáhl“ až do prosklené výlohy... „Příčiny jsou předmětem dalšího šetření. Přestupek řidiče však
policisté vyřešili na místě pokutou
ve výši dvou tisíc korun,“ napověděl
mluvčí prostějovské policie. (mik)

H  %  $ ) '  '  $#    '    $   !!! 

PROSTĚJOV Kuriózní havárie,
která jen shodou šťastných okolností zůstala bez zranění osádky
vozidla i zákazníků restaurace,
se stala minulou středu na čerpací stanici u Žešova. Šofér Fordu
to napral přímo do výlohy, když
skleněnou výplň zcela prorazil.
Vyděšení hosté naštěstí stačili
včas uskočit...
„Ve středu druhého srpna o půl sedmé večer došlo na čerpací stanici na
22. kilometru dálnice D46 u Žešova

DO BENZÍNKY!
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bená škoda vyčíslena na jeden tisíc
korun. Alkohol u cyklistky policisté vyloučili provedenou dechovou
zkouškou,“ popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.

Minulé pondělí 31. července
v 9:00 hodin došlo v křižovatce
ulic Sušilova a Sádky k dopravní
nehodě, kdy dosud neznámý řidič
s nezjištěným vozidlem při jízdě
z ulice Sušilovy proti značce ´Stůj,
dej přednost v jízdě!´, tak proti
jednadvacetileté cyklistce jedoucí
po hlavní komunikaci ulice Sádky a následně odbočující vlevo do
ulice Sušilovy neučinil. Tím došlo
ke střetu vozidla s jízdním kolem,
načež řidič s vozidlem z místa odjel! Cyklistka utrpěla lehké zranění, které si nevyžádalo ošetření na
místě. Na jízdním kole byla způso-

Jelikož zbabělý řidič z místa nehody ujel, policie po něm vyhlásila pátrání. „K objasnění
okolností této dopravní nehody
žádáme o pomoc svědky, kteří
viděli její průběh, aby se obrátili se svými informacemi buď
telefonicky nebo osobně na policisty Dopravního inspektorátu
v Prostějově v Havlíčkově ulici.
Volat mohou na telefonní čísla
974 781 251, 974 781 580, případně kdykoliv prostřednictvím
bezplatné telefonní linky 158,“
apeluje na veřejnost František
Kořínek.
(mik)

POMOZTE
POLICISTŮM

PROSTĚJOV Takto se může
zachovat pouze zbabělec! Policisté vyšetřují pondělní srážku vozidla s cyklistkou poblíž
centra Prostějova. Problém je
ovšem v tom, že řidič vozidla
z místa nehody ujel. Policisté
uvítají informace od svědků, které by vedly k odhalení zatím neznámého piráta silnic.

   
678.+ :;  < ;


58,99
1 029

40,71
538

65,22
69

71,43
7

29,23
349

22,76
123

35,00
140

59,29
113

78,13
384

82,24
107

$     %&

Michal KADLEC

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Na středeční tiskové konferenci 2. srpna seznámili vedoucí jednotlivých oddělení Územního odboru Policie
ČR v Prostějově novináře s vývojem kriminality během prvního
pololetí tohoto roku. A byla to poměrně povzbuzující zjištění.
Na Prostějovsku za toto období spáchali různí pachatelé celkem
1 029 trestných činů, což je přesně tolik, co za stejné období
v loňském roce! „Ano, statistika vykazuje navlas stejná čísla nápadu trestné činnosti jako vloni. Nás může těšit vysoké procento
objasněnosti jednotlivých případů,“ uvedl na konferenci Miroslav
Spurný, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.

RYCHLÝ
„Zadrželi jsme prodejce pervitinu, vykradače sklepů i sprejery,“

vyzdvihuje šéf prostějovské kriminálky Leo Haluza

KRIMINALITA STAGNUJE, OBJASNĚNOST JE
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nechtěla byste s tím něco udělat? Nevidíte ty
fronty? Proč neotevřete další pokladny? Někteří z nás třeba spěchají, víte?“ pořvával po
mně jeden starší zarudlý chlápek, který mi
zaskládal celý pás pivem a zřejmě se už nemohl dočkat, až si jedno otevře. Velmi mile
jsem se na něj usmála a dělala, že ho neslyším. Co bych měla myslet vážně? Že jsem na
brigádě a nemůžu za to, že celý Prostějov
nutně potřebuje mouku za 9,90 nebo levnější
máslo, nebo že snad bude každý čekat o tři
minutky navíc? Nemohla jsem uvěřit, jak
jsou lidi nevděční.
Později jsem již práci za pokladnou nemohla
vystát, bylo to nudné, dlouhé a nespokojení
zákazníci mi nedělali dobře. Přešla jsem tedy
do práce ve fast foodu, opět na pokladnu.
Zpočátku se práce zdála snadná a příjemná.
Jaké překvapení pak pro mě bylo, když se jídlo
nestíhalo připravovat do dvou minut a musela jsem lidem oznamovat, že si počkají pět
nebo deset minutek. Pět nebo deset minut přece není nic hrozného, ovšem pro některé je to
neskonalý problém a důvod k nadávání.
Tehdy jsem teprve pochopila, že lidská rasa
je nepoučitelná a neustále nespokojená. Proč
být nervózní, že pořád něco nestíhám a ještě
k tomu nepříjemný na ty, kteří za to vůbec nemohou? Lepší je se nadechnout, napočítat do
deseti a v klidu si počkat. Život je přece krátký,
tak proč si ho kazit špatnou náladou...

Z

mrt mladé řidičky byla nepochybně předčasná. Zbytečná však být
vůbec nemusí. Video, které po šílené
jízdě zůstalo, má neobyčejnou sílu
a moc. Přestože je škoda mladého
života, jedná se dokonalou demonstraci, jak se nemá člověk za volantem chovat. Všichni, kteří připravují
mladé řidiče na zkoušky v autoškole,
by se měli postarat, aby tento záznam
nebyl nikdy zapomenut...

S

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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...ten náš píšeme už 20 let

KAŽDÉ
MÍSTO
MÁ SVŮJ
PŘÍBĚH

Ahoj všichni,
ano, přiznávám, mám rád knihy.
Stále si také myslím, že je radost si
koupit knihu vytištěnou a listovat
v ní než ji mít jen v elektronické
podobě. A hlavně je skvělé, že ještě
vychází knihy dobré. Jedna taková
se teď objevila i o Prostějově. Pánové Marek Moudrý a Petr Komárek
svými fotoaparáty zmapovali naše
město a vydali knihu PROSTĚJOV
– HANÁCKÝ JERUZALÉM. Na
téměř tři sta stranách vypíchli to
nejpodstatnější, co lze u nás vidět,
přidali k tomu i odborný text, který
poučí a přiblíží Prostějov turistovi,
ale doplní informace i rodákovi.
Dovolím si z knihy odcitovat její
úvod, který odhalí záměr autorů:
„Milý čtenáři, v rukou držíš knihu.
A není to ledajaká kniha. Je to kus
historie a přítomnosti. Jsou to desítky fotografií, které přibližují známá
i méně známá místa ve městě, které
přirostlo k srdci mnoha lidem. A zároveň je to město, které po naší vlasti
i ve světě proslavily desítky významných osobností. Prostějov je krásné
město a jsme rádi, že jsme o tom
mohli dát vědět...“
Já dodávám, že bychom autorům
měli poděkovat za to, že dělají městu pozitivní reklamu. Totiž v době,
kdy z nás mají díky jedné filmové
trapnosti, která se tváří jako autentický dokument, ledaskde legraci,
je dobré ukázat zbytku republiky,
že naše město za něco stojí. Je dobré
ho navštívit, podívat se, jaká je pravda a jací lidé tu žijí. Je také dobré, že
se najdou spoluobčané, kteří se ke
svému městu staví pozitivně a chtějí
ho pozitivně ukázat a ne ho jen špinit, což se bohužel děje v této době
také. A z toho je mně osobně velmi
smutno. Cena tři sta padesát korun
myslím také nikoho neporazí, takže
já osobně knihu doporučuji, a to
jako dárek zbytku republiky či jako
Marty
pilíř domácí knihovny.

MARTYHO
SLOUPEK

#  & Z& $

Byl jsem asi největším kritikem dopravní situace na křižovatce ulic
Olomoucká a Valenty. Při průjezdu vozidel po hlavní komunikaci
Olomoucké se vytvářely dlouhé fronty až k Tescu, protože na zmíněné křižovatce začaly fungovat semafory, co chvíli zde byla červená. Větší přednost dostávali řidiči vyjíždějící z vedlejších ulic. Dnes
je ale situace zcela odlišná, řidiči jedoucí po hlavní silnici dostávají
větší interval „zelené“ a žádné kolony k vidění už nejsou. Za to bych

Špatné rozhodnutí

Sleduji ve Večerníku tahanice kolem mládežnického hokeje v Prostějově. Považuji rozhodnutí zastupitelstva udělit dotace SK Prostějov 1913 za špatné rozhodnutí. Ať zůstane ten nebo onen klub,
tak budou rozpory mezi dětmi a nevraživost jedněch k druhým
i nadále. Jsem starší člověk a podobnou situaci s hokejovou mládeží
pamatuji ve svém bývalém bydlišti. Pro zastupitelstvo je to těžký
oříšek, vždyť jde o peníze a funkce.
p. Kroupa, Prostějov

Proè pro seniory?

Nemám absolutně nic proti tomu, aby se v Prostějově stavěly komunitní domy či domy pro seniory. Vždyť já sám se už blížím k věkové hranici, kdy nějaké podobné bydlení budu potřebovat. Nejde
mi ale na rozum, proč město chce stavět toto zařízení v centru města v Sušilově ulici, navíc se hádat s ostatními zastupiteli, jestli je tento
komunitní dům předražený nebo ne. Já osobně bych spíše uvítal,
kdyby tyto domy pro seniory stavěla radnice někde na okrajích
Prostějova, kde je větší klid. Co se týká Sušilovy ulice, měly se tady
postavit normální byty pro běžné zájemce. Vždyť za bydlení v centru a na tak luxusním místě by městu každý utrhl ruce a zaplatil by
hory doly!
Pavel Málek, Prostějov

Mnozí jsou nadšení z otevření nového Lidlu v Prostějově. Já nikoliv! Hlavně z okolí kolem něho. Nevím, zda někdo z vaší redakce
prošel v posledních dnech kolem dokola. Nikde ani jeden odpadkový koš, ani na prodejně, takže všechny kelímky z kávy zadarmo
jsou odhozeny kolem dokola, odpadky vynesené z prodejny v černých nezavázaných pytlích taktéž. Takový nepořádek nebyl ani
kolem starého obchodu. Také velmi ušmudlaná skla ve dveřích do
prodejny nejsou ničím poutavým a ten chaos při vyskládávání zboží mě také ničím neuchvátil. Tak tedy nevím, zda budu ráda do obchodu chodit. Je to jen můj postřeh, ale ten nepořádek je očividný.
Hana Müllerová

NAJDETE NÁS NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

Nepochopím diskusi a snahu některých prostějovských zastupitelů vybudovat autobusový terminál ve Wolkerově ulici místo u lázní
v Blahoslavově ulici. Přemýšlel někdo nad tím, co terminál v těsném sousedství kruhové křižovatky na Petrském náměstí udělá
s dopravou? Vždyť zatímco se zde budou motat autobusy, které by
odbočovaly k terminálu, za nimi se bude tvořit fronta a rondel se
ucpe! Zajímal by mě názor některého dopravního odborníka, ale
podle mého laického názoru je terminál ve Wolkerově ulici naprostým nesmyslem.
Petr Vařeka, Prostějov

Nesmysl na „Wolkerce“

chtěl poděkovat. I když! Po prázdninách bude mnohem hustější
provoz a zácpy se mohou znovu objevit. Ale uvidíme.
Petr Forejt, Prostějov
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jako hůl ke starým lidem. Změna
je snad jedině v tom, že dnešní mladí se už nepředvádějí pouze před
partou svých kamarádů, ale chtějí
se ukázat před celým světem, který
jim splývá s facebookem. „Dívej,
kouká na nás deset lidí, tolik lidí mě
ještě nikdy nesledovalo.“ Právě to je
citace jedné z dívek řítící se „zákaz-nezákaz“ městem.
lověk však mohl vnímat i jiné
věci. Holky totiž určitě nebyly
tak špatné a hloupé, jak by se z videa
na první pohled mohlo zdát. Bylo to
patrné i z telefonátu, který vedla řidička se svojí babičkou. Z nadržené
pozérky se náhle změnila v „hodnou

holčičku“, která mírní babiččiny obavy a domlouvá se s ní, kdy se opět
setkají. Minimálně z tohoto úseku
by všem mělo být jasné, že nezemřela pouze „arogantní blbka“, která se
na Facebooku předváděla, jak rychle
jezdí v autě, a jejíž poslední slova byla
„Hele, pták nám posral sklo“, ale zároveň i něčí dcera, vnučka či sestra.
ajímavé jistě bylo, že v případě této autonehody se jednalo
o dívky. Když se však podíváme kolem sebe, nic tak zvláštního na tom
není. Společnost děvčata přímo vede
k tomu, aby byla „kulovitější“ nežli
kluci. Kolik bylo kolem nás protestů za to, že ženy chtějí být jako
muži! Takže jsme se k tomu konečně dobrali... Mladé dívky už mimo
jiné mluví sprostě jako kanál či
se chlubí svými sexuálními dobrodružstvími. Proč by nemohly
kluky trumfnout v rychlosti jízdy
autem? O tom, že navzdory všemu
ženy byly, jsou a budou od mužů odlišné a s muži by se měly doplňovat
a nikoliv se vzájemně předhánět, se
příliš nemluví.

Nepoøádek kolem Lidlu

J

ezprostředně po havárii valná
většina národa obě dívky odsoudila. Označila je za ukázkový příklad
platnosti hesla, že za „blbost se platí“,
a vyjádřila úlevu, že při své riskantní
jízdě nezabily či nezmrzačily ještě
někoho jiného. Zajímavé v této souvislosti bylo sledovat, jak málo soucitu s dívkami i s jejich příbuznými se
v komentářích objevovalo.
eště předtím, než došlo k nárazu,
jsme však na ukázkovém příkladu
dvou dívek mohli sledovat, jací jsme,
bývali jsme či budeme i my sami.
Pocity nudy, touha jakýmkoliv
způsobem vyniknout, odlišit se
a šokovat k mládí totiž patří stejně

B

Začátkem prázdnin šokovalo celou republiku video zachycující v přímém přenosu tragickou nehodu dvou dívek, které
havarovaly u Obrnic na Mostecku. Pokud jste viděli celý čtyřicetiminutový záznam, mohli jste díky zapnutému mobilu
sledovat nejen náraz ve vysoké rychlosti, či práci záchranářů, ale i mrazivou sondu do světa mladých lidí, které pohání
potřeba jakýmkoliv způsobem zahnat nudu a vyniknout.
Věřme, že toto video i s odstupem času zanechá silnější poselství než ono„za pět minut u Teska“...

SMRT MLADÉ ŘIDIČKY NEMUSÍ BÝT ZBYTEČNÁ

Poslední jednání zastupitelstva města ukázalo, jakým směrem
by se správně měli ubírat ti, kteří tyto schůze řídí. Tři roky
zpátky jsme poslouchali od členů koalice, jak jsou jednání
zdlouhavá, jak se opozičníci vykecávají a slovně exhibují před
kamerami, jež snímají přímý přenos. Co na tom, že na internetu vykecávání komunálních politiků sleduje jen hrstka Prostějovanů, kterým je navíc z atmosféry v obřadní síni radnice
tak trochu šoufl.
Kde ale byl kámen úrazu? V naprosté „měkkotě“ vůdce celého zasedání, což většinou byla samotná primátorka Alena
Rašková. Především ta totiž nadávala do vlastního hnízda,
když kritizovala skutečnost, že jednání zastupitelstva se protahují do nočních hodin nebo dokonce do dvou dnů. Ale
proč nechala vykecávat opoziční zastupitelé déle, než dovoluje předpis? Proč ona sama nedbala na dodržování jednacího řádu, který stanovuje pro každého diskutujícího pouze
dvakrát dvě minuty ke každému bodu jednání. V pondělí
10. července vůbec poprvé na jednací řád myslela a nikomu
nedovolila hovořit déle. Proč ale až nyní? Proč to nešlo dřív?
Každopádně si měla koalice zamést před svým vlastním prahem a pak by kritika na zdlouhavá jednání zastupitelstva vůbec neexistovala.

hnízda

do vlastního

Říká se, že není nic horšího než práce s lidmi.
Mohlo by se zdát, že v každé práci se potýkáme s lidmi, avšak domnívám se, že autor
tohoto výroku tím myslel obsluhování lidí
občanů. Jsem si tím docela jistá, protože už
přes tři roky brigádničím jako prodavačka...
Začátky byly krušné. Sotva osmnáctiletá
dívčina jsem seděla v Kauflandu za kasou
a modlila se, aby mě nervózní důchodci neumlátili holemi, protože jsem moc pomalá.
Samozřejmě že každý čtvrtek se rovnal téměř
apokalypse. Jelikož já jsem nikam nespěchala, měla jsem čas přemýšlet nad tím, proč
jsou dospělí tak vynervovaní? Co stojí za
jejich neustálým spěcháním? Spěchají snad
do práce, za rodinou domů, uvařit rychle
manželovi večeři anebo prostě jen spěchají,
protože jsou tak zvyklí?
Jedno víkendové dopoledne jsme byli zase
v plném pracovním nasazení, byly otevřeny
asi čtyři kasy, jedna z nich se však porouchala a před pokladnami se tvořily neskutečné
fronty. Nezaujatý pozorovatel by snad řekl,
že něco rozdáváme zadarmo. Snažili jsme se
tedy pohnout, protože nespokojené, netrpělivé a ubručené tváře lidí okolo se nedaly přehlédnout. Spěchala jsem, jak jen to šlo, markovala jsem jako o závod. „Slečno, nemohla
byste zpomalit? Nestíhám to skládat,“ okřikla mě starší paní. Dobře, jak chcete, pomyslela jsem si. „Slečno, to snad nemyslíte vážně,

Nestíhám,nesvačím,
Nadávají nestihnu to, nestačím

Michal
KADLEC

K

letos slavíme jubileum...
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školství

došlo na naši adresu...
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Výsledky prostějovské

Škola v Klenovicích hostila BIG BEN SCHOOL

MLADÉ KOUZELNÍKY

vysoko nad světovým průměrem!
Dobrá znalost angličtiny je dnes
základním požadavkem zaměstnavatelů při přijímání nových
zaměstnanců. Bohužel dnes již
nestačí pouhé slovní ujištění, že
jste se jazyk pilně učili celou školní
docházku a že ho tedy skvěle ovládáte. Potřebujete mít nějaký
doklad. Nejlépe s mezinárodní platností. A ten nedostanete jinak, než
složením příslušných jazykových
zkoušek…
V prostějovské jazykové škole BIG
BEN mohou Vaše děti takový certifikát získat, a to ještě během studia na střední, či dokonce základní
škole. Mladí angličtináři z Big Benu
u zkoušek každoročně dosahují vynikajících výsledků. Celkově se letos
v červnu účastnilo zkoušek Cambridge KET, PET a FCE 24 dětí z Big

Foto: www.big-ben.cz

Benu. Všechny děti v nich uspěly,
šestnáct s vyznamenáním. Dva ze
studentů, Jonáš Peterka a Mariana
Kotrlová, dokonce získali certifikát
FCE s nejvyšší známkou Grade A.
„Jako každý rok musím i letos děti
velmi pochválit. Udržely pro naši
školu historicky 100% úspěšnost.
Ze 110 studentů nám u zkoušky
nepropadl za 8 let ani jediný. Přitom

PET 2016>% ÚSPĚŠNOST>MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ

P      ) #         %   $@  '  '  ! 4## * " 

KLENOVICE NA HANÉ Prázd- ních vlajek a neviditelného Poberto- diště, které je měnilo v prapodivné BIG BEN® SCHOOL

17072610822

niny jsou sice v plném proudu,
škola v Klenovicích na Hané
však nespí. Nedávno přivítala malé čaroděje a čarodějky
do týdenní výuky čar a kouzel
v Bradavicích. Žáci v kloboucích
nebo čapkách s kouzelnými hůlkami a čarodějnými tvory podnikali pět dní výpravy do magického světa, kde se toho spoustu
naučili.
„První den odcestovali studenti na
hrad, kde je rozdělil Moudrý klobouk
do tří bradavických kolejí, Nebelvíru,
Havraspáru a Zmijozelu. Během
dalších dní se věnovali malbě kolej-

va plánku bradavických pozemků.
Dále vyráběli létající košťata, poté si
vyzkoušeli překážkové létání v místním parku. Také s velkou radostí
hráli famfrpál, kouzelnický sport
s košťaty a několika míči. Hledali
jsme nejen obrovského baziliška,
na kterého byly děti vybaveny kouzelnými zrcátky, ale také uprchlého
vězně Siriuse Blacka. Všechny týmy
výborně spolupracovaly, podařilo se
jim úkoly splnit a získaly tak spoustu
bodů pro svou kolej.
Dále se mladí adepti kouzelnictví
vydali do Kroměříže na zámek, kde
navštívili začarované zrcadlové blu-

bytosti. Jiný den proběhly kouzelnické hry, stavění stanů a táborák
s opékáním buřtů. V noci si ředitelé
jednotlivých kolejí pro studenty připravili stezku odvahy, která prověřila
statečnost zejména menších dětí. Poslední den byl pro studenty ve znamení závěrečných zkoušek. I když byli
žáci různého věku, svých tajemných
úkolů se zhostili na jedničku a stali
se opravdovými členy kouzelnického
společenství. Tábor jsme si společně
velmi užili, pobavili se, poznali nová
místa a naučili se čarovat.“
Helena KAPRÁLOVÁ,
lektorka čarodějné školy

celosvětový průměr neúspěšných
kandidátů překračuje 30 %,“ vysvětlila
výjimečnost výsledků ředitelka jazykové školy Big Ben Zuzana Šutová.
Dětským zájemcům o studium letos
v Big Benu nabízí přes 40 jazykových
kurzů ve 14 úrovních. Výuka startuje
v týdnu od 24. září a šance na přihlášení
stále trvá, byť většina kurzů je již od
květnového zápisu obsazena.
(pr)
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Prostějov & ZDRAVÍ

17022810237
17080110848

17080470855

Vždy, když se začtu do toho, co všechno škodí
mému zdraví, jsem naprosto šokovaný tím,
že jsem stále ještě na živu.... Je mi přitom
naprosto jasné, že lékařská věda zažila za
poslední století takový rozvoj, kdy najít
v dnešní době zdravého člověka je naprosto
vyloučeno. Ostatně stačí navštívit jakéhokoliv lékaře a nějaká ta nemoc se už vždycky najde. V životě se ovšem najdou i okamžiky, kdy
my nevyhledáváme nemoc, ale ta si najde nás. V takových případech je dobré vědět,
jaké jsou možnosti lékařské péče v našem okolí. Abyste se v této bohaté nabídce orientovali, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník tuto tematickou stranu.

17080110845

Ve dnech 27. a 28. července proběhla
na silnicích Prostějovska místní část
celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené zejména na kontrolu
vozidel silniční osobní dopravy spojené s přepravou osob a nákladní dopravy. Během akce policisté zkontrolovali
celkem pětasedmdesát vozidel, z toho
devět z kategorie nad 3,5 tuny. Při
kontrolách se policisté zaměřovali především na technický stav vozidel a stav
převáženého nákladu. Zjistili celkem
deset přestupků, z nichž osm vyřešili
na místě v příkazním řízení uložením
pokut a dva budou k dořešení předány
příslušnému správnímu orgánu.

Kontrolovali i autobusy

Před dvaadvacátou hodinou v pondělí
31. července kontrolovali policisté v ulici Vyšehrad v Konici osobní automobil
značky Suzuki a jeho řidiče. Po negativní
dechové zkoušce policisté u čtyřiadvacetiletého muže provedli také orientační
zkoušku na přítomnost jiných návykových látek. Ta byla pozitivní na látky amfetamin/metamfetamin. Po pozitivním
vyhodnocení testu byl podezřelý řidič
vyzván k podrobení se lékařskému vyšetření s následným odběrem biologického
materiálu ke zjištění míry ovlivnění jinou
návykovou látkou, což odmítl. Také se
odmítl vyjádřit k užití návykové látky.
Pro své jednání je nyní podezřelý z přestupku. Za odmítnutí podrobení se vyšetření mu nyní hrozí pokuta v rozmezí
od pětadvaceti do padesáti tisíc korun
a zákaz řízení všech motorových vozidel
na dobu od jednoho roku do dvou let.

Feťák odmítl vyšetření

Předminulou sobotu 29. července krátce
po půlnoci využil dosud nezjištěný pachatel chvilkové nepozornosti majitelů
a při konání diskotéky v katastru města
Plumlova z opěradel židlí odcizil jednu
černou koženou a jednu tmavě modrou
riflovou bundu. S koženou bundou její
čtyřicetiletý majitel přišel i o mobilní
telefon typu Apple iPhone SE a dvousetkorunovou bankovku. Vzniklou škodu
vyčíslil na 10 200 korun. Šedesátiletá
majitelka druhé bundy škodu vyčíslila na
jeden tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. V případě dopadení
a odsouzení pachateli těchto skutků hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Straka na diskotéce

Uplynulou sobotu 5. srpna krátce po
poledni našel při procházce lesem za
obcí Holubice šestatřicetiletý muž
z Prostějovska dva podezřelé předměty připomínající munici. Vše okamžitě
oznámil na Policii ČR. Hlídka pak místo nálezu střežila až do příjezdu pyrotechnika. Ten po ohledání nalezených
předmětů potvrdil, že se jedná o kompletní protipancéřový dělostřelecký
granát ráže 75 milimetrů a fragment dělostřeleckého nárazového granátu vzor
21. Munici zajistil a odvezl k likvidaci.

Další granát!

KRONIKA

ERNÁ

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

aneb jsme
s vámi u toho...
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VRANOVICE-KELČICE Při jízdě
autem po dálnici můžete očekávat
cokoliv, ale jelena před sebou? Řidič
Hyundai nevěřil vlastním očím, když
paroháč z pole přeskočil svodidla! Ale
přeběhnout na druhou stranu už zvíře
nestihlo, auto ho usmrtilo...
„V neděli třicátého července o tři čtvrtě na
dvě v noci došlo v katastru obce Vranovice-Kelčice na dálnici D46 ve směru na
Prostějov ke střetu osobního automobilu
s lesní zvěří. Devětatřicetiletému řidiči

Jelen na dálnici erné
Hyundai znan zdemoloval, zví%e z@stalo ležet
mrtvé pod svodidly.
2x foto: Policie qR

vozu značky Hyundai jelen do cesty z levé
strany vyběhl náhle a ten střetu již nedokázal zabránit. Ke zranění osob nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na jedenadevadesát
tisíc korun,“ popsal srážku se zvířetem
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Zvíře střet s vozidlem nepřežilo,“ dodal
Kořínek.
(mik)

Znièené auto, mrtvý jelen!

a letos jsme doufali, že se tento počet opět zvýší. Co ovšem můžeme
dělat, počasí zkrátka neovlivníme.
Přemýšlíme však o změně termínu.
Příští rok akci uspořádáme buď koncem srpna, nebo začátkem září,“ pokrčila rameny jedna z pořádajících
hasiček Eva Sosíková, která je zároveň i členkou Společenství zábavy
Domeček. To na svých akcích vybírá dobrovolné vstupné, jež následně
putuje na charitativní účely. „Dosud
jsme takto věnovali třiašedesát tisíc

hmotné škody na vozidle Mini byla
předběžně vyčíslena na padesát tisíc
korun,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostě-

jov. Jak dodal, alkohol byl u řidiče
vyloučen provedenou dechovou
zkouškou. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění jsou předmětem dalšího
šetření.
(mik)

Tímto autem najel %idi na znakové patky, které n kdo p%ed ním srazil.
Foto: Policie qR

O patky prorazil obě pneumatiky...

PROSTĚJOVSKO Minulý čtvrtek 3. srpna krátce před půlnocí
došlo na 19,5 kilometru dálnice
D46 ve směru na Olomouc k poškození osobního automobilu
značky Mini. Jeho řidič v plné
rychlosti najel na poražené patky
označující svedení dopravy do
jednoho pruhu.
„Muž v přesně nezjištěnou dobu
zřejmě najel do vodících desek
označujících svedení provozu do
jednoho jízdního pruhu z důvodu
stavebních prací na vozovce. Následkem toho došlo k posunutí tří
kusů plastových patek dopravního
značení do středu vozovky. Jednatřicetiletý řidič vozidla Mini na takto
vzniklou překážku najel. Při tom
došlo k proražení pneumatik obou
levých kol a k poškození spodní části vozidla. Ke zranění při dopravní
nehodě nedošlo. Výše způsobené

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

BÍLOVICE-LUTOTÍN Šest jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovalo uplynulou
sobotu odpoledne u požáru několika objektů v Lutoníně. Co bylo
příčinou požáru, který si vyžádal
bezmála dvoumilionovou škodu,
se v tuto chvíli neví. Z jednoho
z hořících domů podle informací
Večerníku utekla před ohněm rodina s malými dětmi!
„Původní zahoření v prostorách
garáže se následně rozšířilo na přilehlý rodinný domek a také na část
budovy obecního úřadu. K drobnému zahoření dřevěného odpadu došlo i na nedalekém dvorku,“
informoval Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
K místu události operační středisko vyslalo z profesionální požární
stanice v Prostějově posádky tří
cisternových vozidel. Následovali
je dobrovolní hasiči Lutonín, Kostelec na Hané, zanedlouho také
Přemyslovice a Čechy pod Kosířem. Posílení zasahujících jednotek vzápětí doplnila profesionální
V Lutotín zniil požár zcela jednu z budov, plameny zle ohrožovaly i obecní
ú%ad.
2x foto: HZS OL kraje

jednotka z požární stanice v Olomouci. „Hasičům se zhruba po
půlhodině podařilo nebezpečnému počínání ničivých plamenů zabránit. Šlo o velmi náročný zásah,
tropické teploty rychle vysilovaly
zasahující hasiče, a bylo proto nutné provádět jejich častější střídání.
Hasiči pokračovali v postupném
procházení a vyklízení požárem zasaženého vybavení ve vyhořelých
prostorech. V prvotní fázi bylo nutné rovněž zabránit rozšiřujícímu
zahoření tepelné izolace na sousedícím obecním úřadě. Plameny
bohužel zcela poškodily rodinný
domek a bylo nutné střešní krytinu
postupně rozebrat a dohasit drobná ohniska,“ popsal velice náročný
zásah hasičů jejich mluvčí Zdeněk
Hošák. „Co stojí za příčinou vzniku
požáru je aktuálně v šetření, prvotní odhady hovoří o škodě 1,6 milionu korun,“ konstatoval o víkendu
mluvčí krajských hasičů.
(mik)

PLUMLOV Dopravní policie nyní
prověřuje srážku dvou cyklistů, ke
které došlo v bezprostřední blízkosti
plumlovské přehrady. Jeden z mužů,
který údajně vjel do protisměru a zranil druhého cyklistu, však po nehodě
zbaběle ujel. Policisté nyní žádají
svědky, zda by jim nepomohli muže
zjistit a pohnat k zodpovědnosti.
Ke střetu dvou cyklistů mělo dojít ve
čtvrtek 3. srpna v 17.00 hodin na komunikaci u plumlovské přehrady mezi
hrází a restaurací Panel. „Podle slov
devětadvacetiletého muže, který nehodu oznámil, zde mělo dojít k čelnímu
střetu s protijedoucím cyklistou. Ten
měl při jízdě náhle přejet do protisměru, přímo do dráhy oznamovatele. Při
dopravní nehodě došlo ke zranění oznamovatele, který byl k ošetření převezen
do prostějovské nemocnice. Alkohol
u něho policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Výše způsobené
hmotné škody byla vyčíslena na jeden
tisíc korun,“ popsal srážku dvou cyklistů

ností žádáme o pomoc svědky, kteří
viděli její průběh, aby se obrátili se
svými informacemi buď telefonicky,
nebo osobně na policisty Dopravního inspektorátu v Prostějově. Volat
své poznatky mohou občané na telefonní čísla 974 781 251, 974 781 580,
případně prostřednictvím bezplatné
telefonní linky 158,“ apeluje na možné svědky František Kořínek. (mik)

Místo nehody dvou cyklist@ policisté zajistili, viník ale ujel a nyní po n m pátrají.
Foto: Policie qR

v blízkosti přehrady František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Problém je ovšem v tom, že druhý
cyklista, který měl srážku zavinit,
z místa nehody ujel. „Nebylo tak zjištěno zranění ani hmotná škoda a dechová zkouška nebyla provedena. Příčiny,
okolnosti i míra zavinění jsou i nadále
předmětem šetření. K objasnění okol-

Viník ujel, pátrá po nm policie

U pehrady se srazili dva cyklisté

korun, letos už máme na stejné účely připraveno dalších více jak čtrnáct
tisíc,“ zmínila se Sosíková.
Mezi nejoblíbenější akce Domečku
nepochybně patří Pálení čarodějnic
či Uspávání broučků. „Loni na lampionový průvod i s dětmi vyrazila
spousta lidí. Následně zcela zaplnili
naši tělocvičnu. Sehráli jsme jim
pohádku O paní zimě, tentokrát
již připravujeme příběh O sluneční
paní a temné královně,“ navnadila
Eva Sosíková.

Petr Šianský z rukou Evy Sosíkové p%ebral cenu pro vít ze Urických her.

BYLI JSME
U TOHO

Na dálnici čekala řidiče past!

Jitka Šianská m la z vít zství nefalšovanou radost.

3x foto: Martin Zaoral

jednotlivé disciplíny vyzkoušet.
Samotná soutěž však byla určena dospělým, mezi nimiž se našla pouze čtveřice odvážných.
Kuriózní přitom bylo, že jedním
ze dvou mužských účastníků byl
Simone Iobizzi z Itálie, který do
Určic se svojí rodinou pravidelně
jezdí na dovolenou.
Sympatickému Italovi úporná vedra očividně nevadila, přesto jej nakonec porazil Peter Šianský, jehož
manželka Jitka zase zvítězila mezi
ženami. „Na prvním ročníku soutěžilo asi třicet lidí, loni dvojnásobek

Organizáto%i se rozhodli, že vatru rad ji nebudou zapalovat.

Pro účastníky Určických her bylo
připraveno celkem devět stanovišť, na nichž si mohli soutěžící
vyzkoušet například rozmotávání
hadic, přeskakování pneumatik,
střelbu z pušky či držení pivních
půllitrů v natažených rukách. Celé
sobotní odpoledne zpestřila i návštěva olomouckých vojáků, kteří
dorazili s obrovským náklaďákem
a návštěvníkům předvedli ukázky
výstroje.
Navzdory zajímavému programu
si do areálu našlo cestu jen několik rodin s dětmi, které si mohly

jjaké
akké bbyly
ylly uurčické
rčiickké hhry
ryy 20
2017...
017...

Vedro niilo i organizátory, kte%í však staten odolávali.

F o too r e poo r táá ž

URČICE Proti slunečnímu žáru jsou i hasiči bezmocní. To se až
krutým způsobem potvrdilo uplynulou sobotu, na kterou SDH
Určice a místní Společenství zábavy Domeček připravilo třetí ročník Určických her. Na odpoledne plné soutěžení a zábavy bohužel
dorazila jen hrstka místních. Hlavní příčinou malé návštěvnosti přitom nepochybně bylo tropické počasí, které spíše než do prostředí
„Starého hřiště“ lákalo kamkoliv k vodě... PROSTĚJOVSKÝ Večerník
však u akce nechyběl.

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
Ž

„Pro příští rok uvažujeme o jiném termínu,“ svěřili se organizátoři

dařilo ustanovit dvacetiletého muže
z nedaleké obce. Ten se následně
přiznal, že ke stohu přišel v podnapilém stavu, vykouřil zde jednu či dvě
cigarety a jejich nedopalky odhodil
do slámy a z místa odešel,“ prozradil
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Otázkou ale je, zda mladík bude
muset škodu nahradit. Podle
policistů prý stoh nezapálil úmyslně, a tak od obvinění nakonec
upustili... „Vzhledem k tomu, že se
v tomto případě nejednalo o úmysl,
byla věc ukončena a k projednání
odevzdána Hasičskému záchrannému sboru,“ potvrdil mluvčí prostějovské policie František Kořínek.
Hasiči však nesvědomitému
kuřákovi mohou udělit pokutu
v řádu desítek tisíc korun. (mik)

může odhozený vajgl!

VRANOVICE Jak Večerník na
jaře letošního roku informoval,
17. dubna v odpoledních hodinách došlo na poli mezi Vranovicemi a Vincencovem k požáru
stohu slámy. Majitel škodu na
šedesát metrů dlouhém, deset
metrů širokém a čtyři metry vysokém stohu s uskladněnými 629
tunami slámy vyčíslil na více než
půl milionu korun. Příčinu požáru vyšetřovali jak policisté, tak
hasiči. A závěry šetření jsou překvapivé, půlmilionovou škodu
má na svědomí nedbalý kuřák!
„Policisté z obvodního oddělení
v Němčicích nad Hanou ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu poškození cizí
věci s trestem odnětí svobody na šest
měsíců až tři roky. Provedeným prověřováním se totiž jako pachatele po-

Za půlmilionovou škodu

škody po požáru v Lutotíně!
URČICKÉ HRY SEŽEHLO SLUNCE Milionové
Plameny zasáhly i obecní úřad...
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Určice (mls) - Další tři byty by měly
vzniknout v rozlehlé budově bývalé pošty v Určicích. „V objektu už nyní jsou dva
byty, z nichž jeden opravujeme,“ upřesnil
starosta Petr Kouřil. Obec v souvislosti
s úpravou objektu na sociální byty žádá
o dotace. Předpokládané náklady se odhadují na zhruba tři miliony korun..

Na poštì budou byty

Olšany u Prostějova (mls) - Olšany
u Prostějova jsou jednoznačně nejrychleji se rozrůstající obcí v regionu. Během
deseti let zde přibyla celá třetina obyvatel. Zatímco v roce 2006 v obci žilo 1
440 obyvatel, v roce 2016 to bylo již 1
728 lidí. Za tímto trendem stojí zejména poloha, dostupnost do větších měst
a určitě i nabídka stavebních parcel.
Vedení Olšan jejich nabídku hodlá i nadále rozšiřovat. Nedávno podalo žádost
o stavební povolení na vybudování inženýrských sítí pro výstavbu dalších rodinných domů.

Chystají další rozvoj

Niva (mls) - Pojedete-li po silnici z Nivy
do nedalekých Vysočan ve směru na
Šošůvku či Sloup, pak na vás od začátku
uplynulého týdne čeká úplná uzavírka.
Důvodem je oprava silnice, která je naplánována až do 9. prosince.

Uzavøená silnice

Seloutky (mls) - Výstavbu nového hřiště s umělou trávou, kde by si děti mohly
zahrát fotbal už delší čas plánují v Seloutkách. Obec však na projekt, který by využívali jak místní, tak i malí fotbalisté z Určic, dosud neobdržela dotace. Aktuálně
si podává další žádost. „Pokud ani tentokrát neuspějeme, pak projekt odložíme.
V současnosti totiž opravujeme obecní
úřad a čeká nás i budování hloubkové
kanalizace, což výrazně zatíží náš rozpočet,“ vysvětlil starosta Seloutek František
Kaprál. Náklady na vybudování nového
hřiště se mají pohybovat kolem zhruba
pěti milionů korun.

Nové høištì?
Pouze s dotacemi

RYCHLÝ
VEERNÍK

17080110844
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„KDYŽ JSEM SE PROJEKTU UJAL, TAK PŘECE NEMŮŽU PROHRÁT“
Publikace k 600. výročí města Prostějova byla pro Josefa Augustina výzvou

PROSTĚJOV Nejsou to ani dva
měsíce, kdy mladý maturant jedné
z prostějovských středních škol spolu se svým učitelem vydali zbrusu
novou knihu o městě, v němž žijeme,
s podtitulem HANÁCKÝ JERUZALÉM. Autoři připomněli, že se jedná o první publikaci od roku 1990.
U zrodu tehdejší knihy vydané k významnému jubileu města Prostějova
byl dlouholetý zastupitel a iniciátor
mnoha kulturních i historických
projektů Josef Augustin. Ona publikace byla jedinečná tím, v jaké
době vznikala. Pojednávala o historii
města, ale sama spatřila světlo světa
v přelomové době. A právě o širších
okolnostech jejího vzniku dokázal
Josef Augustin poutavě a zasvěceně
vyprávět v exkluzivním rozhovoru.

v rámci exkluzivního
xkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

Tomáš
KALÁB
 Začněme vaším příchodem do
Prostějova, co vás inspirovalo k záměru publikace o tomto městě?
„Když jsem přišel do Prostějova v roce
1978, začal jsem pracovat v Oděvním
průmyslu na právním oddělení. Bydlel
jsem přímo naproti. Od té doby jsem
zůstal městu věrný. Po roce 1980 jsem již
intenzivně studoval historii města a jeho
památky. Asi osud tomu chtěl, že jsem se
od roku 1981 stal poslancem Městského
národního výboru (MěNV), členem
rady města a od 1. listopadu 1983 místopředsedou MěNV, kde mi byla svěřena oblast kultury, školství, sociálních
věcí a zdravotnictví. Kromě ovlivňování
těchto čtyř oblastí jsem se tady seznámil
s řadou zajímavých údajů o historii města. Zajímalo mě, jaké knihy a jiné písemné materiály byly o městě publikovány.
Zajímal jsem se o památky sakrální i světské, nejen v Prostějově, ale v rámci celého okresu, třeba o Čechy pod Kosířem
a Plumlov. Podařilo se mi shromáždit pár
knih o Prostějově.“
 Jaké byly v té době k mání?
„První z nich byla kniha, kterou nechal
vydat v roce 1940 vládní komisař města
Prostějova doktor Girth a bylo v ní devětatřicet hlubotisků. Městu ji věnoval.
Kniha byla vydána v češtině pod názvem ´Prostějov - srdce moravské Hané,
město píle, cílevědomé práce a kultury´.
Předmluvu napsal doktor Jan Kühndel
a vzpomínku, jak básník poznává Prostějov, ´Duše jednoho města´, napsal
známý spisovatel František Kožík. O rok
později vyšla i v němčině. To byl první
impuls k dalšímu bádání, co bylo po
osvobození v roce 1945 a později vydáno. Tehdy jsem se dostal k další knize,
která se jmenuje ´Prostějov a okolí ve
světle svých historických a uměleckých
památek´, kterou napsal doktor Jaroslav
Mathon v roce 1923, vydanou nákladem J. T. Bučka v Prostějově v roce 1924.
Doktor Mathon měl v této knize zajímavý úvod. Když jsem se knihou probíral,
uvědomil jsem si, jak významnou má
Prostějov historii, a jak je možno mládeži,
studentům a zájemcům o historii ukázat,

co je v Prostějově pěkného. Tato kniha
má čtyřicet stran fotografií, kde jsou jak
dobové fotky, tak různé pohlednice. Je
v ní obraz požáru města v roce 1697,
jehož originál je umístěn v kostele v Křtinách. V Muzeu a galerii Prostějova je
reprodukce obrazu namalovaná na plechu. K dalším materiálům o historii Prostějova patří stovky pohlednic s různými
náměty vydaných k historickým událostem. Nelze opomenout ´Vlastivědu
moravskou´ profesora Vojtěcha Janouška, vydanou Musejním spolkem Brno
v roce 1938, z níž se čtenář dozví řadu
zajímavých informací a bude obdivovat
devětapadesát dobových fotografií.“
 Pustil jste se rovnou do scénáře
nové publikace?
„V roce 1985 byl vydán nákladem města
Zpravodaj města Prostějova, který byl
distribuován do škol a byl k dispozici
občanům na radnici. Byl to pokus, zda
stojí za to vydat něco barevného a zajímavého k historii města. A stálo. Zdálo se
mi, že si Prostějov zaslouží od roku 1940
samostatnou publikaci o své historii až
po současnost. Psal se rok 1986, takže za
více než čtyřicet let se toho v Prostějově
hodně změnilo. Vydání bylo směřováno
k roku 1990, tedy k šestistému výročí
města Prostějova.“
 Měl jste nějakou soudobou předlohu?
„Shodou náhod došlo k tomu, že předseda MěNV Jakub Daněk mi nabídl, ať
jedeme do muzea v Šumperku, kde byl
ředitelem doktor Janíček. Tehdy vydali knihu o Šumperku v edici Má vlast.
Když jsme v rámci návštěvy získávali informace faktické, technické, organizační
a jiné, tak jsme si řekli, že Prostějov si zaslouží větší barevnou publikaci na seriózní informační i obrazové úrovni, v řadě B.
Tak to v roce 1987 vlastně začalo. Setkal
jsem se ještě jednou s doktorem Janíčkem, který mi dal konkrétní kontakty na
osoby v ČTK-PRESSFOTO v Praze,
které mělo edici ´Má vlast´ pod svou
gescí. Zde byla zajímavá a významná
osobnost, doktor Jiří Padevět, který byl
mredaktorem
odpovědným
redaktorem za tuto edici.“
 Jak vznikal
al autorský tým?
lo vybrat tým autorů, kteří
„Město si mělo
exty, což jsem měl do jisté
budou psát texty,
st ovlivnit. Tým fotografů
míry možnost
amo vydavatelství. Vybrali
si určovalo samo
áka, což byl špičkový fotosi Josefa Špičáka,
ého krasu v Blansku a jeho
graf Moravského
íka Jana Vozdeckého. Já
spolupracovníka
ožnost s předsedou města
jsem měl možnost
vnit výběr fotografa z ProsDaňkem ovlivnit
dli jsme se na Janu Pospíšitějova. Dohodli
nomovaný fotograf Muzea
lovi, což byl renomovaný
Prostějovska. Autoři jednotlivých částí
pně dodávat texty. První
začali postupně
stějov od počátku do roku
část byla ´Prostějov
1848´. Zde jsem oslovil významnou
eho okresu doktorku Ludosobnost našeho
ou, ředitelku okresního
milu Grůzovou,
hé části ´Prostěarchivu. Druhé
jov od roku 1848 do roku
1918´ se ujall doktor Pavel
Marek,
vysokoškolský
verzitě Palacučitel na Univerzitě
mouci. Co se
kého v Olomouci.
týče třetí částiti ´Prostějov
cialistické výv období socialistické
stavby´, byloo třeba velmi
pečlivě vážit autora, když
oby nedávno
se text týká doby
minulé. Knihaa byla sledo-

vána i stranickými orgány, takže byl doporučen ředitel ZŠ Kollárova Miroslav
Peterka.“
 Takový autorský kolektiv asi nebylo snadné „ukočírovat“?
„Ano, rok 1988 byl pracovně velmi hektický. Autorský tým psal svoje kapitoly,
jak bylo dohodnuto. Fotografové Špičák a Vozdecký přijížděli do Prostějova
a fotili památky i objekty města, které si
vybrali, po dohodě s Janem Pospíšilem.
Byla to krásná, náročná a přesto inspirující práce. První odevzdal text doktor
Marek, absolutně bez problémů, odborně precizně zpracovaný. Druhá v pořadí
byla doktorka Grůzová, která byla odbornicí na nejstarší období dějin města.
Poslední odevzdával text doktor Peterka.
To vše jsem odvezl do Prahy k doktoru
Padevětovi na konzultaci. Člověk, když
dělá něco poprvé, má nadšení, jak se mu
to podaří. Po týdnu jsem si jel pro stanovisko. Jak doktorka Grůzová, tak doktor
Marek byli perfektní. Ale doktor Peterka
odevzdal třicet stran rukopisu a to bylo
příliš rozsáhlé, do týdne bylo třeba upravit text na patnáct stran. Jel jsem zpět
do Prostějova do určité míry nadšen,
do určité míry v jistém napětí, co s tím
udělat. Doktor Peterka byl významnou
osobností ve své pedagogické činnosti.
O jeho odbornosti a hloubce znalostí
nemám právo diskutovat.“
 Jak jste dilema vyřešil?
„Měl jsem tři možnosti. Buď to vzdát,
nebo jít za ředitelem Peterkou a sdělit
mu, že jeho text prošel s podmínkou,
že jej musí zkrátit. Měl jsem možnost
zajít na městský výbor a říci: ´soudruzi,
pomozte mi, aby to soudruh ředitel přepsal´. Poslední
možnost, pro mě
nejhorší a nejodvážnější, něco
jako vstoupit bosou nohou mezi
hady, byla upravit
text sám. Mám
pocit, že jsem
jednu noc nespal, druhý den
jsem se byl poradit s předsedou
Daňkem. Ten mi
moc nepomohl,
prý je to na mně.
Tak jsem se
toho ujal,
protože nerad prohrávám, jak ve
sportu, tak
v jiné činnosti. Když
už jsem se do
toho, tak to

přece nemůžu vzdát. Závazek vůči radnici, občanům, ale i stranickým orgánům
a především vůči všem, kteří věděli, že
se něco podobného k významnému
výročí chystá. Když dostanete takový
úkol a nemáte ho komu předat bez ztráty
kytičky, tak se s tím musíte porvat. Zavřel
jsem se do kanceláře a text upravoval,
aby vyhovoval Pressfotu z hlediska vydavatelského, ale současně abych nepoškodil jméno Prostějova. S výsledkem
jsem seznámil předsedu Daňka. Naštěstí
jsem text nemusel dvakrát konzultovat
se stranickým orgánem, kde byl tehdy
tajemník pro ideologickou práci, kam
patřila kultura i školství, Vojtěch Marák.
Zde to prošlo. Jel jsem do Prahy a s malou dušičkou jsem čekal na hodnocení
doktora Padevěta. Odezva byla kladná,
ale zároveň se ptal, kdo to předělával? Poznal, že jsem to upravoval a já se k tomu
přiznal.“ (úsměv)
 Obsah byl tedy hotov, ale vydání
knihy není jen o tom...
„Naší povinností bylo zajistit odbyt.
Bylo potřeba zabezpečit objednávku na
náklad dvaceti tisíc kusů. Během dvou
měsíců jsem musel sehnat částku sto
padesát tisíc československých korun
a objednávky přivézt do Prahy. Mám pocit, že u tohoto jsem se zapotil mnohem
víc, než když jsem upravoval text ředitele
Peterky. (směje se) Tehdy byli Prostějováci velmi lokální patrioti, čímž nechci říct,
že dnes nejsou... Obrátil jsem se na předsedu spotřebního družstva Jednota, jestli
by městu nepomohl s odběrem části
nákladu s tím, že budou knihu prodávat
ve svých prodejnách. Velmi mě překvapilo, že asi za hodinu přišel s podepsanou

ještě fotilo. V knize je dohromady 136
fotografií. Fotilo se na jaře, v létě i v zimě,
prakticky celý rok. Pokud se týče samotných fotografií, tak jsme se díky doktorce
Grůzové dostali k řadě zajímavých snímků. Současnost města se fotila příjemně,
takže v knize najdete objekty z oblasti
zdravotnictví, školství, kultury, sportu,
dopravy a dalších. Nemohli jsme samozřejmě vynechat radnici, obřadní síň, jednotlivé salonky. V neposlední řadě také
náměstí a jednotlivá domovní znamení.
Nechybí zde zámek, národní dům, kostely a další objekty.“
 Publikace vznikala v historicky
přelomové době, jak se tato skutečnost v přípravě knihy odrážela?
„Zástupci národního výboru měli svou
představu, já také svou... Bral jsem to
v širší rovině. V knize Prostějov 1390 až
1990 je potřeba mít všechno o historii
i současnosti města. Co nesnáším, je
mazání konkrétních událostí v dějinách.
Historie lidstva, českého národa a našeho města je jaká je, a potřebu ji měnit
dodnes nechápu. Takže jsem prosadil
klášter Milosrdných bratří i obraz Poslední večeře Páně v kostele sv. Petra a Pavla
i další církevní objekty. Zástupci strany
navrhli pomník V. I. Lenina na náměstí
9. května a památník Družby na náměstí Rudé armády. Po roce 1950 se začala
stavět sídliště, takže jsou tam i fotografie
Šmeralovy ulice a sídliště Svobody, nevynechali jsme ani plumlovskou přehradu, zámek, autokemp Žralok a nemohli
jsme zapomenout ani na náš největší
oděvní podnik OP Prostějov, pivovar
nebo podnik Starorežná. Fotografové
fotili, snímky jsem vozil do Prahy na

Když jsem předkládal na okresní výbor strany snímky,
tak jsem byl dotázán, zda tam není nějak moc kostelů.
Moji snahu o vysvětlení, že sakrální památky k městu
patří, že oni tam mají také svého Lenina, ocenil tajemník
slovy: ´Ty si zahráváš!´ A že prý mohu přijít o funkci.
a odpovídáme si
n
Strana rozhodla, že do dějin se plést nebude
asi dva měsíce.
čekal
jsem
jse
knihy
vydání
Na
radnici.
za to my na
objednávkou
na deset tisíc výtisků. Druhý partner
byla Poštovní novinová
služba, kam jsem šel žádat
o odběr druhých deseti tisíc.
Světe div se, za dva dny jsem měl
objednávku i na druhou polovinu
výtisků. Kde vzal tehdy předseda
MěNV Daněk odvahu svěřit tuto
záležitost mně, kterému bylo teprve
čtyřiatřicet let, a neměl v tomto
směru žádné zkušenosti, dodnes nechápu.
Krátce před tím než
zemřel, jsme si spolu povídali o řadě
věcí, a tehdy se mi
přiznal, že neměl jinou možnost, než
věřit mladým.
Tak jsem tedy
do Prahy do-

odsouhlasení technické kvality a v průbběhu schvalování jsem dovezl do Prahy
několik litrů slivovice. Když jsem snímky
ppředkládal na okresní výbor strany, kde
v té době byl ideologickým tajemníkem
JJaroslav Sláma, tak jsem byl dotázán, zda
tam není nějak moc kostelů. Moji snahu
o vysvětlení, že sakrální památky k městu
ppatří, že oni tam mají také svého Lenina,
ocenil tajemník slovy: ´Ty si zahráváš!´
A že prý mohu přijít o funkci. Na to jsem
odvětil, že jsem na to připraven a budu
dělat právníka. Druhý den mi zavolal, že
si všechno prošli a konstatovali, že tak šly
dějiny a nic vyhazovat nemusím. Strana
se prý do dějin plést nebude a odpovídáme si za to my na radnici. Na vydání knihhy jsem netrpělivě čekal asi dva měsíce.“
 To už byl ale listopad 1989!
„„Když jsem knihu někdy v říjnu 1989
ppřivezl do Prostějova a představil ji na
radnici, tak se líbila. Poté jsme měli obdržet celý náklad, ale zrovna začínala

´sametová revoluce´. Zástupci Občanského fóra věděli, že se chystají různé
akce v rámci oslav 600. výročí města.
Byl jsem pozván na jejich fórum, že
knihu musím zastavit, je v ní totiž Lenin.
Osobu, která to řekla, protože dosud
žije a byla ve významných funkcích, nebudu jmenovat. Tak jsem odpověděl, že
vydání knihy zastavím za podmínky, že
budou muset zaplatit oněch sto padesát
tisíc korun československých. Pressfoto
si to nenechá líbit, knížka zůstane v Praze, Pražáci dostanou zaplaceno a budou
si ji prodávat po svém... Nastalo velké
divení, že jsem nějak moc drzý, a kde
prý seženou ty peníze. Řekl jsem, že
kdo rozhoduje o zastavení vydání, tak
musí zaplatit vydavateli náklady s tím
spojené. Takže buď knížka bude, nebo
dostanou číslo účtu Pressfota. Mám pocit, že to netrvalo ani dva dny a byl jsem
opět povolán k oné osobě. Znovu jsem
si vyslechl, že tedy dobře, tak šly dějiny.
Do knihy byl nakonec vložen lísteček
se sdělením asi v tomto smyslu: ´Nechť
laskavý čtenář vezme na vědomí, že tato
kniha vznikala za éry socialismu, byla
poplatná tehdejšímu myšlení, a ať si laskavě udělá svůj úsudek z hlediska textu
i z hlediska výběru fotografií´. Bylo
vytištěno dvacet tisíc těchto lístečků,
přidaly se ke knížkám, tím se vlk nažral
a koza zůstala celá. Peníze se nemusely
vracet a čtenář si udělal svůj úsudek
o historii a současnosti města. Byl jsem
nesmírně rád, že to takto dopadlo, ať
z hlediska textů, fotografií i vyjádření
stranických orgánů a Občanského fóra.
Musím říct, že ta osoba, která jednala
za OF, se nakonec k věci postavila velmi pragmaticky a s nadhledem a kniha
mohla jít do prodeje.“
 Jaké byly dozvuky a ohlasy na tuto
publikaci?
„Část nákladu šla na radnici, další do
průmyslových podniků, zemědělských
družstev, a pokud vím, tak řada občanů
města, kteří mají své příbuzné v zahraničí, jim tuto knihu věnovala třeba jako
dárek. Cením si proto cizojazyčného resumé v ruském jazyce, v němčině a také
v angličtině. Trojjazyčná publikace byla
z hlediska cestovního ruchu a významu
Prostějova velmi významná. Myslím,
že i řada Prostějovanů, ať zakotvili při
své životní pouti v Evropě, Americe,
Austrálii či jinde, měla možnost se k této
publikaci dostat. Od roku 1990 jsem
pak zpovzdálí sledoval, kdo bude následovat doktora Mathona, Vojtěcha Janouška, či onoho německého starostu,
kdo bude následovat na radnici nápad
Jakuba Daňka, protože to byl jeho nápad a moje realizace. Jsem velmi rád, že
vznikly další knihy, například o prostějovských hostincích, z oblasti průmyslu,
o slavných prostějovských vilách a v neposlední řadě o významných osobnostech Prostějovska.“
 A právě nedávno vyšel nejnovější
přírůstek...
„Ano, kniha s podtitulem Hanácký Jeruzálem mě velmi příjemně potěšila.
Jsem rád, že město Prostějov podporuje
tyto aktivity, a že současní mladí lidé
mohou sledovat vývoj města Prostějova
v kontextu řady publikací, které již o Prostějovu vyšly.“

vizitka
JUDR. JOSEF AUGUSTIN

vezl obě
objednávky.
Dodnes jsem
Jednotě a PNS vděčen za tuto spolupráci.
Bez nich by to nebylo
možné dokázat.“
 Ještě jsme se nezmínili o obrazové
části,jaksevybíralylokace k fotografování?
„Když byl odsouhlasen
2x foto: archív J. Augustina a předán text, pořád se

✓ narodil se 1. listopadu 1954 ve Znojmě
✓ je rozvedený, má dva syny
✓ po maturitě na gymnáziu ve Znojmě
studoval na právnické fakultě UJEP v Brně,
kterou absolvoval v roce 1978, o dva roky
později získal titul doktora práv
✓ v letech 1978 až 1981 působil jako právník v Oděvním průmyslu
v Prostějově
✓ v letech 1983 až 1990 byl místopředsedou MěNV v Prostějově
✓ v roce 1990 se vrátil do právnické praxe, od roku 1995 pracuje
jako advokát
✓ členem KSČ byl v letech 1982 až 1994, od roku 2004 je členem KSČM
✓ mezi jeho koníčky patří historie, literatura, kultura, turistika a příroda,
fotografování, politologie a mezinárodní vztahy
zajímavost: stále je služebně nejstarším zastupitelem v historii Prostějova,
v letech 2004 až 2008 byl i krajský zastupitelem

letos slavíme jubileum...

Pondělí 7. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

reportáž
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Sonda Veèerníku: region zasáhla vedra, lidé se chladili u vody

MAJITELÉ KOUPALIŠŤ OPĚT ŽEHRAJÍ NA ŠPATNOU SEZÓNU
PROSTĚJOVSKO Tohle léto, slovy klasika, se zdá být
poněkud nešťastné. Především tedy pro provozovatele
koupališť. Že jsou venku tropy? Nenechte se zmást, ani
aktuální počasí nemůže správcům a majitelům těchto
zařízení vyhladit vrásky na čele. Ti totiž do jednoho už
nyní vypočítávají finanční ztráty, za které může nepřejícné počasí během června i července. „Jestliže během prvního prázdninového měsíce bylo pouze sedm nebo osm
teplých dní, tak si lehce spočítáte, že ani návštěvnost
nebyla bůhvíjaká,“ krčí rameny Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy v Prostějově, která provozuje aquapark
v Krasické ulici. Podobně vypočítávají ztráty i v ostatních
zařízeních...

Letošní návštěvnost mohou ještě vylepšit očekávaná srpnová vedra
VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník
Minulou sobotu po ob d byla v prost jovském aquaparku zhruba tisícovka lidí, z drtivé v tšiny d ti.

Michal KADLEC
a

Martin ZAORAL
Z aquaparku je slyšet hlavně dětský smích
Při víkendové exkurzi koupališť nemohl Večerník pochopitelně vynechat to největší, prostějovský aquapark. Minulou sobotu po poledni se
sem hrnuly davy koupání chtivých
lidí, často i celé rodiny. Po pátečních
odpoledních deštích se tak provo-

zovatelé mohli těšit na slušnou návštěvu. „Je pravda, že každý z rodiny
nadáváme, že v aquaparku se nedá
pořádně plavat, není zde vhodný
bazén. Ale kam jinam se chcete jít
svlažit? Vrahovice jsou daleko, takže
chodíme sem i s dětmi,“ svěřila se
Večerníku Alena Zapletalová, která
si vystála kratší frontu u pokladen.

Uvnitř aquaparku bylo zhruba půl
hodiny po poledni asi tisícovka lidí.
Přesto jednatel Domovní správy, která
aquapark provozuje, není s letošní sezónou zatím spokojen. „Popravdě řečeno,
žádná sláva to není... Poslední dny sice
trošku vylepšily celkovou návštěvnost,
ovšem do konce července to skutečně
nebyla žádná hitparáda. Nemáme to
ještě přesně spočítáno, ale prozatím navštívilo aquapark devětadvacet tisíc lidí,
což je ještě horší stav než v roce 2016.

A to jsme loňský rok považovali za katastrofální z hlediska návštěvnosti,“ netají
zklamání Vladimír Průša. Naproti tomu
jsou ale hosté spokojeni. „Mně to vůbec
nevadí, že je tady míň lidí. Alespoň není
v bazénech hlava na hlavě,“ pochvaloval
si například Miroslav Reiter.
Jenomže čím méně návštěvníků,
tím více starostí s financováním celého zařízení... „Bohužel, letos jsme
si povšimli, že lidé mají během léta
i jiné zábavy než koupání. Vykoupat

2x foto: Michal Kadlec

se přijde každý jen v případě, že jsou
dlouho dopředu hlášeny více než třicetistupňová horka. Pokud je sedmadvacet, koupaliště zejí prázdnotou.
Uvidíme, počkáme si na konec sezóny a zřejmě budeme počítat finanční
ztráty. Abychom si vydělali alespoň
na provozní náklady, muselo by náš
aquapark navštívit zhruba šedesát
tisíc lidí. Jistě, čekají nás podle předpovědí ještě srpnové horké dny, ale
osobně jsem pesimista. Ztrátu z červ-

na a července asi těžko doženeme,“
rmoutí se jednatel Domovní správy.
Jak Večerník zjistil přímo v aquaparku, především děti se na nejrozmanitějších atrakcích vyřádí dosytosti.
„S manželem plavat nemusíme, to
si vždycky v létě jednou za týden
zajedeme na přehradu. Ale naše dvě
malé vnučky nás pořád tahají sem do
aquaparku, pro ně je tady ráj,“ usmívala se uplynulou sobotu Božena
Procházková.

Přehrada: Plné pláže i zelené plavky
Se zlou se Večerník potázal na
koupališti ve Vrahovicích, kam nás
místní správce společně s pokladními seniorského věku vůbec nepustili. Zhruba před měsícem totiž
nejčtenější regionální periodikum
bez jakýchkoliv postranních úmyslů otisklo fotografii z vrahovického
koupaliště, na které se v bazénu
koupali Romové.
„Všichni se tady o tom baví, lidé
sem nechtějí chodit. Udělali jste
to nejhorší, co jste mohli. Další snímky si nepřejeme, už sem
nelezte,“ postavil se rázně před
bránu správce koupaliště Lehár.
Ostatně nejenom od něj jsme se
v poslední době setkali s rasistickými poznámkami na onen
snímek koupajících se chlapců
a dívek se snědou kůží...

Starosta vrahovického Sokola Večerníku alespoň telefonicky poskytl
pár základních informací o letošním
provozu koupaliště ve Vrahovicích.
„Řekl bych, že návštěvnost se pohybuje na polovině průměru. Je to
prostě špatné. Během června bylo
pěkně jen pár dní, to samé se dá říct
i o červenci. Teď v srpnu je celkem
solidní počasí, tak snad alespoň částečně ztrátu dohoníme. Nebýt ale
dotace od města, neměli bychom
nárok pokrýt náklady na energie,
chemické prostředky či na rozbory
vody,“ svěřil se Rudolf Raška.
TJ Sokol Vrahovice spravuje
areál letos naposledy, od podzimu se bude oblíbený „koupák“
rekonstruovat a následně jej
bude provozovat Domovní správa Prostějov.

Kv@li tomuto snímku ze zaátku ervence nás správce vrahovického koupališt nyní necht l pustit dovnit%...
Foto: archiv Ve!erníku

Pláže v okolí plumlovské přehrady
byly první srpnový den v obležení velkého množství lidí, kteří po
mnoha chudých letech dali vzpomenout na doby dávno minulé.
Velkou roli v tom kromě výjimečně
teplého počasí sehrála i solidní kvalita vody.
„Když vyjde počasí, tak je návštěvnost super,“ pochvaloval si provoBYLI JSME
zovatel pláže U vrbiček Radek KoU TOHO
courek s tím, že skutečně horkých
VIDEO&FOTOGALERIE
a slunečných dní by letos uvítal více.
„Červencová návštěvnost je srovnaklikni na
www.vecernikpv.cz
telná s minulým rokem, srpen začal
skvěle, uvidíme, jak se to bude vyvíPláž U Vrbiek b hem rekordních veder lákala davy lidí. Jakmile se zatáhlo, bylo
to již s návšt vností horší.
Foto: Martin Zaoral
jet dál,“ zhodnotil Kocourek probíhající sezónu.
Minulé úterý k „Vrbičkám“ vyrazil zde zastavil. Voda na první pohled vylezl, zjistil jsem, že z vnitřní
i osmnáctiletý Petr Karafiát. „Jel vypadala dobře a perfektně jsem strany mám úplně zelené plavky.
jsem na kole z práce, a tak jsem se si v ní zaplaval. Když jsem však Doma jsem se je pokoušel vyprat,

Stražisko trhlo

ale zatím se mi to úplně nepovedlo,“ svěřil se Večerníku s tím, že za
zbarvenými plavkami pravděpodobně nestojí obávané sinice, nýbrž jiný druh vodních řas. „Slyšel
jsem, že by tu měly být rozsivky,
které způsobují i menší průhlednost vody,“ uzavřel Petr.
Na protější straně přehrady U Lázničků s dosavadní návštěvností moc
velká spokojenost nepanovala. „Je to
horší než loni. Velkým zklamáním
pro mě byl třeba první červencový
týden. Nebyl tu téměř nikdo, lidé
asi vyrazili do Chorvatska,“ zmínil se
provozovatel pláže Miloš Láznička,
který tak mohl být spokojený pouze
se začátkem srpna. „Kdybychom tu
neměli diskotéky, které stále táhnou
mladé lidi, tak to snad i zabalím,“ poznamenal.

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

REKORD

Nejteplejší den v roce znamenal
nejvyšší letošní návštěvnost i na
oblíbeném koupališti na Stražisku. To nabízí perfektní vodu
a malebné prostředí. „Například
v úterý k nám zavítalo 1 636
plavců a plavkyň. Děkujeme za
vaši přízeň a těšíme se na příští
návštěvu,“ uvedli provozovatelé na oficiálním facebookovém
profilu plovárny. Podobná čísla

vykazoval i uplynulý víkend, kdy
se na Stražisko vypravily až na tři
tisícovky návštěvníků. Lákalo je
nejenom možnost koupání, ale
také pochoutky z grilu.
Noní koupání na Stražisku nabízí neopakovatelnou atmosféru. I v teplých
letních dnech však na koupališti po
setm ní z@stávala jen hrstka lidí.
Foto: Tereza Machová

SHÁNÍTE LETNÍ ÈTENÍ? MÁME TEN SPRÁVNÝ TIP!

PROSTÌJOV-HANÁCKÝ JERUZALÉM

Kdo by si chtìl publikaci poøídit, mùže se informovat pøímo v redakci na adrese Olomoucká 10.
PROSTÌJOVSKÝ Veèerník - titulární a mediální partner knihy
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Koupíme byt 2+1, hotovost. Tel.:
774101818
Hledám na dlouhodobý pronájem byt
3+1, popř. 2+1. Nabídky prosím na telefon
792 236 664.


   
info@realitypolzer.cz

KKvval
alitní
služ
užby
od roku
1992

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
Pronajmu byt 1+1, nájemné 4000 Kč.
Tel.: 731 236 558

14,4

 582 
341
582
705
341 705
 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jhre
realiity.c
cz

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

Dne 8. srpna 2017
si připomeneme
2. smutné výročí od úmrtí
pana Milana MARIŇÁKA.

Volejte: 739 322 895
8 - 9 :cihla OV
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Dne 9. srpna 2017
uplyne první smutný rok, co nás
opustila
paní Anna LEXOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje Jaroslav a synové
s rodinami.
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Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát, jen kytičku
na hrob dáme a budeme vzpomínat.
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a dne 16. června 2017
uplynulo 20 let od úmrtí
paní Renáty MARIŇÁKOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

VOLEJTE: 739 322 895
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Dne 5. srpna 2017
by oslavil 65. narozeniny
pan Zdeněk KOVÁŘ
z Kladek.
S láskou vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.
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Dne 9. srpna 2017
uplynou tři roky,
kdy nás navždy opustil
pan Miroslav PETRÁSEK
z Ohrozimi.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn s rodinou.

Dne 4. srpna 2017
uplynulo 17. smutné výročí od úmrtí
pana Petra MARIŇÁKA

/Q04

Koupíme chatu v okolí Prostějova.
Tel.:774421818
Prodám 2 pokojový cihlový byt. Dům po
rekonstrukci: fasáda, lodžie, okna. V dobré
lokalitě, blízko centra města, parku
a rybníka. Cena dohodou. Tel.: 739 992 598

Život je poznání,
loučení a vzpomínání.

Kdo s tebou žil,
ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

$%&$'()'*+,-,+"/'0+

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov

Koupíme RD se zahradou nebo pozemek
v okolí PV. 774421818
Koupím parcelu 600 m2 v Prostějově.
731 083 931

Pondělí 7. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
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Dne 12. srpna 2017
uplyne 28 let od chvíle,
kdy navždy utichlo srdíčko
našeho tatínka,
pana Františka ZAPLETALA

www.realitypolzer.cz

Dne 10. srpna 2017
si připomínáme
6. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Oldřich MACHAČ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

7

Sedmičku vzpomínek
najdete v tomto vydání
pravidelné rubriky
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

a dne 15. srpna 2017
uplyne 20 let, co nás navždy
opustila naše maminka,
paní Františka ZAPLETALOVÁ,
rozená Ježková, oba ze Zdětína.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Anna a syn Jiří
s rodinami.

Prosím, věnujte spolu
s námi tichou vzpomínku
panu Jiřímu KUPKOVI,
od jehož úmrtí uplynou 2 roky
dne 8. srpna 2017.
Děkují manželka a děti 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

Poslední rozlouèení

Pohřební služba Pavel Makový

    

Pondělí 7. srpna 2017
Jiřina Gregorová 1942 Mostkovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ivo Horný 1972 Tvorovice 10.00 kostel Klenovice na Hané
Antonín Ošlejšek 1937 Domamyslice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 9. srpna 2017
Ivana Klemešová 1960 Ptení 14.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 12. srpna 2017
Rudolf Černý 1938 Baldovec 14.00 Obřadní síň Rozstání

Josef Píša 1936
Prostějov
Miloslav Strupek 1931
Prostějov
Petr Crhonek 1961
Drahany
Miroslav Berousek 1957
Smržice
Olga Dvořáková 1938
Prostějov
Dagmar Všetičková 1940 Prostějov
Marie Grmelová 1914
Drahany
Růžena Soldánová 1915 Domamyslice Ludmila Pekařová 1930
Květoslava Slepánková 1930 Mostkovice Ludmila Drápalová 1927

Čelčice Anežka Dokoupilová 1933
Vranovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
f& &   $
Stanislav Chlup 1962
Emil Jurka 1948

Otinoves Miroslav Zatloukal 1927
Prostějov Františka Třísková 1930

Smržice
Plumlov

Pohřební služba FCC Prostějov
f& &   $
17072110817

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

letos slavíme jubileum...

nabídka realit a nemovitostí / vzpomínky

Josef Jiříček 1937

Poslední rozlouèení

Prostějov Sobota 12. srpna 2017
Rudolf Černý 1938 Baldovec 14.00 Obřadní síň Rozstání

Vrbátky

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
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
Půjčka bez úročitele. Tel.: 728 321 390

KOUPÍM

GRATULACE

POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha 2
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. Po až pá 11:00 – 16:00 hod.

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.

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

řádková inzerce

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Rychlá půjčka až 200 000 Kč pro všechny s jakýmkoliv doložitelným příjmem.
Bez nahlížení do registru, bez poplatku,
bez zástavy, s možností odkladu splá- STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
tek. Tel.: 607 967 834
výkopové, terénní práce.
Koupím jablka na kvas. I sám natrhám,
posbírám. Tel.: 777 580 880
Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské a zednické práce. Výroba a montáž pergol,
altánů, zimních zahrad a selských
konstrukcí. Tel.: 733 465 777
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
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UZÁVÌRKA

Dne 6. srpna 2017
se dožívá krásných 90. narozenin
pan Vladimír KRÁLÍČEK,
z Kobylniček.
Do dalších let hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti
přeje dcera Jitka a synové
Vladimír a František
s rodinami.

JE V PÁTEK 11. SRPNA

V 10.00 HODIN

17080420856

FINANCE

letos slavíme jubileum...

150123020036

Pondělí 7. srpna 2017
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ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Provádíme dokonalé strojové číštění čal.
sedacích souprav. M. Revay. www.revay.cz,
tel.: 604 439 302, 582 382 325
Antény Jiříček nabízí až 47 tv programů bez poplatků. Mob.: 776 340 848,
www.anteny.kvalitne.cz

16011421482

15021020132

Pronajmu reklamní plochu na domě. Tel.:
737 144 501

PRODÁM

Zdravotní masáže, ruční lymfodrená- Prodám garáž za Mechanikou. Tel.:
že nohou, telefon: 608 200 604, web: 776 102 644
www.masazejanahladka.cz, Žeranovská
34, Prostějov

SEZNÁMENÍ

<<< www.vecernikpv.cz

17050570483

Hledám skromnou ženu pro společný
život. Rozvedený, 73/ 174 cm, kutil,
zahrádka na vesnici, okolí Pv, auto
mám. Tel.: 776 210 670
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17072710829

17072120808

Zakázkové truhlářství – výroba kuchyňských linek, vest. skříní, kanceláří, dětských
pokojů. Renovace kuch. linek a další truh.
práce. Zaměření a konzultace zdarma.
Tel.: 608 863 532 www.krchnak.cz
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nabídka pracovních míst

letos slavíme jubileum...

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

Přijmu řidiče, možnost i brigády na Nabízíme práci na DPP či DPČ pro tyto
pozice: číšník/servírka, kuchař/kuchařka,
sklápěcí vozidlo. Tel.: 732 215 683
pomocná síla do kuchyně, úklidový praPřijmeme pomocnou sílu do kuchyně, covník, pomocný zedník na stavbách. Po
mytí nádobí, přípravné práce. Vhodné pro zapracování možnost přechodu na HPP.
Bližší info na emailu: info@insitapers.eu
důchodce, muže i ženy. Tel. 777 099 406
nebo na tel.: 777 099 406.
Rudolfovo pekařství přijme:
PŘIJMEME pracovníka na strojový úklid
- prodavačku pečiva,
výrobní haly. Zkrácený úvazek, mzda
- uklízečku ranní směny + sobota
100 Kč/hod. Místo vyhrazeno pro OZP.
- dělníka do výroby – provoz
Kostelec na Hané, ranní a noční směna, Kontakt: 778 744 894
provoz Prostějov brzká odpolední
Bezpečnostní a úklidová agentura
Info na tel.: 582 342 095,
přijme do pracovního poměru inva8:00 – 14:00 hod
lidního důchodce na pracovní pozici
Přijmeme pracovnice na úklid kance- operátor pultu centrální ostrahy. Zkrálářských a provozních prostor. 1x ranní cený pracovní úvazek, noční směny,
úvazek 8 hodin, 1x odpolední úvazek místo výkonu Prostějov. Podmínkou
8 hodin (možno rozdělit na dva polovič- je práce na PC, komunikativnost, čistý
ní). Kontakt: 778 744 894, volejte pondělí trestní rejstřík. Informace na tel. čísle:
602 786 692.
až pátek, 8 – 15 hodin.

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.

Firma PEMA úklid přijme pracovníky na
úklid firemních prostor. PD: odpolední
směna 14:00-22:00 hod., noční směna
22:00-6:00 hod. Nástup možný ihned.
Tel.: 774 149 221, email: pemauklid
@pemauklid.cz. Pracoviště: Prostějov

PRÁCI NABÍZÍ
Na čerpací stanici hledáme obsluhu – pokladní na HPP s dobrými komunikativními schopnostmi, pozitivním přístupem
a talentem prodávat. Ostatní potřebné
dovednosti vás naučíme. Vhodné i pro
absolventy. Kontakt osobně: čerpací stanice Shell, Petrské náměstí.
Přijmu zedníky. Tel.: 704 458 607 Čundrla

Pondělí 7. srpna 2017
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HLEDÁTE PRÁCI?
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Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Uklízeči
14 000 Kč
dvousměnný střední odborné Petra Marková, Prostějov
Zedníci
17-20 000 Kč pružný
střední odborné POZEMSTAV Prostějov
Seřizovači vstřikovacích lisů
31 000 Kč
nepřetržitý
ÚSO s maturitou LINAPLAST Kralice n. Hané
Řidiči nákladního vozidla
16 000 Kč
jednosměnný základní + praktická Obec Přemyslovice
Mistři pro dopravní a pozemní stavby 20 000 Kč
jednosměnný ÚSO s maturitou Jamastav Moravia , Držovice
Prodavačka
14 000 Kč
dvousměnný střední odborné FIBAS Němčice n. Hané
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

najdete nás na

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

www.

vecernikpv.cz

HLEDÁTE BRIGÁDU?
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kuchař/-ka
Montéři/zámečníci

100 Kč/hod.
81 Kč/hod.

dvousměnný
jednosměnný

Kvalifikace
střední odborné
střední odborné

Firma
Insita pers Prostějov
Oldřich Řezáč, Vitčice

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

17072170818

17071870819

17080210850

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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

17040720401

17062320656

17060920615

17070720764

JE V PÁTEK
11. SRPNA
V 10.00 HODIN

Pondělí 7. srpna 2017
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letos slavíme jubileum...

soutěže
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Rovněž dvaatřicáté číslo letošního roku vám v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" přinášíme podobu
oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete i v
těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 10. 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.

  ! 

!

*q)*+x

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
$

%'

Sladkovského ul.
Božena STAŇKOVÁ, Ptení 79
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY na koncert v hodnotě 450 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
$

%'

Marek Moudrý
Pavlína LIŠKOVÁ, Švýcarská 2, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 598 Kč
na koncert.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
$

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

%'

KULTURNÍ
Radoslav DOSTÁLÍK, Vřesovice 175
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
SU
DO
KU

$

SUDOKU

%'

5,8,5,7
Jarmila KAJNAROVÁ, Nelešovice 67
Výherce získává: RODINNÝ VSTUP v hodnotě 430 Kč
do dinoparku ve Vyškově.
KŘÍŽOVKA
170721608xx

$

Výherce získává 
+18)+963,'()*+),-:/0
+18)+963,;<=>?%>@A

%'

Legendární festival trampské country a folkové hudby
Milena ŠAFROVÁ, Štětovice 77
Výherce získává: CELODENNÍ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na akci.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

17070760768

17070760762

MŮŽETE SI TAKÉ POSLECHNOUT SKUPINU .........

SVIŠŤ, ŘEHÁK, ALBUMY, ŠKLEB, STOJAN, ETAPY, VEKTOR, ČINOHRA, LOPOTA,
KAJAK, BRČKO, CHVOST, OŘVAT, OKOVY, MILOŠ, ŠVIHY, SKALP, SVĚTY, OPRAŤ,
ZVORAT, PLECÍ, OKALY

Výherce získává  
'()*+),-../0+11894

Výherce získává  

()*+),-../0+11894

v

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16110213416

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
jednu z výrazných posil prostějovských Jestřábů,
kterým právě začíná sezóna

17031060280

Výherce získá POUKAZ
'()*+),-../0+12)3,456+,

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
'()*+),-../0+12)3,456+,742,31
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...
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TIPku

GULÁŠ ROCK FEST
KDY: SOBOTA 12. SRPNA, OD 15:00 HODIN
#|>x @?L} < ~,'># @?<?J~#L @>, |

Závěr trojdílného seriálu hudebních
akcí na plumlovské přehradě pod názvem ROCK MAIER FEST je na programu již tuto sobotu 12. srpna. Pláž
U Vrbiček bude tentokrát patřit již třetímu ročníku festivalu, v němž se mísí
hned několik oblíbených libůstek. A dá
se čekat, že se bude opět jednat o akci
s úspěchem zaručeným už dopředu.
Vždyť co jiného přitáhne téměř každého Čecha než výborné jídlo, skvělá
muzika a atrakce, při kterých se zabaví
i děti? Agentura HITTRADE zve na
nefalšovaný GULÁŠ ROCK FEST,
který slibuje ochutnávku jen těch nejvybranějších pokrmů.
Do akce se zapojí vytipované prostějovské restaurace, ale i zahraniční hosté. Své
kulinářské umění totiž předvedou kuchaři
až z Maďarska. Kromě tradičního maďarského guláše ale budete moci ochutnat
i klasický hovězí, vepřový, bramborový či
zvěřinový a mnoho dalších. „Objevit by
se mělo na deset až patnáct druhů těchto
pochoutek,“ nastínil Petr Zlámal za pořádající Agenturu HITTRADE. Vyhlášena
bude soutěž pro všechny příchozí, ten nejlepší guláš následně vybere porota.
„Tato akce úspěšně navazuje na všechny
dosavadní Pivní festivaly a podobné události, při nichž se skloubí hudba, jídlo i pití.
Český národ je všeobecně známý svým
vřelým vztahem právě k pivu a klasickým
tuzemským jídlům, mezi něž guláš nepochybně patří, což byl právě onen důvod
vzájemného propojení,“ objasnil Zlámal
zrod akce před dvěma lety.
Pořádání již třetího ročníku naznačuje, že
šlo o dobrou volbu. Celým odpolednem
a večerem bude i tentokrát doprovázet

hned několik hudebních kapel. Uslyšíte
Marka Soldána, kapely Levhart, Plus,
Kokeno, Black Sabbath revival, Katapult revival a Smokie revival. Skutečnou
třešničkou na dortu bude ale skupina
Motörhead revival, jejíž bubeník doprovázel i takové hvězdy, jako jsou Karel
Gott nebo Michal David.
Program byl sestaven s cílem, aby se bavila
celá rodina. Na své si tudíž přijdou dospělí
i děti a tak jej doplní například ukázky parašutistických seskoků a cvičených psů nebo
projížďka na koních a kolotočích. Guláš
Rock Fest je prostě ideální akcí, kde si každý
najde to své! „K tomu jsme navíc stanovili
v předprodeji lidový vstup za obyčejnou
českou stokorunu. Na místě pak budou
k dispozici vstupenky jen o padesátikorunu

dražší,“ uvádí Petr Zlámal další důvod, proč
sobotní akci navštívit. Startuje se v 15:00
hodin a končit by se mělo zhruba o půlnoci.
Vstupenky za zvýhodněnou cenu si stále ještě můžete zakoupit na tradičních
místech Hudebniny TYL v Knihařské
ulici a Klenotnictví EVA na náměstí
T. G. Masaryka, nově pak i v Kavárně
face to Face na Žižkově náměstí.
Pokud tedy přemýšlíte, kam s celou rodinou v sobotu vyrazíte, určitě si nenechte
ujít tuto jedinečnou záležitost. Večerník,
jakožto exkluzivní mediální partner, u toho
chybět nebude. Děti do deseti let mají vstup
zdarma, dospělí zaplatí zmíněnou stovku.
Ale jestli jste měli štěstí a lístek vyhráli,
o tom se můžete přesvědčit na straně 19
v rámci našich tradičních soutěží.

akce v regionu...
Hody v Seloutkách
Hodová zábava v Seloutkách v sobotu 12. srpna 2017 od 20.30
hodin na hřišti, za nepříznivého počasí na sále v Seloutkách.
Hraje NOVIOS, vstupné 70,-Kč. Nedělní hodové odpoledne 13. srpna začne v 15.00
hodin na hřišti a zpříjemní jej vystoupení DJ ,RC Draco-letecká show, Šermířský spolek Šumperk, skluzavka a další atrakce. Na obě akce zajištěno bohaté občerstvení.

 DIVADEL aneb, co se
    STAVY kde děje…
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 7. srpna
17:30 Letíme!
animovaný film Norsko
20:00 Křižáček
české historické drama
úterý 8. srpna
17:30 Já, padouch 3
americký animovaný film
20:00 Atomic Blonde: Bez lítosti
americký akční thriller
středa 9. srpna
17:30 Mimi šéf
animovaná komedie USA
20:00 Selský rozum
český dokumentární film
čtvrtek 10. srpna
17:30 Emoji ve filmu
animovaná komedie USA
20:00 Annabelle 2: Zrození zla
americký mysteriózní horor
pátek 11. srpna
17:30 Emoji ve filmu
20:00 Annabelle 2: Zrození zla
sobota 12. srpna
FILMOVÝ MARATON
13:00 Pán prstenů:
Společenstvo prstenu
americké dobrodružné fantasy
17:00 Pán prstenů: Dvě věže
dobrodružné fantasy USA
21:00 Pán prstenů: Návrat krále
americké dobrodružné fantasy
neděle 13. srpna
10:30 Emoji ve filmu
15:30 Já, padouch 3
17:30 Dunkerk
20:00 Annabelle 2: Zrození zla

Letní kino
Mostkovice
středa 9. srpna
21:00 Hacksaw Ridge:
Zrození hrdiny
americko-australský životopisný film
pátek 11. srpna
21:00 T2: Trainspotting
drama Velká Británie
sobota 12. srpna
21:00 Špunti na vodě
rodinná komedie ČR
neděle 13. srpna
21:00 Kubo a kouzelný meč
americký animovaný film

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
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. Autorem
fotografií je Tereza Skoupilová a kolektiv
pracovníků Charity Prostějov. Uvidíte na
nich nejen její klienty, ale i zaměstnance,
kteří již pětadvacet let poskytují péči a pomoc těm, kdo to nejvíce potřebují. Výstava potrvá do 13. září.
(Galerie Na Půdě)

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
pondělí 7. srpna
JAN KANYZA - POZDNÍ SBĚR
vernisáž výstavy obrazů malíře, básníka,
muzikanta, vynikajícího vypravěče a dabéra za osobní účasti autora. 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.
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.

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

Zámek Konice
do 30. srpna
VÝSTAVA UMĚLECKÝCH ŘEMESEL
(Zámecká galerie)

Galerie Cyril
věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská ulice, Prostějov
do 20. srpna
SKENOVAT – VINU
výstava Niny Grúňové a Františka Fekete

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

úterý 8. srpna
BĚLECKÝMI STEZKAMI
putování lesem mezi Přemyslovicemi
a Běleckým mlýnem.Odjezd vlakem
v 8:02 do Ptení, délka trasy asi 6 km,
poplatek 20 Kč/dítě.
čtvrtek 10. srpna
16:00 HRY S DOPRAVNÍ
TÉMATIKOU
(Dětské dopravní centrum Prostějov)
21:00 NOC S FILMEM:
LICHOŽROUTI
(Zahrádka Národního domu, v případě nepříznivého počasí Kulturní
klub Duha)

Z lázní do lázní i s kapelou Buty
Hanácký auto - moto - veterán klub Prostějov pořádá již třináctou rallye na pohodu Z lázní do lázní, která se bude konat
v neděli 13. srpna. Auta vyjedou v 10:00
hodin od lázní Skalka. Po cestě se zastaví
v Čechách pod Kosířem, kde budou k vidění v zámeckém parku od 10:30 hodin,
do Slatinic dojedou po poledni. Zde proběhne předávání cen rallye, soutěž elegance. Hostům zahraje kapela Buty, akce se
koná pod záštitou poslance Pavla Holíka.
Prázdninové zpívání v Mostkovicích
Prázdninové zpívání na minigolfu v Mostkovicích se sdružením hudebníků HKP
(hraje, kdo přijde) se bude konat již zítra,
tj. v úterý 8. srpna v 17:00 hodin. Přijít
by mohli například Mozart a Pepin s harmonikou, Miloš a Šoufek s kytarou, Paulí
s basovou kytarou a Honza s klávesy.

Plumlovský triatlon na zkoušku
Plumlovman letos nebude. V sobotu
12. srpna si ovšem každým bude moci
nezávodně a bez měření času absolvovat
trať duatlonu či triatlonu dle svého uvážení. Trať pro duatlon i triatlon bude vyznačena. Start je plánován na 9:00 hodin
u Podhradského rybníka. Na účastníky
triatlonu bude čekat 200 metrů plavání,
12 km na kole a 2,8 km běhu, duatlonisté
se vydají na 4,5 km běhu, 12 km na kole
a 2,8 km běhu.
Obecní veselice v Tištíně
Akce se bude konat v sobotu 12. srpna
od 15:00 hodin na výletišti Malý háječek
v Tištíně. Zahrají skupiny Domino, Hope
Astronaut a Atom-Rock.

<<< www.vecernikpv.cz

CO, KDY, KDE aneb informace

$ 

 ;  !

'Q
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.

Q Q!
* Podpůrná ženská skupina „Prostějovský
Polokruh“ je otevřena nastávajícím maminkám, maminkám po porodu i s dětmi,
každé sudé pondělí od 17:00 hodin.

RÙZNÉ...
Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně
postižených v ČR, o. s. v Prostějově, KosEkocentrum Iris
telecká 17, pořádá v sobotu 9. 9. 2017 záHusovo nám.67, Prostějov
* v úterý 8. srpna se koná VYCHÁZKA jezd do zámku Lednice a přilehlého parku.
BĚLECKÝMI STEZKAMI nejen pro Tel.: 588 008 095, 724 706 773
rodiny s dětmi. Putování s pomocí šifer Prohlídky Radniční věže v Prostějově,
lesními stezkami v okolí Běleckého mlýna, které zajišťují zaměstnanci informační
na nichž se nachází spousta informačních služby Magistrátu města Prostějova,
tabulí. Dojde i k návštěvě pozorovatelny jsou na programu během srpna od
zvěře. Pro děti budou připraveny hravé pondělí do čtvrtka vždy 9:00, 10:00,
aktivity a hledačky na téma příroda v okolí 13:00 a 14:00 hodin. Historické cenBěleckého mlýna. Bude se pátrat po Perní- trum města se prohlíží ve 14:00 hokové chaloupce a hledat jezírka dovedně din každou sobotu a neděli od sochy
ukrytá v lese, možná potkáte i lesní zvěř. T. G. Masaryka, v neposlední řadě
Ráno odjezd vlakem v 8:02 do Ptení, ná- začne prohlídka kostela Povýšení sv.
vrat do Prostějova ze žel. zastávky Zdětín Kříže každou sobotu a neděli v 15:30
ve 14:50 hodin. Délka trasy asi 6 km. Po- hodin. Prohlídky Historického centra
platek 20 Kč/dítě.
města a Kostela Povýšení sv. Kříže za* o víkendu 11. až 13. srpna proběhne jišťují studenti Střední odborné školy
KOSENÍ V ONDRATICKÉ PÍS- podnikání a obchodu.
KOVNĚ. Kosení a odklízení travní
hmoty na lokalitách v Ondratické pís- LAZARIÁNSKÝ SERVIS - Půjčovna
kovně (u Brodku u Prostějova) s přespá- rehabilitačních a kompenzačních pomůváním ve stanech. Po celou dobu akce cek, Prostějov Hacarova 2 nabízí k zapůjzajištěno bohaté občerstvení zdarma. čení polohovací lůžka, ortopedické vozíNa akci je třeba se předem nahlásit ky, chodítka, fr. hole, WC křesla a další.
u organizátora! Kontakt na organizá- Informace na tel. č. 776 054 299 pouze
tora: ZO ČSOP Hořepník, Jaroslav pondělí až čtvrtek 15:00 - 18:00 hodin
Podhorný, podhorny.csop@seznam.cz, nebo na e-mail:
tel.: 776 799 288.
Vladimira.Zapletalova@seznam.cz

FLORBAL:
sobota 12. a 13. srpna:
9:00 - 18:00 RG Playmakers Cup
(11. ročník outdoorového turnaje)

#<?'#x
neděle 13. srpna:
11:00 Lukeho velký pavouk (akce pro
širokou veřejnost se zapůjčením kuliček
zdarma, sportovní areál Bedihošť).

LEDNÍ HOKEJ:
úterý 8. srpna:
18:00 LHK Jestřábi Prostějov - HC
Frýdek Místek (1. přípravné utkání,
Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov).

TENIS:
pondělí 7. až sobota 12. srpna:
10:00 Mistrovství světa družstev do 14
let (Národní tenisové centrum Morava,
kurty v Kostelecké ulici, Prostějov).

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Sobota
Neděle

12.8.
13.8.

17.00 - 18.00
10.00 - 11.00

V sobotu 12. srpna od 15:00 hodin
se v plumlovském campingu Žralok
uskuteční 2. SEŠLOST aneb hudební přehlídka prostějovských amatérských muzikantů různých žánrů.
Těšit se můžete například na Dojem, 19
„Rumů“, Jam session, Jižní rybu, Pavlu
Aschenbrennerovou s přáteli a jiné.
Poradenská služba České obchodní inspekce proběhne vždy první pracovní pondělí
každého měsíce roku 2017 (červenec až
prosinec) v zasedací místnosti Odboru rozvoje a investic, kancelář č. 435 ve třetím poschodí Magistrátu města Prostějova, Školní
4. Konzultace probíhají v časovém rozmezí
od 13:00 do 16:00 hodin. Bližší informace
je možno získat na Odboru obecní živnostenský úřad Prostějov, Školní 4, v přízemí
budovy (kanceláře č. 143 – 147).
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
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské
centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15,
Prostějov 796 01. I v roce 2017 nabízíme
možnost využít služeb našeho zařízení.
Kromě odborného sociálního poradenství také zajištění baterií do sluchadel
a drobného příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí). Zároveň vás upozorňujeme na změnu telefonního čísla poradenského zařízení: 775 549 777.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
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navštivte stále více oblíbenější
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Pondělí 7. srpna 2017
Číslo 32•Ročník 21
Naleznete
uvnitř

DECHOVKA
LÁKALA
== I přes nepříznivé počasí se na akci
nejen pro seniory sešla ve Vřesovicích
slušná návštěva strany 24 a 25

JASNÉ
DERBY

== Regionální souboj v I.A třídě
O KFS pro sebe v Určicích uzmuli
fotbalisté Čechovic strana 33
Foto: Zdenk Vysloužil

Foto: Lucie Kout

Prostìjovsko má opìt
zástupkyni ve finále
MISS PRIMA KØIVKY

strana 23

JEDNOU
VTOU

== Fotbalový reprezentant Tomáš
Hořava si letos Ligu mistrů nezahraje. Středeční domácí debakl
jeho Plzně s rumunskou Bukureští
mu rázně přibouchl dveře do elitní
soutěže.
== Vůně guláše se v sobotu linula
nad otaslavickým koupalištěm. Na
louce v jeho sousedství totiž právě
probíhal třetí ročník Metlařského
kotliku.
== Bouřlivák zpátky na scéně. Největší favorit III. třídy, znovuvzkříšený Sokol Držovice touží po návratu
do okresu. Z pozice trenéra tým povede Jindřich Skácel starší, někdejší
předseda OFS a hráč, který mimo
jiné vyfasoval ve své době rekordní
zápasový distanc.
== V pátek 4. srpna jsme si připomněli 200 let od narození národního činitele a vlastence Hynka
Čecháčka, který se narodil na
tehdejším Anenském předměstí
v domě číslo 152 Lazaru Čecháčkovi a Marianě rozené Valentové.

VRANOV U BRNA, PROSTĚJOV Druhý závod série Excalibur Race měl pro přemyslovického
závodníka Lukáše Tyla hořkou příchuť. Jako vítěz prvního závodu Excalibur Race v Mladých
Bukách, měl uplynulou sobotu Lukáš Tyl možnost bojovat o celkové prvenství v sérii. To zaručovalo nominaci na celkové finále v norském Oslu s hrazeným pobytem i startovným. Sobotní
závod však pro Lukáše dopadl smolně...
„Běželi jsme s hlavním soupeřem vyrovnaně. Po jedné z překážek mě však poslala dobrovolná organizátorka jiným
směrem,“ soukal ze sebe zklamaný Tyl. Sny o celkovém vítězství se tak rozplynuly. „Finální technicko-silovou pasáž SEDMIČKA
jsem tak vlastně běžel dvakrát. Dělalo to dva a půl kilometru navíc a celkovou ztrátu okolo dvaceti minut,“ popsal
V AKCI
neuvěřitelnou chybu organizátorů závodník z Přemyslovic.
Lukáš Tyl však na tenhle moment všechno nesvádí. „Beru to jak to je. Na poslední překážce jsem stejně spadnul, == Agelky zahájily minulé úterý
takže bych první místo stejně nedal. Organizátoři mi nabídli nový start, ale já s díky odmítnul,“ potvrdil své spor- přípravu na novou sezónu, v níž butovní srdce extrémní závodník z Přemyslovic.
(zv) dou hrát hned čtyři soutěže
Exkluzivní rozhovor s Lukášem Tylem najdete v příštím vydání Večerníku!
strana 37

Miloš předvedl na zámku v Konici

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

Vykro!í 1.SK Prost/jov

POŘÁDNÉDIVADLO doma tou „pravou“ nohou?
FOTOGALERIE

PROSTĚJOVSKO Tak je to tady!
Třetiligové trávníky ožily uplynulý víkend a v sobotu zavítá nový fotbalový ročník i do Prostějova. Jak se sluší
na nedávného, byť neúspěšného
účastníka druhé ligy, je takřka povinností uhrávat v domácím prostředí
plné bodové zisky. První výzvou pro
ekipu trenéra Oldřicha Machaly je
vždy kvalitně připravený tým Hlučína.
Po vydařeném závěru zápasu v Rýmařově by mělo šatnu ovládnout pozitivní ovzduší, které se musí přetavit do důstaijného
vystoupení před vlastním publikem. Trenérovi jsou k dispozici
všichni hráči a v Rýmařově se ukázalo, že je z čeho vybírat.
Začátek sezóny je vždycky těžký a dvojnásob to platí po sestupu
z vyšší soutěže. Další tři body doma mohou eskáčko nastartovat
do parádní jízdy podzimem. Proto je potřeba přijít na stadion
REPORTÁŽ ČTĚTE NA STRANĚ 25
Foto: Aneta Dan!ková
a pořádně fandit. Takže sraz je v sobotu 12. srpna v 17:00 hodin.
(tok)
KONICE „Taková akce se připravuje rok dopředu. Je potřeba nasmlouvat soubory, potom zařídit Všem v prostějovských barvách hodně štěstí!
organizační věci jako je občerstvení a podobně,“ prozradil Večerníku ředitel Městského a kulturního
ZPRAVODAJSTVÍ Z TÁBORA ESKÁČKA ČTĚTE
střediska Konice. A že se takové dlouhé plánování vyplatilo. I přesto, že nedělní odpoledne bylo v
NA STRANÁCH 29 A 32
Konici velmi deštivé, těšily se představení hojné účasti diváků a i velkému potlesku.
(ada)
klikni na
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boje na zelených trávnících aneb

➢

KAM ZA F

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 2. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 2. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 2. KOLO

OKRESNÍ PØEBOR - 2. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKKOL VELKÉ LOSINY
SOBOTA 12.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 13.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

TJ SOKOL ČECHOVICE
FK NĚMČICE NAD HANOU
NEDĚLE 13.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

TJ SMRŽICE
TJ HANÁ PROSTĚJOV
NEDĚLE 13.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
NEDĚLE 13.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

HANÁ NEZAMYSLICE
SOKOL OTASLAVICE
SOBOTA 12.8. 17:00 HODIN
Fotbalové areál v Nezamyslicích
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letos slavíme jubileum...

kultura v prostějově a okolí
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Do hry p1ipravené Bolkem Polívkou
se s hravou invencí zapojila i desítka místních
BYLI JSME
U TOHO

DON QUIJOTE ZASEL V N M:ICÍCH
SEMÍNKO BLUDNÉHO RYTÍSTVÍ
NĚMČICE NAD HANOU „Paní Houbičková, vy jste ale hvězda!“ pochválila svoji postarší sousedku
jedna z obyvatelek Němčic. Poklonu jí složila po skončení hry Don Quijote de la Ancha, která byla
k vidění uplynulý pátek ve farské zahradě. Do inscenace se kromě dvojice herců zapojila i zhruba
desítka místních. A na fošnách znamenajících svět se rozhodně neztratila, o čemž se na vlastní oči
přesvědčil i Večerník.
regionu z Brna divadlo Klauniky. Nesou- zejšího rytířství tak, jak je vložil Miguel
EXKLUZIVNÍ
NÍ
rodá dvojice útlého a vysokého cholerika de Cervantes do hlavní postavy svého
reportáž
i jeho obézní obdivovatelky se v něm na nejslavnějšího románu. Šíření ušlechtipro Večerník
své pouti světem lidem snaží všemožně lých myšlenek pojali oba herci ve stylu
zvěstovat ideály pošetilého, ale o to ry- sice ztřeštěných, ale jinak dosti autorita-

Martin
ZAORAL

V Němčicích nad Hanou je divadlo,
které není založeno pouze na tvářích
známých z televizních obrazovek, jako
doma. Nejenže tady působí místní divadelní soubor Na štaci, prostor tu se
svými kusy dostávají i ochotníci na festivalu Hanácký máj či v rámci tradičních
divadelních pátků. Malebné prostředí
zdejší farské zahrady uplynulý pátek
večer poskytlo perfektní kulisy pro
inscenaci Don Quijote de la Ancha.
S příběhem profesora španělštiny a vychovatelky na internátě dorazilo na jih

Herci neustále všemi možnými prost%edky vtahovali diváky do hry.

tivních kantorů. Mnohým divákům tak
nedovolili, aby na svých židlích jen tak
„seděli a čučeli“.
Naštěstí pro všechny v Němčicích narazili na hravé publikum, které dokázalo,

že se umí bavit nejen cizími fóry, ale rádo
baví i sebe samotné. Celé představení
pak prostupovala láska k pravému komedianství z dob, kdy herci ještě nebyli
hvězdami televizních estrád ani spole-

3x ffoto:
3x
o Martin Zaoral

Don Quijote p%ijel do N mic ší%it ideje bludného Sancho Panza mimo jiné obsluhoval magnetofon Do idylického prost%edí farské zahrady si našlo cesrytí%ství.
znaky Tesla.
tu zhruba šedesát divák@.

Zajdte do muzea na Pozdní sbr

Dnes přijede JAN KANYZA
příznivci netradičního umění možnost
přijít si prohlédnout Kanyzovo dílo
i do prostějovského muzea. Večerník
tak učinil hned po otevření dveří minulý čtvrtek a lze směle konstatovat, že
návštěva stojí za to! Malíř každoročně
stráví několik měsíců na slunečném jihu
Francie, kde má pronajatý ateliér a kde
vzniká většina jeho obrazů. Dojmy

a pocity z pobytů ve Francii se pak promítají i do tvorby. Více ale prozrazovat
nebudeme, každý kulturní fajnšmekr by
se měl nechat překvapit...
Právě dnes, tj. v pondělí 7. srpna od
17:00 hodin, se uskuteční slavnostní
vernisáž za účasti Jana Kanyzy, na kterou jsou zváni všichni jeho příznivci.
Výstava bude probíhat až do 3. září.

Aneta DANĚČKOVÁ
Kromě českých míst byla díla Jana
Kanyzy vystavována v mnoha zemích
po celém světě, například v USA nebo
v Německu. Nyní tak mají prostějovští

klikni na
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Z VÝSTAVY…

PROSTĚJOV Hitem letní vystavovací sezony v Prostějově se stala výstava
obrazů malíře, herce, dabéra, básníka
a muzikanta Jana Kanyzy nazvaná
POZDNÍ SBĚR, která je sbírkou děl
z posledních let umělcovy tvorby.
Kolekce asi padesátky obrazů je uspořádána ve spolupráci s Galerií umění
Prostějov Jindřicha Skácela u příležitosti 70. narozenin známé osobnosti,
která do Prostějova dorazí právě dnes,
kdy je na programu vernisáž. Záštitu
převzala primátorka Statutárního
města Alena Rašková.

VIDEO&FOTO
GALERIE

Kanyzovy obrazy jsou veselé i pochmurné.

Foto: Aneta Dan!ková

Foto: Martin Zaoral

čenských časopisů, ale táhli svoji rozhrkanou káru od vesnice k vesnici, a hurónský
smích publika pro ně znamenal příslib
dobré večeře.
„Představení bylo vtipné a líbilo se mi.
Než jsem na něj šla, věděla jsem, že je Bolek Polívka veden v programu hry coby
režijní dohled. Myslela jsem si, že to bude
pouze formalita, ale ve skutečnosti to
působilo, jako by to nejen celé vymyslel,
ale snad v tom i hrál. Jeho nezaměnitelný
rukopis, známý například z televizních
manéží, zde byl naprosto nepřehlédnutelný,“ zhodnotila dvaadvacetiletá divačka Tereza.
Závěrečným potleskem však divadlo
v Němčicích rozhodně neskončilo.
Už nyní zde totiž připravují další sezónu divadelních pátků, která byla
v loňském roce rozšířena i o divadelní
neděle pro děti.

Avatarkou znìly mexické rytmy
PROSTĚJOV Latinskoamerické rytmy, písně i temperament ve čtvrtek předvedla
na zahrádce kavárny Avatarka mexická kapela Mariachi
Espuelas. Skupina, která na
hudební scéně působí již sedmnáct let a k Prostějovu má
i díky jednomu ze svých členů
velmi blízko, vystoupila v Avatarce vůbec poprvé.
Hudebníci ve velkých kloboucích dorazili hrát všem, kteří
pořadatelům z Avatarky přispěli
dobrovolným vstupným. Název
kapely je složen ze slov Mariachi, což je výraz pro tradiční
mexickou hudbu. Espuelas pak
ve španělštině znamená ostruhy. Kapela tím odkazuje na
svoji domovskou scénu, kterou
je Westernové městečko v Boskovicích.

Kapela z Boskovic dorazila na prost jovský koncert do Avatarky se zpožd ním.
Foto: Facebook Mariachi Espuelas

„Ovlivnil mě film Muž z Acapulca cu mě tehdy zcela uchvátili,“ zmínil
s Jeanem-Paulem Belmondem. Mu- se kapelník boskovické kapely Mirozikanti zpívající španělsky cucurucu- slav Ramiro Kaštyl.
(mls)

Radim Schwab svým zpvem davy okouzlil i rozpálil
17080410892

PROSTĚJOV Další čtvrteční program z Prostějovského léta máme
za sebou. Tentokrát prostějovské
centrum navštívil muzikálový zpěvák Radim Schwab, což potěšilo úplně jinou generaci než předminulý
čtvrtek.

Z VERNISÁŽE

Avatarka ožila krásnými
obrazy a rock-metalem
PROSTĚJOV Minulý pátek se v Art kavárně Avatarce uskutečnila vernisáž Alexandra Mosia s názvem „Čistý průstřel tvorbou“. Úvodního slova se zhostil Antonín
Bůžek a hudební produkci po čas jejího
konání zajistil Zdeněk Michalec. Ve večerních hodinách pak dorazil Dawey Janík,
který dříve hrál se skupinou April The First,
a to v doprovodu atraktivní mladé ženy, která s ním některé písně také zpívala. (nam)
Více na www.vecernikpv.cz

Foto: Natálie Morávková

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

prostějovských bezdomovců, mnoho
neposedných dětí a dvě hippies ženy, které se oddávaly rytmu tancem bez bot. Na
závěr zazněly i písně od Beatles.
„Poslední písničku s názvem ´Back in the
U.S.S.R.´ bych rád věnoval jedné určité
straně, která sedí na radnici a která celé
jedné generaci zabránila vidět svoje idoly
jako například právě The Beatles. Takže
tady je ´Back in the U.S.S.R.´ a já doufám, že tohle už se nebude nikdy opa-

kovat,“ vzkázal divákům kytarista kapely
Pink Tuxedo Gang.
Dvacátou hodinou večerní zahájil svůj
koncert za nadšeného potlesku přihlížejících fanoušků a zejména pak fanynek, které se už nemohly jeho vystoupení dočkat, Radim Schwab. Zpíval v bílém
saku a měl připraven vskutku nabitý program písní, ve kterém si každý přišel na své.
Zazněly takové pecky jako ´Hallelujah´,
´Maria´, ´Neznámá´ nebo ´Jdi za štěstím´.

Aneta
DANĚČKOVÁ
Muzikálový večer odstartovala prostějovská rocknrollová kapela Pink Tuxedo Gang, která si vystoupení na pódiu
opravdu užívala. Zahrála velmi známé
i méně známější texty a navodila tu správnou atmosféru. Organizátoři připravili
pro návštěvníky několik řad laviček, které se od šesti hodin začaly pomalu plnit.
Publikum mělo velmi různorodé složení. Vidět jste tu mohli početnou skupinu
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Host Prost jovského léta Radim Schwab si zp v náramn užívá. Foto: Aneta Dan!ková

„Musím se vám přiznat, že i když trochu
sprchlo, je mi v tom saku pořád opravdu
vedro,“ smál se Schwab. „Tak to sundej!!!
Sundej to!!“ pokřikovaly v euforii na zpěváka fanynky. „ Ne, to já nemùžu. Pod to
sako totiž patří košile a já jsem si kvùli tomu
horku vzal jenom černý nátělník,“ přiznal
Radim Schwab, a i přes horké počasí si sako
na sobě nechal. „Tak a tuto píseň bych chtìl
věnovat všem, kteří jsou zamilovaní, jsou
tu se svou milovanou osobou a nebo někoho milují a jenom si na něj myslí,“ dojal
všechny přítomné a zazpíval zamilovanou
píseň od Eltona Johna „Can´t Help Falling
in Love“. Došlo i na převlékání kostýmu.
V druhé polovině večera Radim vyměnil
bílé sako za černé flitrované a zazpíval zbytek připravených muzikálových hitù.
Po koncertu si mohli všichni fanoušci
dojít pro podpis nebo CD z debutového alba AMOROSO. Organizátorům
Prostějovského léta se tak opět podařilo připravit čtvrteční večer plný
dobré hudby a zábavy, při kterém si
každý přišel na své.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 7. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
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servis pro ženy
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PRO NÌŽNÉ POLOVIÈKY...

Prázdninovou Prom/nu image
uzmula Marcela Procházková

Miléé čtenářky a milí čtenáři,
u prázdninového vydávítám vás v dalším dílu
n pro ženy tak trochu
ní tradičního čtení nejen
netradičně podruhé za sebou. Doufáme, že
v tomto parném počasí,í, které nás poslední
dny provází, dodržujete pitný režim a drolečně s naší obžíte se někde ve stínu společně
líbenou rubrikou. Na co se můžete dnes
o vás odhalení
těšit? Připravili jsme pro
mage, přičemž
prázdninové Proměny image,
it do dalšího
zároveň se můžete hlásit
tále hledáme
dílu tohoto projektu. Stále
urozence, kamuže i ženy, manželé, sourozence,
marády či kamarádky, naa které čeká
den jako ze snu. Takže nemarněte
učasně vám
příležitost a hlaste se! Současně
představujeme druhou vyslankyni
u v televizní
prostějovského regionu
ŘIVKY.
soutěži MISS PRIMA KŘIVKY.
Krásné letníí dny vám přejí
ová a Josef Popelka
Aneta Křížová

Pr
Prázdninová
proměna je opět tady. Již třet léto probíhá náš oblíbený projekt, kde
tí
z
zkrášlujeme
ženy, ale i muže. Den jako ze
sn
snu, změna účesu, nové líčení i originální
brý proměna šatníku, kompletní poradenbrýle,
stv a hlavně zážitek na celý život čeká na další
ství
v Doposud se tohle všechno podařilo již
z vás.
p
u pětadvaceti
žen a jednoho muže, přičemž
výs
výsledek
byl vždy ohromný. Nejinak tomu
bud jistě i tentokrát. Chybět nebude ani trabude
dič profesionální fotografování a natáčení.
diční
Pro chceme vám i tentokrát pomoci vypaProstě
dat tak, jak si představujete, zvednout vaše
seb
sebevědomí
a získat novou energii i jiskru do
živ
života.
Šestadvacátou Proměnu image získala
Ma
Marcela
Procházková z Prostějova.
„Ba
„Babička
odjakživa toužila po změně vizáže, obdiv pořady, kde probíhají proměny image, tak
divuje
mi to nedá a zkusím ji přihlásit k vám do Večerníku, kde nabízíte tuto jedinečnou možnost,“ zněla
úvodní slova v přihlášce od vnučky.
A nutno dodat, že o to více byla samotná vítězka
nadšená. „Vážně?“ zaznělo jako první z telefonu.

Motto na tento týden:

„Jediné čeho se musíme bát, je náš vlastní strach!“

F. D. Roosevelt

Foto: archív M. Procházkové

„Řadu let sleduji tyto pořady v televizi a tři roky
u vás ve Večerníku. Teď mám tedy Proměnu
doslova na dosah ruky?! Jsem moc ráda, děkuji
vnučce za to, že mě k vám přihlásila,“ vyjádřila
svoji vděčnost Marcela Procházková.

Naše šestadvacátá vítězka má dvaašedesát let a je
to aktivní důchodkyně. Svůj volný čas tráví buďto na zahradě či na chatě v Plumlově. Ráda se
líčí, nosí kalhoty, sukně, šaty, zkrátka od každého
něco. „Na proměnu se těším a jsem ochotna jít do
čehokoliv. Jen prosím, aby kadeřnice vynechala
růžovou a modrou barvu na vlasy, to se v mém
věku už nehodí,“ usmála se. „Jinak budu ráda za
vše. Obzvlášť ocením i poradenství, co se týče
v péči o pleť a také v oblékání,“ nechala se slyšet
paní Procházková.
„Naše čtenářka se má určitě na co těšit, bude o ni
totiž prvotřídně postaráno. Jako první se dámy
ujme majitel optiky Wagner, který vybere slušivé
sluneční brýle, Andrea Furiaková a její Vlassalon se zase ujme vlasů, Tereza Holbová ze studia
Belleza se postará o líčení a outfity tentokrát zajistí prodejna Sany, která nabízí českou sportovní
a fashion módu,“ uvedla patronka Proměny image
Aneta Křížová. „Na letní Proměnu image se vždy
těším, protože má díky sluníčku ohromnou energii. Jen doufám, že nám počasí bude přát, ať můžey“ sdělila své ppocityy Křížová.
me udělat hezké fotky,

VYBOJUJE JEDINÁ KRÁSKA Z MORAVY KORUNKU?

EXKLUZIVNĚ

disciplín a rozhovorů vyřazeny. Finálový
večer je totiž koncipován pro dvanáct
finalistek. „Když už se člověk dostane
až sem, musí do toho investovat veškeré
své odhodlání. Samozřejmě se snažím
vybičovat k těm nejlepším výkonům. Je
pořád co zlepšovat,“ reagovala na zisk pomyslné vstupenky mezi nejlepší kráska
s číslem pět.
Soutěžící mají za sebou již tři soustředění, která se tradičně konají ve Ski areálu
Monínec. Zde byly velmi záhy vyvedeny
z omylu, že bojovat o titul MISS znamená jen projít se po jevišti při finálovém
večeru a pak už dostávat ceny, rozdávat
zářivé úsměvy či být v centru mediální
pozornosti. „Učíme se catwalk, což je
přehlídková chůze, pracujeme na výrazech, připravujeme se na rozhovory na
finálový večer a pilujeme volné disciplíny.
Program dále obnáší zajímavé přednášky, například z oblasti výživy a zdravého
životního stylu, kurzy sebeobrany a posilovací cvičení,“ nastínila Kamila zlomek
toho, co vše musí na soustředěních pod-

stoupit. A to je do zářijového finále v plánu ještě jedno takové soustředění. „Libí
se mi, že se z nás snaží dostat to nejlepší.
Člověk ani netuší, co všechno v sobě
skrývá, a tady s námi pracují opravdoví
odborníci z branže, aby každý našel své
pravé já. Samozřejmě nejtěžší na soustředění je mít se neustále pod kontrolou,
i když zrovna nestojíme před objektivem.
Nikdy nevíte, kde kdo na vás číhá s fotoaparátem nebo kamerou,“ připomněla
stále usměvavá členka oddělení radiační
onkologie Nemocnice Prostějov.
Pořádající agentura CZ Plus Size Models
neponechala ani tentokrát nic náhodě
a oslovila ty, kteří se stali odborníky ve
svém oboru. Choreografie finálového
večera bude dílem Pavla Strouhala (muzikál Kvaska, inscenace Limonádový Joe,
Carmen, Jesus Christ Superstar a mnoho dalších). Na samotném soustředění
byli nepostradatelní Václav Čížkovský,
herec a ředitel Branického divadla, dále
předseda poroty, publicista a spisovatel
Radek John, Veronika Hlavsová, trenér-

ka sebeobrany či Theresa Canti, pod jejímž přísným dohledem soutěžící hodiny a hodiny pilovaly přehlídkovou chůzi.
Jak se zdá, finále opět nabídne skvělou
podívanou. Tentokrát jej hostí pražské Branické divadlo, které po znovuotevření v loňském roce o sobě dává na
kulturní scéně stále více vědět. Země,
oheň, voda, vzduch patří mezi přírodní
živly, ale jsou také tématem letošního
ročníku. Dne 19. září se tak můžete
těšit na dvanáct nezkrotných a nekontrolovatelných žen, které zcela jistě
předvedou to nejlepší. Moderátorkou
tohoto ročníku bude poprvé žena, moderátorka Frekvence 1, baculka a úspěšná blogerka Aneta Christovová.
Jako jediná zástupkyně Moravy bude
Kamila Štětařová bojovat s českou přesilou. Věřme však, že i čísla jsou Kamile
nakloněna, a právě pětka ji v probíhajícím pátém ročníku vynese až na samotný vrchol. Budeme samozřejmě u toho!
Kamile můžete dát hlas na facebooku
i na stránce primakrivky.cz.

Photo Copyright (c) Lucie Kout
Šaty a dopl9ky: Ulla Popken
Hair Stylist: Theresa Canti
Make-up artist: Magdaléna Ková+ová

Kamila Štětařová z Pivína ve finále MISS Prima křivky 2017

PIVÍN „Mám rád ženy útlých zápěstí,“ napsal kdysi Miroslav Horníček. To
ale zcela jistě nevěděl o soutěži o nejkrásnější a nejvíce charismatickou
ženu oblých křivek Česka a Slovenska - MISS Prima křivky. Její v pořadí
již pátý ročník slibuje skvělou podívanou. Obzvlášť když mezi dvanáctku finalistek se opět probojovala i zástupkyně prostějovského regionu.
Letos se jí šestadvacetiletá rodačka z Pivína Kamila Štětařová, která bude v zářijovém klání bojovat o přízeň poroty a korunku královny krásy.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner soutěže, bude vše pozorně sledovat přímo na živo a přineseme vám nejen exkluzivní reportáž,
ale také bezprostřední dojmy sympatické .
Rok se s rokem sešel a na scéně je další ku Kamila Štětařová. „Pořádná oslava
ročník soutěže o nejkrásnější a nejvíce samozřejmě nesměla chybět,“ dodala
charismatickou ženu oblých křivek Čes- s úsměvem. „Kamču jsem přihlásila
ké republiky i Slovenska MISS Prima do soutěže, protože se tam skvěle hodí.
křivky. Loňská finalistka, rodačka z Vře- Taky je to moje kamarádka už od dětsovic, Lucie Mrvová, jejíž cestu až do ství, a chtěla jsem mít v letošním ročníku
finále Večerník mapoval, nezahálela ani známou. Chci, aby se o soutěži vědělo
v dalším pokračování této soutěže. I když víc a víc. Proto bych všem chtěla říct, aby
se sama logicky zúčastnit nemohla, při- pro další ročníky neváhaly zažít tuto
hlásila svou kamarádku do právě probí- skvělou zkušenost,“ potvrdila loňská fihajícího pátého ročníku. „Já si pořád ne- nalistka Lucie Mrvová.
byla tak nějak jistá, tak ten nejdůležitější Vybráno na prvním soustředění bylo čtrkrok udělala za mě. Hrozně jsem ji loni náct nejlepších dívek z jarních castingů
obdivovala, velice se pro tento projekt s tím, že dvě z nich budou po třídenním
nadchla,“ svěřila se exkluzivně Večerní- maratonu tréninků, zkoušek volných

R ecept pro vás
Ingredience
4 bílky
200 g cukru krupice
100 g medu
100 g ořechů

Turecký med

Postup

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Cukrátka a bonbóny, který si můžete koupit na stáncích tisku.
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vyšleháme bílky společně s cukrem na pevný a lesklý sníh.
Poté postupně přiléváme med a nakonec ořechy.
Vzniklou směs necháme vychladnout a poté rozetřeme na potravinářskou fólii
a můžeme různě vytvarovat.
Takto necháme do druhého dne ztuhnout.

společnost

saa

které ochutnávala hodnoticí porota
o pěti členech. „Kdyby došlo k případné shodě bodů mezi vzorky, museli
bychom je znovu ochutnat a rozhodnout o lepším. To se v tomto ročníku
však nestalo. Zájem lidí je nižší než
dříve, proto ani doprovodný program
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není tolik bohatý,“ sdělil Večerníku
Jan, jeden z porotců. Dlouholetým
předsedou poroty je Jaroslav Melichar.
Akce však měla i společenský rozměr. Celým odpolednem i večerem
provázela živá hudba, což se líbilo.
Zejména ve večerních hodinách

začala ta správná zábava, kdy lidé
tančili, zpívali a vykládali vtipy. „Je
to super, konečně se to rozjíždí.
Lidi vždycky ve větší míře přichází
a ožívají až v pozdějších hodinách,“
uvedla paní Kamila. „Dojmáci jsou
výborní, hrají tu celkem často, rádi
sem na ně chodíme,“ říkali hosté
svým známým u stolu, tím měli na
mysli kapelu Dojem.
Večerník čekal na vyhlášení výsledků.
Nejprve byli oznámeni vítězové v kategorii „Ostatní“, kde první místo obsadil
Jiří Bílek, druhý skončil Josef Voříšek
a místem třetím byl obdařen Miloš
Nadymáček. V kategorii „Jablko“ obsadil první příčku Jaroslav Melichar,
druhý byl Zdeněk Pecha, místo třetí
získal Ladislav Kyllar. Nakonec došlo
na kategorii „Slivovice“, jejíž vítězem se
stal Ladislav Lukáš, z druhého místa se
radovala Drahomíra Růžičková a třetí
příčku obsadil Jan Vyroubal.

narozdíl od Vřesovanky tradiční kroje
přeměněné do modernější verze. Děvčata měla dokonce sukně končící nad
koleny. Třetí v pořadí se návštěvníkům
představila Trnkovjanka z Kašavy, která je oblíbená i u mladých posluchačů
a která tradiční lidové písně zpívá už

BYLI JSME
U TOHO
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klikni na

FOTOGALERIE

patnáctým rokem. O padesát let starší
soubor Maguranka pochází ze Slovenska a ve Vřesovicích uzavřel svým
vystoupením devátý ročník akce Pod
hanáckým nebem.
„Tuto akci mám moc ráda, letos jsem
tu už po páté, a i kdyby trakaře padaly,

Novinky letošního ročníku bylo možné zaznamenat už na počátku dlouhého programu. Tou nejžhavější byl
sportovní předkrm. I když o sport
v tomto případě v pravém slova smyslu nejde, důležitá je hlavně legrace.
A v tomto duchu se čtyři družstva

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

LHOTA POD KOSÍŘEM Třetí ročník Pivovarských slavností pořádal
na konci července v malebné vesničce pod vrchem Kosířem minipivovar stejného jména. Na návštěvníky čekal ještě bohatší program,
než tomu bylo před rokem. „Snažíme se z předchozích ročníků poučit
a každý další rok se posunout na
kvalitativně vyšší úroveň,“ konstatoval majitel a sládek David Kapsia,
který nezastírá, že vzorem jsou pro
něj slavnosti nedalekého pivovaru
s mnohem delší tradicí.

zúčastnila netradičního fotbalového
turnaje PORR vodní fotbal Cup, pro
jehož vítěze byly připraveny ceny věnované minipivovarem.
A aby soutěží, které mají lidé rádi,
nebylo málo, další, hodně netradiční, byla přichystána v podvečerním
čase. Tvarůžková cukrárna z Loštic,
coby host slavností, uspořádala pro
odvážlivce soutěž v pojídání tvarůžkových kremrolí. „Takovou soutěž
jsme uspořádali vůbec poprvé a byla
jsem příjemně překvapena ohlasem
a zájmem nejen soutěžících, ale i publika,“ zářila po jejím skončení spolumajitelka cukrárny Blanka Poštulková, která kremrole vybrala jako
jeden z nejtradičnějších cukrářských
výrobků, v tomto případě ovšem ve
slaném provedení. A vítěz? Ten si na
osmi kouscích pochutnal za pouhé
dvě a čtvrt minuty!
Zlatým hřebem každých pivovarských slavností je narážení pivního
soudku, které se ovšem letos poněkud protáhlo. Aktéři totiž museli
počkat, až dorazí opravdu mimořádná návštěva - samotný ministr

zemědělství Marian Jurečka! „Podařilo se nám získat kontakty na ministerstvo a pan ministr byl k našemu
záměru velmi vstřícný. Přes prvotní
příslib jsme si až v průběhu minulého týdne byli jistí, že si udělá čas a na
slavnosti do Lhoty dorazí,“ vysvětlil
exkluzivně Večerníku David Kapsia.
Jurečka, který pochází z vesnice mezi
Olomoucí a Přerovem, se konečně
v mládí zúčastnil ve svém regionu
chmelové brigády a k potravinářství
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má opravdu velmi blízko. „Z krátkého
rozhovoru jsem nabyl dojem, že jde
o fundovaného člověka, který nerozhoduje škrtem pera od stolu,“ svěřil
se po krátkém rozhovoru s ministrem
Kapsia.
K úspěšnému průběhu slavností
přispěl také Olomoucký kraj, který ve Lhotě osobně zastupovali
náměstci Jiří Zemánek a František
Jura. Ten zachraňoval čest úřadu ve
vztahu k pěnivému moku, když první
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celou akci máme určitý rozpočet a ten
pochopitelně určuje mantinely pozvaných hostí. Snažíme se doprovodný
program koncipovat tak, aby postupně gradoval od hudby poslechové
k repertoáru pro zábavy,“ doplnil David Kapsia.
Na své si samozřejmě měrou dostatečnou přišly i děti, pro něž byly připraveny různé atrakce, a celý program
vrcholil velkolepým ohňostrojem.
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náměstek ohodnotil svůj vztah k oblíbenému nápoji jako neutrální. „Já
mám na rozdíl od kolegy vztah k pivu
pozitivní a jsem rád, že se těchto slavností mohu zúčastnit,“ pronesl Jura
před narážením soudku, jehož se ujal
ministr Jurečka.
Přestože se podle zúčastněných kapel
mohlo zdát, že v podtextu letošních
slavností mohlo figurovat slovo „revival“, šlo podle sládka o náhodu. „Na

Na Pivovarské slavnosti do Lhoty zavítal ministr

Soutěž byla rozdělena do tří kategorií - slivovice (trnka), jablko a ostatní
(např. meruňka, hruška). Celkem
bylo předloženo sedmadvacet vzorků,

Natálie
MORÁVKOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

STRAŽISKO-MALENY Třetí červencovou sobotu se v Malenách
pořádal jubilejní desátý ročník soutěže o nejlepší pálenku Malenské
kaléšek. Vzorky do soutěže v minimálním množství alespoň půllitrové láhve nosili lidé jako vždy s předstihem a pod zárukou anonymity
jim byla přidělena čísla. Jak to nakonec dopadlo, se Večerník jel přesvědčit na vlastní oči, pardon chuť...

Jubilejní Malenské kaléšek se vydaøil
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váky se našli mladí příznivci dechové hudby a typické hanácké kuchyně. K občerstvení tu byly hanácké
vdolky, slivovice i pivo. „Vás už jsem
dlouho neviděl. To jsou švestky od
Litovla?“ ukazoval moderátor na
igelitový sáček. „ No, tak já si ho
vezmu, nás je doma hodně. Ne,
dobře, tak jenom dvě,“ vzal si švestky a pospíchal si je sníst do zákulisí.
„Musím říct, že jsou výborné. A teď
si dáme další skladbu,“ prohlásil
Hegner, který celé odpoledne diváky bavil svým vtipkováním.
Jako druhá zahrála pro tanec i poslech
kapela Šardičanka. V Šardičance zpívají a hrají jen mladí, zřejmě proto měla

jakká bylla dechhovkaa vee vřřesooviicícch....

ka,“ vyhlásil. Ani mrholení a mokrý
taneční parket neodradil dva odvážlivce, kteří sice museli používat deštník,
ale i tak si ho náramně užili. „Vidím,
že jako každý rok, tito dva roztančí
parket jako první,“ smál se moderátor.
A měl pravdu, parket se již brzy zaplnil
dalšími páry.
Kapela Vřesovanka je u místních velmi oblíbená. Netrvalo
dlouho a většina z přítomných si
broukala známé lidové texty. Že
dechovka není jen pro ty starší, dokázalo už jen pouhé složení souboru. Hlavní zpěvačky měly obě přes
dvacet let. A to nebylo výjimkou
ani v ostatních kapelách. I mezi di-
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Festival Pod hanáckým nebem se
uplynulou neděli uskutečnil již podeváté. O jeho vzrůstající oblíbenosti
svědčí i počet návštěvníků, kteří se

Aneta
DANĚČKOVÁ

pro Večerník

rozhodli přijít i navzdory špatnému
počasí. Naštěstí to měli organizátoři
dobře vymyšlené. V areálu vřesovického zámku postavili dva velké stany
s posezením, pod kterými se návštěvníci pohodlně ukryli před nepříjemným deštěm.
„No, co jsem říkal, už jsem to sluníčko
dokonce přivolal,“ chlácholil diváky
Karel Hegner, když se mraky na malou chvíli rozestoupili. „Jako první
nám zazpívá domácí kapela Vřesovan-

VŘESOVICE „ Tak už nám dokonce i vysvitlo sluníčko. A jestli
ho nevidíte, zkuste si ho alespoň trošku představit,“ žertoval
během včerejšího deštivého odpoledne oblíbený moderátor festivalu Karel Hegner. Počasí sice Vřesovanům letos
moc nevyšlo, ale ani to přes sto zarytých fanoušků dechové
hudby od jejich návštěvy neodradilo. Večerník byl nedělní
mimořádné události na stopě.

EXKLUZIVNÍ
reportáž

navštivte stále více oblíbenější inter
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Vřesovičtí si jako každý rok užili odpoledne s
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letos slavíme jubileum...
volejbal
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3x foto: Josef Popelka

přípravy se vším všudy. Proto fungujeme ve stávajícím realizačním týmu,
kde na každém tréninku jsou společně se mnou asistent Luboš Petráš,
kondiční Soli Soares, masér Tomáš
Rak i statistik Lukáš Miček. V případě
potřeby lze využít lékaře Pavla Navrátila či fyzioterapeuta Davida Lisického, přičemž o materiální zabezpečení
i spoustu jiných záležitostí v zázemí
hráček se stará manažer Peťa Goga,“
vyložil Miroslav Čada.

jak proobííhaal úvoodní trééniinkk ageelekk ....

Kathleen Weiss by se měla k prostějovskému družstvu připojit v pondělí 14. srpna. „Katy však má nějaké
menší zdravotní potíže a čekáme na
zprávy, jestli v daném termínu stihne
nastoupit,“ prozradil trenér vékáčka
trochu nepříjemnou novinku s důležitým dodatkem. „Jinak jsou ale veškeré
ostatní hráčky v pořádku.“
Z trenérova pohledu je mimořádně
podstatná jedna věc. „Aby holky měly
vytvořen co nejlepší servis během celé
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zitu, náročnost půjde nahoru,“ ujistil
zkušený kormidelník.
Pod palcem má momentálně sedmičku svých svěřenek, jimiž jsou
nahrávačka Michaela Zatloukalová, blokařky Nina Herelová a Veronika Trnková, smečařka Laura
Emonts, univerzálky Helena Horká a Sarah Cruz plus libero Julie
Kovářová.

„Všechny to zatím zvládají dobře bez
větších problémů. Podstatné je, aby
samy chtěly pracovat, neboť dobrý
základ budou pro celou sezónu potřebovat. A v tomhle směru nemám
děvčatům co vytknout,“ pokývl Čada
hlavou.Na čtveřici národních reprezentantek (smečařky Sulian Matienzo, Andrea Kossányiová a Lucie
Nová, posila na blok z Kuby) si
bude muset počkat až do začátku
října, naopak německá nahrávačka

? $  '   # $ #   # =< : E     % #   $ >8.2./! Foto: Josef Popelka.
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nemocí přibývat,“ vyřkl Matěj klíčové
přání.
Momentálně jsou juniorské Agelky
na soustředění ve Vésce u Olomouce, kde tráví deset dnů od pátku 4.
do neděle 13. srpna pod vedením
dvojice koučů Lukáš Miček a Tomáš
Balák. „Náplň je tam zpočátku 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.

Veškeré ostatní týmy VK Prostějov
(kadetky, starší žákyně, mladší žákyně, přípravka) absolvují tréninkový kemp v Jeseníkách. „Všechny
tyhle kategorie v úhrnném počtu
osmdesáti dívek makají od soboty 5.
do soboty 12. srpna v Karlově. Tamní
hotel Kamzík skýtá výborné útočiště
k vyrážení za kondiční dřinou, která
v náplni převažuje s tím, že se každý
den zpestří aspoň jedna herní fáze volejbalem,“ navázal Matěj. Kromě něho
o necelou stovku svěřenek pečují i tre-

néři Solange Soares, Pavel Parobek,
Jindřich Němeček, Petr Kyša, Lucie
Kučerová, Eliška Masopustová a Ondřej Hubáček.
Společný cíl všech talentovaných nadějí
hanáckého oddílu je jasný. „Chceme
u děvčat jako obvykle vytvořit co nejlepší fyzický základ směrem k dalšímu
průběhu přípravy s herním zaměřením
i směrem k celé následné sezóně, během které bychom znovu rádi útočili na
medailové posty v rámci České republiky,“ zdůraznil Jaroslav Matěj.

ní týden přípravy?
„Poprvé jsme se všichni, to znamená
sedm hráček a realizační tým, sešli v úterý odpoledne. Trenér Čada
krátce povykládal, co nás čeká během přípravy i celé sezóny, a hned

rr Jaký byl z vašeho pohledu úvod-

Marek
SONNEVEND

Původní
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Sedm hráček se od začátku zapojilo
do přípravy volejbalistek
VK AGEL Prostějov a jednou z nich byla Veronika
Trnková. Pro jednadvacetiletou blokařku je už tahle
skutečnost malým vítězstvím, neboť uplynulou
sezónu končila mimo hru
na marodce kvůli odoperované cystě na patě pravé
nohy. Během letní přestávky se však dala zdravotně
dohromady a bez obav tedy mohla naskočit hned do
prvních tréninků na nový
ročník 2017/2018.
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pak jsme se vrhly do práce. Zahajovací trénink tvořilo jen nějaké lehké
posilování, cvičení a běhání, v dalších třech dnech se přidaly kondiční tréninky, dvakrát výběh ven plus
trocha volejbalu. A na víkend jsme
dostaly volno.“
Měla tedy náplň volnější rozjížděcí tempo, jak avizoval hlavní
kouč?

Foto: Josef Popelka

„Já sama na sobě zatím nepociťuju
žádnou velkou únavu, nebo dokonce svalovou horečku. (smích)
Takže ano, začátek byl takový volnější, což se mi vzhledem k počasí
určitě zdálo rozumné. Panovala totiž strašná vedra a například při těch
dvou výbězích ven se mi neběželo
vůbec dobře, člověk v tom parnu
těžko popadal dech. Ale celkově

rr

náročnost doteď nebyla nijak extra i nadále. V úterý osmého srpna jedu
do Brna na kontrolu a pan doktor mi
vysoká, takže v pohodě.“
řekne, jestli je s patou vše v pořádku.“
noha?
Není na škodu, že trénujete
„Samozřejmě ji hlavně po zátěži tro- v nižším počtu jen sedmi žen?
chu cítím, což jsem však očekávala. Po „To si myslím, že v téhle počáteční
takové operaci bylo dopředu jasné, že fázi vůbec nevadí. Ostatní holky mají
bude občas pobolívat. Podstatné je, svou přípravu s reprezentacemi a my
že můžu s holkama všechno dělat bez se aspoň můžeme víc individuálně
jakýchkoliv úlev, snad to stejně vydrží věnovat tomu, co každá potřebujeme.

rr Co vaše na jaře operovaná

fakt necítím“

horečku zatím

„žádnou svalovou

Usměvavá Veronika Trnková:

PROSTĚJOV Paralelně s přípravou žen VK AGEL se naplno rozběhly také tréninky prostějovských
volejbalistek všech mládežnických
kategorií. Juniorky, kadetky, starší žákyně a mladší žákyně nejprve
absolvovaly první čtyři dny od 31.
července (respektive od 1. srpna)
v domácím prostředí.

činností v rozumné intenzitě, aby se
holky po delším volnu postupně dostaly do tempa směrem k následným
soustředěním,“ zopakoval šéftrenér
mládeže ve vékáčku Jaroslav Matěj.
V jednotlivých družstvech prý vše proběhlo standardně, dobře a podle plánů, ovšem přesto si ostřílený kouč nad
jednou věcí povzdechl. „Okamžitě nás
trochu trápí zdravotní problémy.
Marek SONNEVEND zase
Jedna klíčová opora například dostala
„V úvodním týdnu je to vždy takový mononukleózu, jiná si zvrtla kotník.
mix kondice a individuálních herních Snad nebude zranění či vážnějších

Juniorky VK jsou ve Vésce u Olomouce,
ostatní mládežnické Agelky pak v Karlově

„Jak už jsem zmínil předem, nechtěli
jsme hráčky hned v úvodu nijak strhat
nebo zatavit, což by ničemu nepomohlo. Na druhou stranu makat se
musí, proto jsme zvolili jako obvykle
takovou zlatou střední cestu. To znamená během prvního týdne lehčí až
střední náročnost, aby se holky po delším volnu mohly postupně adaptovat
a zároveň pracovaly na potřebné úrovni,“ popsal Večerníku Miroslav Čada,
hlavní lodivod Agelek.
Jak vypadala přesná náplň tréninkových jednotek? „Dvakrát jsme byli
v posilovně, jednou zařadili čistě kondiční trénink se speciálními cvičeními
a třikrát byla na programu kombinovaná příprava s volejbalem. Teď je ideální
čas více se věnovat individuálním herním prvkům podle toho, na čem která
hráčka potřebuje nejvíc dělat,“ vypíchl
Čada. V nadcházejícím druhém týdnu
bude celkové zaměření totožné, leč
s jedním rozdílem. „Už zvýšíme inten-

Původní
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Ženy VK AGEL
Prostějov zdárně absolvovaly úvodní týden přípravy na
soutěžní ročník 2017/2018.
Marek
Začátky nejsou nikdy jednoSONNEVEND
duché, ale v tomto případě byl
tréninkový start od úterý 1. do pátku 4. srpna milosrdný bez nějaké extrémní zátěže. Nejlepší klubový mančaft České republiky
něžného pohlaví vplul do společné práce v rozumném tempu.

„První týden byl zahřívací,“ přiblížil kouč Čada.
„Holky pracovaly, aniž by se zbytečně zatavily“

VOLEJBALISTKY ZVLÁDAJÍ PŘÍPRAVU DOBŘE

Pondělí 7. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
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Jak po kondiční stránce, tak z herního
hlediska, i když k volejbalovým tréninkům s pilováním jednotlivých činností
se víc dostaneme až teď v dalších týdnech přípravy. Trenér nám slíbil postupné zvyšování intenzity zátěže, tak
uvidíme.“ (úsměv)
Znáte všechny spoluhráčky, které dosud naskočily do přípravy?
„Je nás teď sedm a z toho pět jsme za
Prostějov nastupovaly v minulé sezóně. Míšu Zatloukalovou znám z ligy,
takže jediná nová parťačka pro mě
momentálně byla Helena Horká. Což
je špičková volejbalistka se spoustou
mezinárodních zkušeností. Všechny
dohromady jsme od začátku mezi sebou úplně v pohodě a máme společný
cíl: co nejlíp se nachystat na novou sezónu.“

Prostějov (son) - V minulých letech absolvovalo minimálně část
letní přípravy žen VK AGEL Prostějov hned několik mládežnických
odchovankyň klubu z družstva juniorek. Tentokrát ale do tréninků
dospělého týmu vékáčka zatím nenaskočila ani jedna.
„Juniorky mají s Lukášem Mičekem
a Slávkem Matějem svou vlastní přípravu, do níž nechceme zbytečně
moc zasahovat. A zvlášť ne teď ze začátku, kdy mají mladé holky na programu soustředění ve Vésce u Olomouce, v Karlově i Morkovicích. Je
důležité, aby dávaly dohromady své
hráčské kolektivy,“ uvědomuje si
kormidelník Agelek Miroslav Čada.
Proto vůbec netrval na doplnění
momentálně sedmičlenného kádru
dospělých Prostějovanek o některé
talentované naděje. „Počítáme jedině se zapojením Terezy Slavíkové,
která už má za sebou zápasový debut za naše ženské áčko v minulé
sezóně. Naskočí však až po návratu
ze zmíněného kempu ve Vésce, to
znamená od příštího týdne,“ upřesnil Čada.
Jinak nehodlá personálně narušovat
chod juniorského výběru VK. „Samozřejmě záleží na situaci, v případě akutní potřeby bychom se mohli
se Slávkem Matějem domluvit na
možném naskočení některých dalších děvčat k nám do tréninkového procesu. To se ale teprve uvidí
a moc to nepředpokládám,“ připojil
Miroslav Čada.

Pozdìji se pøipojí
juniorka Slavíková

Prostějov (son) - Nemálo zajímavým tématem především v očích
fanoušků pokaždé je, které z Agelek bude svěřena funkce kapitánky.
Současný tým prostějovských volejbalistek ji zatím nemá, ale podle
hlavního kouče už brzy tuto roli
obsadí. „Teprve začala příprava, takže na vyřešení kapitánského postu
máme spoustu času. Na druhou
stranu však ani není potřeba nic
zbytečně prodlužovat. Proto se nad
tímhle tématem zamyslím a v dohledné době rozhodnu,“ sdělil Miroslav Čada.
V minulosti pod jeho trenérským
vedením nebylo vlastně co řešit,
neboť jako spolehlivá kapitánka trvale působila Solange Soares (kromě jedné sezóny, kdy ji zastoupila
Milada Spalová). Loni poté, co Soli
ukončila hráčskou kariéru, převzala
pomyslnou pásku na ruce Mareike
Hindriksen.
Nyní je místo kapitánky opět volné
a vzhledem k tomu, že v ženském
kolektivu VK figuruje hned několik
zkušených plejerek, by nemělo znamenat žádný problém vybrat vhodnou adeptku.
Podle informací Večerníku jsou
největšími favoritkami německá
nahrávačka Kathleen Weiss a česká
univerzálka Helena Horká, obě velmi ostřílené harcovnice.

Nová kapitánka?
Weiss, nebo Horká

RYCHLÝ
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letos slavíme jubileum...
Pondělí 7. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

pokusit o obhajobu, ale bude to
těžké. Konkurence je velká a nám
oproti loňsku chybí jedna z opor,“
netajil se obavami kapitán Imbaque
Petr Nečas.
Ve čtvrtfinále si Jiřina poradila s „áčkem“ Čechovic, Vataři porazili Sokola II, čechovická rezerva nedala šanci
Žebrákům a přes Hrobaře přešel
lehce i tým obhájců zlaté urny z Imbaque. Semifinálová klání se hrála
ve velkém a nepříjemném vedru už
skutečně na doraz. A přišlo klopýtnutí Imbaque! V repríze loňského
finále podlehlo „béčku“ Čechovic
a dlužno dodat, že celkem hladce.
Do finále se pak probojovali také
Vataři, kteří rovněž v poměru 2:0 na
sety srazili na kolena Jiřinu. Její hráči
si ale spravili chuť v boji o třetí místo,
kdy v souboji o bronzovou pohřebáckou urnu zdolali obhájce titulu
Imbaque.
Finále nabídlo nádherný souboj,
v němž ale jasně dominoval „B“
tým Čechovic. Nohejbalisty nedokázaly vykolejit ani technické problémy v samotném závěru utkání,

BYLI JSME
U TOHO

saa

Při slavnostním zakončení šestnáctého ročníku turnaje URNA
CAP 2017 předával ceny nejlepším nohejbalistům hlavní sponzor Pavel Makový se sportovním
ředitelem Jiřím Spáčilem. „Letošní turnaj hodnotím velice kladně, jsem rád, že jsme změnili pro-

jak see hrááloo o zlaatoou urn
nu....

sladká,“ jásal viditelně spokojený
kapitán čechovického „béčka“ Martin Nedělník, kterého v družstvu
skvěle doplňovali Tomáš Procházka s Leošem Kašpárkem. A příští
rok obhajoba? „No, samozřejmě,“
uzavřel rezolutně kapitán vítězů
Martin Nedělník.

3x foto: Michal Kadlec

středí. V Kralicích na Hané jsme
našli velmi krásný areál a místní
vedení obce nám všemožně vyšlo
vstříc. Rovněž sportovní kvalita
byla na vysoké úrovni a klaním se
před všemi za jejich výkony v tom
velkém vedru,“ zhodnotil klání Pavel Makový.
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kdy prasklo lanko sítě a oprava trvala bezmála dvacet minut. Čechovičtí zdolali jasně tým Vatařů 2:0
a právem si vybojovali zlatou urnu.
„Cítíme velké zadostiučinění, vloni
jsme skončili druzí za Imbaque a letos jsme to chtěli odčinit. Podařilo
se, můžeme slavit! Pomsta je teď

(    $    ,'    $   '   ' ' IJ! H     %   =%! 2x foto: Michal Kadlec
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Startovné pro každý tým činí
300 Kč, v jeho ceně je pro každého hráče oběd a nápoj. Ocenění
budou prakticky všichni účastníci. „Pro týmy, které nepostoupí
do vyřazovacích bojů, bude připravena další část, v níž se utkají
o konečné umístění. Do této
části se přiřadí i týmy vyřazené

v prvním kole play-off,“ poodkryl
spravedlivý hrací systém ředitel
turnaje.
Přihlášky lze uskutečnit přes
Facebook „Turnaj trojic neregistrovaných – Čechovice“, nebo
telefonicky: 602 721 342, či mailem: leos.pluhacek@gmail.com.
(zv)

OSTRAVA, PROSTĚJOV Vzrušující cesta volejbalistek České
republiky zápasovým ohněm
World Grand Prix žen 2017 je definitivně minulostí. A to jak pro
celý národní výběr naší země, tak
pro jedinou zástupkyni VK AGEL
Prostějov v týmu. Kolektivu ČR
včetně Andrey Kossányiové vyvrcholil aktuální ročník prestižní
celosvětové soutěže závěrečným
turnajem Final Four druhé výkonnostní skupiny na domácí
půdě. Staronová hráčka Agelek
odehrála v Ostravě výborně semifinále, ale do utkání o bronz pak
nenastoupila.
V Ostravě se Češky nejprve vrhnuly do sobotního semifinále proti
Polkám, v němž se prostějovská
smečařka blýskla kvalitním výkonem. Se dvanácti dosaženými body
byla nejčastěji skórující plejerkou
svého družstva, ale pomohlo to

výkon a je škoda, že to na soupeře
nestačilo. V důležitých chvílích nás
Němky zatlačily servisem a to byl jeden z rozhodujících faktorů,“ zhodnotil český kouč Zdeněk Pommer.
Nyní se bude volejbalový nároďák
žen i s Andreou připravovat na závěrečnou fázi kvalifikace Mistrovství světa 2018, která proběhne od
22. do 27. srpna v nizozemském
(son)
Rotterdamu.

Semifinále: Česko - Polsko 1:3 (25, -20, -21, -20), Andrea Kossányiová
12 bodů (10 útoků při úspěšnosti 42 procent + 1 blok + 1 eso). Jižní Korea – Německo 3:2 (-19, -13, 21, 18, 12).
O 3. místo: Česko - Německo 1:3 (-23, 17, -20, -23), Andrea Kossányiová nenastoupila.
Finále: Polsko - Jižní Korea 3:0 (19, 21, 21).
Konečné pořadí: 1. Polsko, 2. Jižní Korea, 3. Německo, 4. Česko, 5. Bulharsko, 6. Portoriko, 7. Kolumbie, 8. Kanada, 9. Peru, 10. Argentina, 11.
Chorvatsko, 12. Kazachstán.
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pouze k těsnému zisku prvního setu,
načež soupeřky vývoj střetnutí naprosto otočily.
Tím pádem Grand Prix pro Kossányiovou i další končil duelem o
bronz, do nějž Agelka vůbec nenastoupila, neboť trenér dal přednost
jiným hráčkám. A ty v souboji s Německem opět urvaly jedinou sadu,
tudíž se zrodilo celkové čtvrté místo. „Předvedli jsme dobrý bojovný

PROSTĚJOV Klasika s raketami.
Fotbalisté prostějovské Hané si
v sobotu místo herní generálky
na novou sezónu zahráli prestižní
Haná Cup. Tradiční tenisová letní
vložka se opět uskutečnila na starých kurtech U Pěni. Výzvu popasovat se s bývalými profíky přijalo
dvacet členů zeleno-bílého klubu.
Vítězná dvojice byla překvapivá
Daniel Kolář - Raška.
Šestý ročník Haná Cupu probíhal
podle osvědčených pravidel. V každém z deseti párů figuroval jeden
borec s tenisovou minulostí, někteří
dokonce ještě i aktivně hrají. Páry
byly rozděleny do dvou pětičlenných skupin a vzájemná utkání se
hrála na jeden set.
Skupinu „A“ vyhrála dvojice Daniel
Kolář - Raška s osmi body, druhé
místo obsadil pár Světlík - Jančiar se
šesti body, třetí flek získal pár Šilhánek - Synek se čtyřmi body, čtvrté

místo vybojoval pár Křížek - Krupička se dvěma body. Roli otloukánka
sehrála bezbodová dvojka Trnavský
- Martin Kolář. Skupinu „B“ vyhrál
pár Cibulec - Vyskočil s osmi body
před Ondráčkem a Strouhalem
s šesti body. Třetí místo patřilo Bartoňovi s Ohlídalem (4 body), čtvrtá
pozice připadla dvoubodovým Petrželovi s Hanákem a bez bodu ve
skupině zůstala dvojice Jakub Novák
- Marák.
Zápasy se odehrály ve výborně připraveném areálu, ale velké vedro
matadorům odebíralo hodně sil. Ve
finále nastoupili proti sobě vítězové
skupin Daniel Kolář - Raška proti
dvojici Cibulec - Vyskočil a po dlouhém boji vyhrál pár D. Kolář a Raška
6:4. V zápase o třetí místo porazil pár
Ondráček - Strouhal, Světlíka s Jančiarem 7:6. O páté místo porazila
dvojice Šilhánek - Synek pár Bartoň
- Ohlídal 6:3. Sedmou příčku získal

1. Daniel Kolář - Raška, 2. Cibulec
- Vyskočil, 3. Ondráček - Strouhal,
4. Světlík - Jančiar, 5. Šilhánek - Synek, 6. Bartoň - Ohlídal, 7. Křížek
- Krupička, 8. Petržela – Hanák, 9.
Jakub Novák - Marák, 10. Trnavský - Martin Kolář.
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pár Křížek - Krupička, když porazil
dvojici Petržela - Hanák 6:1. Černý
Petr a desáté místo zůstaly dvojici
Trnavský - Martin Kolář, která po
boji podlehla páru Jakub Novák Marák 6:7.
V příjemném dopoledni všichni aktéři Haná cupu poznali, že tenis není
jen přehazování míče přes síť, ale velká dřina, což tenisté u fotbalistů obzvláště oceňovali. Na závěr turnaje
byli všichni účastníci odměněni cenami a už se zase těší na příští ročník.
(ol, zv)

  A "    ! 

G+ I<O$

Místo fotbalu si to rozdali Hanáci v tenisu
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ČECHOVICE Nejpopulárnější
regionální turnaj neregistrovaných nohejbalistů se blíží a jak
se zdá, padne účastnický rekord.
Oddíl TJ Sokol Čechovice pořádá letní klání trojic již potřinácté, přičemž letos se doposud
přihlásilo patnáct týmů. Organizátoři doufají, že konečné číslo přesáhne dvacítku. „Dvacet
týmů je ideální počet. Je to také
dosavadní rekord. Uvidíme,
jestli ho alespoň vyrovnáme,“
informuje Leoš Pluháček, ředitel turnaje.
Populární čechovické nohejbalové
dostaveníčko se uskuteční příští sobotu 19. srpna. Pro účastníky budou
přichystány čtyři kurty a nespočet
lukrativních věcných cen. „Samozřejmostí jsou sprchy a rozmanité
občerstvení v podobě kýty na rožni
a další speciality z grilu nebo udírny,“
informuje dále Pluháček.

,+7](&'13*":7^+,"^$^+ Češky s Kossányiovou skončily
v divizi II Grand Prix čtvrté
]_`,3b5f^3*

Letošního ročníku URNA CAPu se
nakonec zúčastnilo osm nohejbalových trojic. „Bylo jich přihlášených
dvanáct, čtyři družstva však nakonec
nedorazila, na poslední chvíli odřekla
účast. Na jednu stranu mě to mrzí, ale
na stranu druhou tím v žádném případě neutrpěla kvalita. Do Kralic dnes
přijelo osm nejlepších amatérských
mančaftů,“ sdělil Večerníku přímo
v dějišti šestnáctého ročníku turnaje
hlavní sponzor Pavel Makový. „Narychlo jsme museli změnit herní systém, družstva jsme rozdělili po čtyřech
a po odehrání základních skupin se
půjde do play-off, kam postoupí všichni podle umístění,“ prozradil ještě před
zahájením turnaje Jiří Spáčil, sportovní
ředitel URNA CAPu.
Do Kralic na Hané dorazily v sobotu 5. srpna nohejbalové výběry
Čechovic „A“ i „B“, dále družstva
Jiřina, Vataři, Žebráci, Hrobaři,
Sokol II a samozřejmě i obhájci
prvenství z loňského ročínku Imbaque. „Přijeli jsme se samozřejmě

Michal KADLEC

KRALICE NA HANÉ V pořadí už šestnáctý ročník tradičního nohejbalového turnaje trojic URNA CAP se uplynulou sobotu konal v malebném sportovním areálu v Kralicích na Hané. Poprvé
v historii se tak populární turnaj přestěhoval z Prostějova.
Možná i tato skutečnost měla za následek menší účast družstev,
než bylo od roku 2001 obvyklé. O to více se ale zvýšila kvalita
přihlášených trojic, které zápolily o tradiční zlatou urnu od hlavního sponzora turnaje Pavla Makového, majitele prostějovské
pohřební služby. A u toho Večerník nemohl chybět.
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Malá rodinná destilerie Kleiner se sídlem
v Žešově, která vyrábí ručně od sklizně
ovoce až po stáčení do lahví výhradně malosériové limitované edice pravých ovocných destilátů inspirovaných přírodou,
zaznamenala další úspěch na jedné z nejrespektovanějších a nejvlivnějších soutěži
lihovin na světě.
V San Franciscu se uskutečnil již 17. ročník
World Spirits Competition, a to v Hotelu
Nikko. Letošního ročníku soutěže se zúčastnil rekordní počet 2 252 vzorků lihovin ze 45 zemí celého světa, které v rámci
anonymního slepého testování hodnotila
třiačtyřicetičlenná porota uznávaných nezávislých expertů a degustátorů. Opět se

Michal KADLEC

tak potvrdilo, že Kleinerovi se právem řadí
mezi absolutní špičku výrobců ultra prémiových destilátů. „Neexistuje lepší způsob
jak zdokonalit sám sebe než se otestovat
v celosvětově konkurenčním formátu,“
konstatoval k úspěchu Jan Kleiner, zakladatel a majitel Distillery Kleiner.
Při této příležitosti bude naplněno 1 357

lahví čirého oceněného višňového destilátu. Současně z této vydestilované limitované edice z roku 2007 bude uvolněno do
prodeje 1 528 lahví z dubových sudů po
španělském sherry Oloroso a 1 528 lahví
ze sudů po francouzském koňaku, ve kterých tento odpeckovaný ušlechtilý mok
odpočíval poslední tři roky.
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v čestném názvu, zavítal na radnici.
Anita Moravec Gard si ve svém programu, kdy navštívila vojáky, našla také čas
na prohlídku radnice, její věže a města
Prostějova. Dědeček, generál František
Moravec, byl jednou z nejvýznamnějších postav zahraničního odboje. Před
vpádem nacistického Německa do Československa uprchl s nejdůležitějším
zpravodajským materiálem do Londýna, kde se stal přednostou II. zpravodajského odboru, který byl zodpovědný za
vysílání výsadků na území protektorátu.
Generál Moravec stál za rozhodnutím
o provedení operace Anthropoid, při níž
byl smrtelně zraněn zastupující říšský
protektor Reinhard Heydrich. (red)
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KONICE Organizátoři devátého
ročníku festivalu Divadla na zámku
v Konici nezaháleli a měli uplynulou
neděli připravenou místnost uvnitř
budovy, ve které by se eventuálně
mohl festival konat, pokud by počasí nepřálo. To se sice stalo, ale herci
zvládli hrát pod velkými slunečníky
a ani nikomu z obecenstva to nevadilo, naopak tak představení získalo
zajímavou atmosféru.
„Základ je mít program pro děti. Dvě
hry byly určeny pro děti a zbytek pro
dospělé,“ popisoval ředitel Městského
a kulturního centra Tomáš Vrba. Děti
si přišli na své hned na začátku odpoledne. Soubor Řád Červených nosů pro
ně zahrál naučnou interaktivní revue
nazvanou Obrázky ze života hmyzu.
Pýcha, závist, lenivost, lakota, hněv
a zlost - o tom všem se děti dozvěděly,
co je nejen v hmyzím světě správné
a co ne. Následovala hudební pohádka
O zlobivé notě nazkoušená Divadlem
Plyšového Medvídka. I zlobivá nota
dětem zábavnou hudební formou po-

Tak dlouhý smuteční průvod Smržice dlouho nezažily. A zřejmě ani jen
tak nezažijí. Uplynulý čtvrtek se sem
ze široka daleka sjeli členové rozvětvené cirkusácké rodiny Berousků. Jejich automobily zcela zaplnily prostor
kolem místního kostela. Důvodem

Martin ZAORAL

SMRŽICE „Cirkus je krásné zařízení, ale žádá, aby se v něm umělo
všechno. Poznamenává své vyznavače neporušitelným znamením
a chce po nich věrnost až za hrob,“
napsal autor jedinečného románu
Cirkus Humberto Eduard Bass.
Právě cirkusu celý svůj život zasvětil
i Miroslav Berousek, který v tomto
ohledu dělal čest svému jménu. Rodák ze Smržic zemřel během zájezdu
na Ukrajině. Jak Večerník zjistil, po
pádu z motorky přímo v cirkusové
aréně mu při převozu do nemocnice
selhalo srdce!

➢ztitulnístrany

byl pohřeb šedesátiletého Miroslava Berouska, který zemřel v pondělí
24. července.
„Stalo se tak při zájezdu na Ukrajině.
Miroslav Berousek vystupoval v manéži, kde jezdil na motorce v oválné aréně.
V osudný den spadl a při převozu do

nemocnice mu selhalo srdce. Jeho smrt
nikdo nečekal, byl stále plný života,“
prozradil Večerníku jeden z lidí blízký
rodině.
Miroslav Berousek se narodil
5. července 1957. Pocházel ze Smržic, ale v poslední době bydlel v Kos-



   

telci na Hané. Cirkusu věnoval celý
život, nikdy se například neoženil a zemřel bezdětný. Přesto se s ním přišly
rozloučit davy lidí. Po smutečním obřadu v místním kostele sv. Petra a Pavla bylo jeho tělo uloženo do rodinné
hrobky na smržickém hřbitově.

Aneta
DANĚČKOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž
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pisovala svoje příhody a ukazovala na
nich, jak je důležité držet za jeden provaz s ostatními notami.
V druhé polovině dne se divadelní nadšenci dočkali konverzační hořké komedie. Manželské vraždění je hodinová inscenace, během které se diváci dozví, že
ani soužití dvou lidí, kteří se milují není
perfektní a odpoví si na otázku, zda se
dá manželství zachránit pokud oba
chtějí. Po několika manželských hádkách a následném usmíření následovala naprosto skvělá show Miloš Z aneb
já nejsem prezident. Do svých scének
inspirovaných chováním a mluvou Miloše Zemana zapojil Konrád Popel dokonce i publikum, které se tak příjemně
pobavilo a zasmálo. „Tak vy budete pan
Andrej Babička,“ ukázal Konrád Popel
na vysokého muže z přední řady „a vy
vypadáte jako Lenka Vondroušková za
mlada, tak pojďte za námi,“ poručil Popel Večerníku.
Spolu s dalšími vyvolenými z publika
nám Miloš vysvětlil, jak přišel k hlubokému hlasu, ukázali jsme si, jak se
zvonilo na Václaváku klíčemi, návštěvu
u britské královny a dokonce, jak se
peče žemlovka. Po vydatném smíchu
přišly na závěr tři příběhy z Dekameronu pojmenované Lásky a Nelásky. „Diváků za celý den počítáme okolo dvou
stovek, alfou a omegou je počasí. Tak
uvidíme,“ říkal Tomáš Vrba na začátku.
A viděli jsme, že devátý ročník Divadla
na zámku se vydařil na výbornou...

ale mluví úplnì stejnì
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PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek poctila
Prostějov svojí návštěvou vnučka legendárního generála Františka Moravce,
po němž je pojmenovaná prostějovská
601. skupina speciálních sil. Anitu Moravec Gard přijali na radnici první náměstek primátorky Statutárního města
Prostějov Zdeněk Fišer společně s exprimátorem Miroslavem Pišťákem.
Spolu s Anitou Moravec Gard přijeli raké
Alicia Frances Carter, což je pravnučka generála Moravce, a další rodinní
příslušníci Marta Šenkapounová se
synem Pavlem. Stalo se tak poprvé, co
přímý potomek významné osobnosti
zahraničního odboje generála Františka
Moravce, jehož jméno má zdejší útvar

STRŮJCE ATENTÁTU NA HEYDRICHA

Prostějov navštívila vnučka generála Moravce,

tak si ji ujít nenechám ani příští rok,“
prozradila Večerníku paní Květa. Podle atmosféry, která na festivalu panovala, tento ročník rozhodně nebyl
poslední. Posluchači dechové hudby
se tak už mohou těšit, co přinese ten
příští kulatý desátý ročník.
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SAN FRANCISCO, ŽEŠOV Již vloni
Večerník jako první informoval o velkém
úspěchu žešovské rodinné destilerie na
ve světě nejrespektovanější soutěži lihovin v San Franciscu, když v minulém roce
získala Distillery Kleiner v této soutěži
bronzovou medaili za pálenku Wild Pin
z planých nebo divokých špendlíků. Letos slavil Jan Kleiner v Americe ještě větší
úspěch! V mnohem silnější konkurenci
vzorků z celého světa získal stříbrnou medaili v kategorii ovocných destilátů za jeho
10 let starý odpeckovaný destilát z višní,
který ležel po celou dobu v kameninových
nádobách!

Pondělí 7. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

Višňovice ze Žešova Miloš Z
;
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dechovkou stříbrná v San Franciscu! není prezident,
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Bude přáno lásce, tudíž se nové známosti zřejmě dočkají i mnozí Prostějované.
A ta bude jejich city opětovat. Nikdo nemusí novou lásku pro celý život hledat někde na
dovolené, navíc v cizích krajích. Vždyť ten nejlepší výběr je přece u nás doma, na Hané!
BERANI – 21.3. až 20.4. Udělejte konečně něco se svým zevnějškem, vypadáte mnohem starší, než
ve skutečnosti jste. Neměli byste
dlouho odkládat návštěvu kosmetického salonu. A je úplně jedno,
zda jste žena či muž.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Věnujte se
nepřetržitě celých sedm dní rodině, ta vás jinak vidí jen večer a utahané z práce. Nyní ale máte dovolenou, takže partnerovi i dětem
vše vynahraďte. Ve středu si dejte
pozor na nebezpečné pády.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Naštve vás hned několik lidí v řadě,
nebudou mít totiž stejné názory
jako vy. Jste poměrně ješitní, takže
se budete snažit všechny přesvědčit o své pravdě. Připravte se ale na
to, že se vám záměr nezdaří.
RACI – 22.6. až 22.7. Budete mít
enormní štěstí v sázkách, a to na jakýkoliv sport. Pokud budete chtít
rapidně zvýšit své finanční zázemí,
udělejte to v úterý, pak hlavně během víkendu. Vaše šrajtofle výrazně nabobtná.

LVI – 22.7. až 22.8. Dostanete se
do situace, kdy se budete muset
rozhodnout pro jednu ze dvou alternativ. Půjde o docela vážný problém, při kterém nesmíte chybovat. Naštěstí máte kolem sebe lidi,
kteří vám s rozhodnutím poradí.
PANNY – 23.8. až 22.9. Nemusíte se nijak hlídat, tento týden se pořádně odvažte. Není nutné pořád
sedět doma, vyjděte si do společnosti a užijte si. Čeká vás několik
zajímavých flirtů, ale nic vážnějšího od nich nečekejte.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Docela
cizí člověk vás osloví s celkem zajímavou obchodní nabídkou. Nepropadněte ihned euforii, nejdříve
si toho člověka prověřte, zajímejte
se také o produkt, který vám nabízí. Hlavně opatrně!
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Uprostřed týdne se dozvíte o dědictví,
které vám naprosto nečekaně
spadne do klína. Víte vůbec, že jeden z vašich strýců žil a podnikal
dlouhá desetiletí v Americe? Budete žít jako v pohádce.

STŘELCI – 23.11. až 21.12.
Hádka s partnerem bude to nejmenší, co vás tento týden bude trápit. Navíc vám vzniknou finanční
potíže, kvůli kterým bude ohrožen
váš odjezd na dovolenou. Musíte si
půjčit, jinak zůstanete doma.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až
20.1. Na co sáhnete, to vám během
těchto dní vykvete pod rukama.
Štěstí využijte především v zaměstnání, kde už hodně dlouho čekají
na jakýkoliv váš nápad. Omračte
šéfa skvělým plánem.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Docela se budete nudit, jen velice
ztěžka se vám podaří najít si nějakou zábavu. Pokud ale máte peníze, investujte je do burzovních
spekulací. Adrenalin s tím spojený
nikde jinde nezažijete.
RYBY – 21.2. až 20.3. Poslední
dobou jste výrazně nespokojeni se
svým zaměstnáním. A co vám brání v tom, abyste svoji profesi změnili? Pouze ze zvyku setrváváte na
svém postu, což okamžitě musíte
napravit.

nákupní servis
pro vás
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V parných vedrech osvěží, a ještě dobře ochutnají. Asi každý z nás se těší, jak si
bude moci dát dobrou zmrzlinu, někteří jsou pak vyložení přívrženci nanuků.
Nejlevnějšího Mrože značky Prima, Twistera i kornout od Algidy seženete aktuálně v Tesku, kde můžete rovnmou přibalit i legendární nanuk Míša a také ruskou
zmrzlinu. Pouze oblíbený Pegas mají za nejlevnější peníz shodně Albert a Penny
Přejeme dobrou chuť!
market.
Průzkum byl proveden ve středu 2. srpna.

17080470891

... tentokrát ze sortimentu: 


    
       
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.

SHÁNÍTE LETNÍ ÈTENÍ? MÁME TEN SPRÁVNÝ TIP!

PROSTÌJOV-HANÁCKÝ JERUZALÉM
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Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Obec: STORNO - Němčice nad
Hanou
Dne: 23. 8. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. ODSTÁVKA JE ZRUŠENA!
Celé ulice: Hřbitovní, Mlýnská, Hliník, Novosady, jednostranně ulice
Horní brána od č. 623 po č. 2, na ulici
Tyršova č. p. 13 a č. 900. Areál ZOD
Němčice. Areál Nemčice skládka vč.
kogenerace. Odběratelské trafostanice: Němčice skládka (č. 300718),
Němčice ZD (č. 300720).
Obec: Otaslavice, Brodek u Prostějova
Dne: 28. 8. 2017 od 7:30 do 14:30

hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Otaslavice vč. podnikatelských a rekreačních objektů. Část obce Brodek
u Prostějova: celé ulice Lískovec,
Hřbitovní, Havlíčkova vč. areálu
ZŠ (mimo č. p. 69), U Lávky, č. 370
(zdravotní středisko), č. 348 (MŠ),
č. 396, č. 486 na ulici Zámecká. Areál Zámku (č. 108-109), průmyslový
areál V Pivovaře č. 111, a č. p. 112.
Areál Bažantnice. Odběratelské trafostanice Otaslavice Pila (č. 310671),
Otaslavice ZD (č. 300727).
Obec: Stínava
Dne: 29. 8. 2017 od 7:30 do 16:00

hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Holubice vč. ZD, chatových lokalit
u Stínavy, Holubic, u hájenky, Pohodlí.
Obec: Prostějov
Dne: 29. 8. 2017 do 7:30 do 10:30
hodin. Vypnutá oblast: celé sídliště E. Beneše mimo č. 36, 37, 38, celá
ulice V. Nezvala, ulice E. Valenty od
č. 23 po č. 33 včetně, ulice Za místním nádražím – sportovní areál se
správní budovou č. p. 4536, 2893,
Olomoucká č. 91 – 101, ulice Veleslavínská č. 2.
E.ON Česká republika, s.r.o.

17080470890

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

letos slavíme jubileum...

Pondělí 7. srpna 2017
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´HUJER´ SE PIPRAVUJE
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S ECHOVICEMI!

Zdeněk VYSLOUŽIL

ČECHOVICE Myslí to vážně! Postupové plány Čechovic se konečně jeví jako reálné. Vhodně doplněný tým, jenž zvládl premiéru v Určicích,
se může ještě zkvalitnit. Podle informací Večerníku se totiž s mužstvem připravuje Tomáš Zatloukal, někdejší elitní střelec prostějovského eskáčka! „Ano, trénuje s námi,“ přiznal barvu Evžen Kučera, trenér
čechovického Sokola.

Případný přínos pro tým by měl Tomáš Zatloukal
s největší pravděpodobností obrovský. V dobách
své největší slávy byl „Hujer“ nejlepším střelcem
1.SK Prostějov a byl nepostradatelným základním
kamenem třetiligové sestavy. Právě střílení gólů
je totiž největší slabinou Čechovic, obzvlášť když
je po složité operaci nejlepší zakončovatel Luděk
Jahl.
„Já bych si samozřejmě v sestavě představit dovedl. Momentálně
vidím procentuálně možnost, že za nás bude Tomáš Zatloukal
hrát, tak čtyřicet na šedesát,“ nechtěl moc rozvádět dané téma
Evžen Kučera.
O tom, jestli nakonec ´Hujer´ na podzim Čechovicím pomůže, rozhodne v nejbližších dnech oddílový výbor Sokola.

OLŠANY Nové mobilní tribuny
DOBYLY POLSKO!
VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

v hale Sportcentra DDM

www.vecernikpv.cz

jsou ŠIK

Foto: Zdenk Vysloužil

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Ještě pět minut před koncem sobotní
soutěžní premiéry v Rýmařově fotbalisté eskáčka prohrávali. Vyrovnávací
gól Karla Kroupy však tým nastartoval k neuvěřitelnému obratu korunovanému vítěznou trefou Tomáše
Langra v nastaveném čase!
DEBAKL:
Vstup do sezóny smržickým fotbalistům hrubě nevyšel. V sobotním
utkání na hřišti Lipníku nad Bečvou inkasovali osm branek, aniž by
vstřelili jedinou. Takový nářez se na
krajské úrovni hned tak nevidí...
:ÍSLO:

Veleúsp šná olšanská výprava v Polsku. Foto: archiv TJ Sokol Olšany u Pv

OLŠANY U PROSTĚJOVA Skvělá reprezentace. Žákovský
fotbalový výběr Sokola Olšany získal prestižní trofej. Na pětidenním fotbalovém festivalu v polské Svídnici si došli svěřenci trenéra Michala Uhříka pro prvenství, když za sebou
nechali špičkové domácí celky a z devíti zápasů jich sedm
Foto: Michal Kadlec
vyhráli, jednou remizovali a pouze jedinkrát odešli ze hřiště
>>> dokončení na straně 30 PROSTĚJOV Sotva vstoupily vo- moderních sklápěcích sedaček v nemilá situace konečně vyřešena.
poraženi!

KAŽDÉ MÍSTO
MÁ SVJ PÍBH
....ten
...t
..
..t
.te
e náš píšeme už 20 let
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SONDA
JIÍHO
MOŽNÉHO

lejbalové Agelky před prvním tréninkem společné přípravy do haly
Sportcentra DDM Prostějov, už se
zálibně rozhlížely kolem sebe. Jejich domovský stánek totiž během
uplynulých týdnů prošel jednou
plánovanou inovací, která zkrášlila jeho vzhled i vylepšila funkci.
O čem je řeč? O nových mobilních
tribunách, jež byly v průběhu června a července nainstalovány vedle
podélných stran hřiště. Jde o řady

modrožluté, což jsou barvy města
Prostějova, kterému hala patří a jež
se tedy o zajištění nových ochozů
postaralo. Ty staré již byly ve špatném technickém stavu, západní tribuna dokonce v havarijním... Proto
zůstávala při většině zápasů minulé
sezóny pro fanoušky uzavřená a to
vůbec nepřidávalo na celkovém
diváckém dojmu z domácích střetnutí jak volejbalistek VK AGEL, tak
basketbalových Orlů. Nyní je tedy

„Dvě nové tribuny vypadají opravdu
krásně. S holkama jsme se na ně dívali a shodli se, že hala díky nim ještě víc prokoukla a člověk se v ní cítí
skutečně moc příjemně. Důležité je
to hlavně pro naše příznivce, kteří si
zaslouží větší komfort. Teď je snad
nebude nic odrazovat od návštěvy
našich utkání, aby pravidelně chodili
fandit v hojnějších počtech,“ přál si
trenér prostějovských žen Miroslav
Čada.
(son)

KOLOTO: SE OP T ROZTÁ:Í

FOTBALOVÉ BLÁZNOVSTVÍ

ZLATO, NEBO NIC

Nižší fotbalové soutěže měly o víkendu na programu první kolo nového ročníku, v případě
hokejistů už přicházejí ke slovu alespoň přátelská střetnutí. Poklidné letní období bývá už
tradičně krátké a počátkem srpna je definitivně
u konce, od této chvíle už bude kolektivních
sportů jen přibývat. Postupně se přidají házená, basketbal, volejbal a vlastně sem lze díky
soupeření družstev zařadit i box, takže fanoušci
budou v nabitějších týdnech doslova na roztrhání, aby jim neunikla příležitost zhlédnout divácké klenoty na vlastní oči. Již nyní je z čeho
vybírat, fotbalové „eskáčko“ zahajuje své bitvy
o špici MSFL, v I.A třídě Olomouckého KFS
budou každý víkend k vidění atraktivní bitvy
mezi nedalekými obcemi a týmy, které se dobře
znají, Jestřábi jdou do finiše s laděním sestavy
pro první ligu, v níž se chtějí probojovat alespoň
do vyřazovací části. Z nespočtu hledisek je sice
lepší sportovat aktivně než se jen koukat, pokud
se vám ale zrovna nebude chtít dávat do těla, nabízí regionální sport řadu možností na trávení
času a relax.

Dokážete si představit, co byste udělali se šest
miliardami, pokud byste je náhodou objevili na
svém účtu? Asi bystě si pořídili dům vypadající
jako zámek a k němu odpovídající vůz, možná
byste v práci dali výpověď, možná byste se vydali na cestu kolem světa a třeba i do vesmíru.
Část byste zřejmě nechali zhodnocovat v bance, na burze nebo byste se vydali do jiného
využití nabitého kapitálu. Zcela jistě byste si
chtěli splnit všechny sny, k nimž vám mohou
peníze dopomoci, a věřili byste, že vás právě
ony udělají ještě šťastnějším a spokojenějším.
Možná by se někdo rozhodl podpořit svůj oblíbený sportovní oddíl, byť by si musel být dobře
vědom, že jde často o vynaložení prostředků,
které už nikdy neuvidí a které samy o sobě vytoužený úspěch nezaručí. Ale koupit za takovou částku jediné jméno, to už spíše ukazuje, že
jsou i tací, kteří mají pocit, že si mohou koupit
opravdu všechno a všechny. I proto není špatné
fandit spíše někomu „chudšímu“, který i s omezenými možnostmi dokáže dosahovat velkých
výsledků.

V závěru uplynulého týdne začalo v Londýně
atletické mistrovství světa, letošní vrchol královny sportu, jak se tomuto odvětví přezdívá.
Z mezinárodního pohledu již máme hlavní vrchol za sebou, stalo se jím velké Boltovo loučení
s bronzovým nádechem. Z českého pohledu ale
teprve ty hlavní disciplíny přijdou. A pohled do
historie ukazuje, že se od roku 1993 bylo pravidelně na co a posléze také z čeho těšit. Zní to
možná neuvěřitelně, ale statisticky platí, že naši
zástupci buď vystoupali na nejvyšší stupínek,
nebo mezi oceněnými zcela scházeli. Dokládá to medailová bilance čítající třináct zlatých
a jen pět stříbrných a čtyři bronzové úspěchy.
Ukazuje to na vynikající individuality, které po
určité období vládly světu, nejvýrazněji to platilo pro Jana Železného, Tomáše Dvořáka, Romana Šebrleho a Zuzanu Hejnovou, i na další
jména, která dokázala zazářit v tu nejvhodnější
chvíli. A můžeme se těšit a věřit tomu, že tato
tradice bude pokračovat i nadále, adeptů na
místenku do slavné společnosti máme i letos
hned několik.

19
Světový šampionát tenisových
družstev do čtrnácti let WJTF se
koná v Prostějově již podevatenácté. Jedná se o nejprestižnější
mládežnickou akci ITF a opětovně
přidělená organizace svědčí o skvělé práci marketingové společnosti
TK PLUS.
VÝROK:

„ŽÁDNOU
SVALOVOU
HORE:KU ZATÍM
FAKT NECÍTÍM“
Volejbalistka Veronika Trnková
si první týden přípravy Agelek
pochvalovala
KOMETA:

DAVID VANĚK
Triumfátorem premiérového ročníku
Badmintonové ligy Večerníku se stal
David Vaněk, který v průběhu celého
seriálu ztratil jediný set z celkového
počtu sedmatřiceti odehraných!

Foto: internet
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Zápasníci Čechovic se činili

v Čechách i na Moravě
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MEZIBOŘÍ, BRNO Hned dvou
akcí se v závěru června těsně před
zahájením letních prázdnin zúčastnili čechovičtí zápasníci. Nejprve
se v sobotu 24. června představili
v Meziboří na severozápadě Čech,
kde se zápasilo na otevřeném kolbišti, o den později pak byli součástí
družstva Jihomoravské oblasti při
týmové soutěži.
Na Mostecko se vydala dvojice Lukáš
Vávra, Adam Lajčík a oba si v řecko-římském stylu vedli velmi dobře,
když vybojovali cenné kovy. Prvně
jmenovaný si v přípravkách „C“ do
25 kilogramů počínal třikrát vítězně
a jednou ve skupině prohrál, což mu

zajistilo bronzovou medaili, druhý čechovický zástupce si o deset kilogramů
výše v přípravce „A“ počínal ještě suverénněji, vyhrál všechna čtyři utkání
a získal první místo.
Druhá akce proběhla v neděli 25. června v Brně-Maloměřicích. Coby součást Olympiády mládeže uspořádal
Svaz Zápasu ČR turnaj oblastních
družstev v zápase řecko-římském i volném stylu. Do družstva Jihomoravské
oblasti byli nominováni tři vyslanci
Čechovic, jmenovitě Alois Kejík, David Pospíšil a Robin Buriánek. Podíleli
se na velmi cenném třetím místě, když
jejich tým dvakrát prohrál a zbývající
tři střetnutí vyhrál.
(jim)

Pondělí 7. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
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STÍHACÍ ZÁVOD
1. PIETRULA Nikolas 04:38.569, 2. KRAUS Jan (oba Dukla Praha)
04:47.867, 3. RUGOVAC Denis (Favorit Racing) 04:45.775,… 8. SPUDIL Martin 04:56.118, 9. ŠTIBINGR Matěj 04:57.679, 10. LICHNOVSKÝ Luděk 04:58.584, 13. ŠIPOŠ Marek (všichni SKC Tufo
Prostějov) 05:07.562.
SCRATCH
1. BLÁHA Martin, 2. PIETRULA Nikolas, 3. HOCHMANN Jiří (všichni Dukla Praha),… 5. SPUDIL Martin, 6. LICHNOVSKÝ Luděk, 10.
ŠTIBINGR Matěj, 14. ŠIPOŠ Marek (všichni SKC Tufo Prostějov).
STÍHACÍ ZÁVOD DRUŽSTVA
1. Dukla Praha 1 (Kraus, Pietrula, Kohout, Strupek) 04:21.011, 2. Dukla
Praha 2 (Bláha, Šmída, Hochmann, Rugovac) 04:30.376, 3. SKC TUFO
Prostějov (Lichnovský, Šipoš, Štibingr, Spudil) 04:39.422.
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Vrchol cyklistické sezóny se blíží:

STÍHACÍ ZÁVOD DRUŽSTVA
1. Dukla Praha (Džerengová, Kohoutková, Hochmann, Machačová)
04:54.448, 2. SKC TUFO Prostějov (Valuchová, Cetkovská, Bohatá,
Dosedělová) 05:17.521.

MEMORIÁL OTMARA MALEČKA

STÍHACÍ ZÁVOD
1. BABOR Daniel (TJ Kovo Praha) 03:19.022, 2. VONEŠ Jan (TJ Favorit
Brno) OTL, 3. MĚŠŤAN Matouš (CK Příbram Fany Gastro) 03:43.914,…
11. KOSTIHA Antonín (SKC Tufo Prostějov) 03:52.489.
BODOVACÍ ZÁVOD
1. BABOR Daniel (TJ Kovo Praha) 43, 2. MĚŠŤAN Matouš (CK Příbram
Fany Gastro) 23, 3. KELEMEN Petr (Dukla Praha) 14,… 13. KUŠKA
Viktor 0, 14. ŠŤASTNÝ Jakub 0, 17. KOSTIHA Antonín (všichni
SKC Tufo Prostějov) -18.
SCRATCH
1. BABOR Daniel (TJ Kovo Praha), 2. VAVREK Dušan (TJ Favorit
Brno), 3. KUBA Karel (CK Příbram Fany Gastro),… 6. ŠŤASTNÝ Jakub, 15. KUŠKA Viktor, 19. KOSTIHA Antonín (všichni SKC Tufo
Prostějov).
STÍHACÍ ZÁVOD DRUŽSTVA
1. SKC Tufo Prostějov (Kostiha, Měšťan – Příbram, Bárta, Šťastný)
04:34.692.

koncem srpna!
PROSTĚJOV Grand Prix je za dveřmi. Svátek dráhové cyklistiky v podobě
Grand Prix Prostějov-Memoriál Otmara
Malečka napíše v posledním srpnovém
týdnu již své osmnácté pokračování.
„Nezdá se to, ale už jsme ve finálním stádiu příprav. Podle zájmu zahraničních
závodníků se bude opět jednat o velmi
prestižní sportovní událost,“ pousmál
se Petr Šrámek, předseda pořádajícího
SKC Tufo Prostějov.
Na prostějovskou dráhu se každoročně
chystají cyklisté z Německa, Polska, Itálie,
Ruska a dalších zemí. „Věřím, že se tentokrát
můžeme dočkat i triumfu domácích jezdců.

Nechci to zakřiknout, ale to, co předváděli
Christos Volikakis s Luďkem Lichnovským
v Itálii, mě navádí k optimismu. Christos
už letos vyhrál v zahraničí čtyři velké ceny
a vždycky sklidil největší ovace. Má skvělý
styl jízdy, který se divákům líbí. Myslím, že
by se nám letos mohlo konečně podařit ty
dvojice na ‚Malečkovi‘ vyhrát,“ neskrývá
velké ambice Petr Šrámek.
Největší dráhové závody na území České
republiky se konají v tradičním srpnovém
termínu. Prostějovský velodrom bude
hostit špičkové cyklisty planety ve čtvrtek
a pátek 24.a 25. srpna. Večerník vám včas
přinese tradiční servis.
(zv)
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STÍHACÍ ZÁVOD
1. CETKOVSKÁ Ema 02:52.216, 2. VALUCHOVÁ Natálie (obě SKC
Tufo Prostějov) 02:53.625, 3. DŽERENGOVÁ Barbora (Dukla Praha)
02:56.683, 4. BOHATÁ Anna 02:57.274, 6. DOSEDĚLOVÁ Tereza
(obě SKC Tufo Prostějov) 03:07.672.
BODOVACÍ ZÁVOD
1. DŽERENGOVÁ Barbora (Dukla Praha) 40, 2. CETKOVSKÁ Ema
30, 3. BOHATÁ Anna (OBĚ SKC Tufo Prostějov) 20.
SCRATCH
1. CETKOVSKÁ Ema (SKC Tufo Prostějov), 2. DŽERENGOVÁ Barbora, 3. JIROUŠKOVÁ Eva (obě Dukla Praha), 4. BOHATÁ Anna, 5.
VALUCHOVÁ Natálie (obě SKC Tufo Prostějov).
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Patnáct medailí z domácího MČR!
PROSTĚJOV Zlatá žeň. Cyklistický oddíl SKC TUFO Prostějov
proměnil domácí mistrovství republiky na dráze v medailovou
sbírku. Celkově zůstalo zásluhou domácích závodníků ve žlutomodrém vlastnictví patnáct cenných kovů, z nichž šest bylo
nejcennějších - zlatých! Generálka před hlavní událostí sezóny
– Memoriálem Otmara Malečka se tak vydařila.

„Celé mistrovství proběhlo bez problémů. Nebyly žádné těžké pády,
přálo nám počasí a dařilo se nám
výsledkově. Ještě aby se tak vydařila
i Velká cena,“ usmíval se Petr Šrámek,
předseda SKC TUFO Prostějov.
Největší medailovou sbírku zajistili mládežníci. Vedle trojice triumfů
družstev žáků, kadetů a juniorů, se
mimořádně dařilo i žákyni Gabriele Bártové, která vyjela dvě stříbrné
a jednu zlatou medaili. Ještě lépe si
vedla juniorka Ema Cetkovská, která získala tituly ve stíhacím závodu
a scratchi, k tomu přidala stříbro v bodovačce a stíhačce družstev. „Některé
disciplíny mě až tolik neuspokojily.
Pořád máme co zlepšovat. Celkově
jsme ale patřili k nejlepším, pokud
jsme nebyli úplně nejlepší,“ hodnotil výsledky domácích cyklistů Petr
Šrámek a dodal na adresu ostatních
jezdců: „Skvělým způsobem se prezentoval juniorský mistr Evropy Daniel Babor. Těší mě, že jsme dokázali
vyhrát všechny závody družstev. To se
nám ještě nikdy nepodařilo!“
Pro nejprestižnější kategorii mužů
ELITE byly na programu stíhací závody jednotlivců, družstev a scratch
(bodovací závod jednotlivců se pojede v zimě na kryté dráze v Praze-Motole - pozn. red.). Ve stíhacím závodě
se z prostějovských závodníků nejlépe
dařilo Martinovi Spudilovi, který obsadil 8. místo, když zvítězil Nicolas Pi-

etrula, před druhým Janem Krausem
(oba Dukla Praha), třetí příčku obsadil Denis Rugovac (Favorit Racing).
Stíhací závody družstev byly rovněž
v režii Dukly Praha, družstva „vojáků“
obsadila první a druhé místo, teprve
třetí pozici připadlo domácímu kvartetu Luděk Lichnovský, Martin Spudil, Matěj Štibingr, Marek Šipoš. Ve
scratchi měl blízko k medaili Martin
Spudil, který obsadil pátou příčku,
bednu obsadili závodníci Dukly Praha v pořadí zkušený Martin Bláha,
Nicolas Pietrula, a Jiří Hochmann.
V kategorii žáků byly prostějovské
barvy více vidět. Ve stíhacím závodě jednotlivců se ještě na bednu
neprodrali, Radovan Štec vybojoval
čtvrté a Matyáš Koblížek páté místo. Kýžené cenné kovy vydolovali
ve scratchi, když Matyáš Koblížek
skončil druhý. V bodovacím závodě přidal Radovan Štec 3. místo. Ve
stíhacím závodě družstev domácí
závodníci Radovan Štec, Matyáš
Koblížek, Daniel Polanský doplněné o Jana Valla z Mapei Merida Kaňkovský z SCM Prostějov
vybojovali po velmi pěkné jízdě
titul mistrů republiky.
V kategorii kadetů byli borci ve žlutomodrém také úspěšní. Ve stíhacím
závodě jednotlivců vybojoval René
Smékal stříbro, když zvítězil Pavel
Bittner z Mapei Merida Kaňkovský,
třetí místo obsadil Jakub Bouček
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STÍHACÍ ZÁVOD
1. BITTNER Pavel (Mapei Merida Kaňkovský) 02:37.505, 2. SMÉKAL
René (SKC Tufo Prostějov) 02:40.055, 3. BOUČEK Jakub (CK Příbram Fany Gastro) 02:38.438,… 15. KOLAŘÍK Lukáš 02:49.817, 22.
KONEČNÝ Tomáš 02:57.633, 23. BURÁŇ Filip (všichni SKC Tufo
Prostějov) 03:05.702.
BODOVACÍ ZÁVOD
1. BITTNER Pavel (Mapei Merida Kaňkovský) 48, 2. BOUČEK Jakub
(CK Příbram Fany Gastro) 44, 3. VITNER David (TJ Plamen Chodov)
28,… 7. KOLAŘÍK Lukáš 8, 10. Konečný Tomáš 2, 14. SMÉKAL
René (všichni SKC Tufo Prostějov) 0.
SCRATCH
1. DOHNAL Jakub (TJ Kovo Praha), 2. HOFMEISTER Adam (SK Petřín Plzeň), 3. GROSSMANN David (TJ Kovo Praha),… 8. KOLAŘÍK
Lukáš, 12. SMÉKAL René, 14. Konečný Tomáš (všichni SKC Tufo
Prostějov).
STÍHACÍ ZÁVOD DRUŽSTVA
1. SKC Tufo Prostějov (Kolařík, Smékal, Bittner – Mapei Merida
Kaňkovský, Bouček – Příbram) 03:36.612.
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z CK Příbram Fany Gastro, všichni
tři závodníci zařazeni do SCM Prostějov. Scratch ani bodovací závod se
mladým Prostějovákům nevydařil,
vyšli na prázdno, ale vše si vynahradili ve stíhacím závodě družstev, kde
ve složení Lukáš Kolařík, René Smékal, Jakub Bouček a Pavel Bittner obsadili první místo.
V kategorii juniorů nelze opominout
skvělé výkony závodníka TJ Kovo
Praha Daniela Babora, který si skvělou formu z mistrovství Evropy přivezl i do Prostějova a zvítězil ve stíhacím
závodě jednotlivců, ve scratchi i v bodovacím závodě. Domácí závodníci
se výrazněji ukázali až ve scratchi, ve
kterém Jakub Šťastný obsadil šesté
místo. Trenérovi Martinu Cetkovskému se však podařilo namíchat skvělý
tým pro stíhací závod družstev, kdy
k prostějovským borcům Jakubovi
Šťastnému, Antonínovi Kostihovi
a Tomáši Bártovi přidal příbramské-
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ho Matouše Měšťana, závodníka, který je rovněž členem SCM Prostějov.
Tento kvartet zvítězil ve výborném
čase 4:34,165, když ve finálové jízdě
porazil velmi silný a Jiřím Mikšíkem
výborně připravený tým Favoritu
Brno.
Dařilo s i prostějovským závodnicím,
v žačkách se ve velmi dobré formě
předvedla nadějná Gabriela Bártová,
která obsadila druhé místa 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 stříbrnou medaili ve stíhacím
závodě, Anna Bohatá třetí místo v bodovacím závodě a společně s Terezou
Dosedělovou obsadily druhé místo
ve stíhacím závodě družstev.
(zv)

STÍHACÍ ZÁVOD
1. VALL Jan 02:51.191, 2. OBDRŽÁLEK Tomáš (oba Mapei Merida
Kaňkovský) 02:52.342, 3. DOHNAL Filip (CK Bítovská) 02:50.521, 4.
KOBLÍŽEK Matyáš 02:55.167, 5. ŠTEC Radovan 02:52.174,… 12.
POLANSKÝ Daniel (všichni SKC Tufo Prostějov) 03:01.628.
BODOVACÍ ZÁVOD
1. ČEPEK Martin (Dukla Praha) 22, 2. VÁVRA Petr (CK Bítovská) 17,
3. ŠTEC Radovan 16,… 10. POLANSKÝ Daniel 3, 15. KOBLÍŽEK
Matyáš (všichni SKC Tufo Prostějov) 0.
SCRATCH
1. ČEPEK Martin (Dukla Praha), 2. KOBLÍŽEK Matyáš (SKC Tufo
Prostějov), 3. VÁVRA Petr (CK Bítovská),… 4. POLANSKÝ Daniel, 5.
ŠTEC Radovan (všichni SKC Tufo Prostějov).
STÍHACÍ ZÁVOD DRUŽSTVA
1. SKC Tufo Prostějov (Koblížek, Štec, Polanský, Vall – Mapei Merida
Kaňkovský) 04:00.091.
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STÍHACÍ ZÁVOD
1. PARMOVÁ Barbora (TJ Stadion Louny) 03:00.050, 2. BÁRTOVÁ
Gabriela (SKC Tufo Prostějov) 03:00.700, 3. HEJHALOVÁ Dagmar
(Dukla Praha) 03:03.753.
BODOVACÍ ZÁVOD
1. HEJHALOVÁ Dagmar (Dukla Praha) 41, 2. BÁRTOVÁ Gabriela
(SKC Tufo Prostějov) 39, 3. JABORNÍKOVÁ Anna (Sportcomplex
Břeclav) 28.
SCRATCH
1. BÁRTOVÁ Gabriela (SKC Tufo Prostějov), 2. HEJHALOVÁ Dagmar (Dukla Praha), 3. FOLTÝNOVÁ Adéla (Bike Club Město Touškov).

letos slavíme jubileum...
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VEČERNÍKU
FILIP JÍC
JÍCHA
Jedna ze dvo
dvou zásadních posil týmu se
rychle akli
aklimatizovala a zapadla do
týmu. Přestože
tento mladý gólman
Př
neoplývá
neoplýv velkými zkušenostmi,
dokázal
dokáz během několika zápasů
přesvědčit
trenéra Oldřicha
přesv
Machalu,
aby mu dal mezi
Mac
třemi
třem tyčemi příležitost. Za
důvěru
se odvděčil hned
důvěr
v prvním utkání,
utkán v němž vychytal klíčové
šance Rýmařova
Rýmařov v době, kdy soupeř vedl
2:1. Pokud by nováček odskočil na rozdíl
dvou branek, zápas by pro eskáčko nedopadl dobře. Takto
Ta dal spoluhráčům šanci
ještě s utkáním něco udělat. A oni nabídkou nepohrdli!
nepohrdli

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem karla kroupy
„Nebylo jednoduché se vracet zpátky do zápasu, v němž dvakrát prohráváte. Výsledek
se rodil opravdu těžce. Na druhou stranu je o to cennější, že jsme zápas přes všechny peripetie dokázali otočit. V soutěži nás to může pozitivně nakopnout opravdu hodně daleko.
V prvním poločase mi přišlo, že jsme byli zbytečně nervózní, kazili jsme hodně balónů,
dvě třetiny dlouhých míčů končilo v autu. Soupeř nás potrestal ze standardní situace a to
je to, na čem musíme v následujícím týdnu zapracovat. Přitom nám bylo jasné, že to je
v podstatě jediná herní situace, z níž nám soupeř může dát branku. Ku prospěchu byla
určitě střídání v druhém poločase, která hru oživila. To je ohromně důležité, že nás není jen
jedenáct dvanáct, ale můžeme se spolehnout na široký kádr. V sobotu s Hlučínem půjde
o odlišný zápas, hlavně nesmíme dostat gól ze standardní situace. Diváci v Prostějově si
minulou sezónu zvykli na špatné výsledky, teď jim musíme ukázat, že se mohou těšit na
vítězné oslavy.
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

fotbal
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ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO SEZÓNY. ALE...
Duel v Rýmařově rozhodlo až nastavení

RÝMAŘOV Hluboké oddechnutí a rachot jako v kamenolomu od šutrů spadlých ze
srdce muselo být v sobotu
v podvečer slyšet na hony
daleko v podhůří Jeseníků.
Favorit z Prostějova sice nakonec nováčka v prvním kolem FORTUNA MSFL udolal,
ale hodně se přitom nadřel.
Možná i víc se sebou než se
soupeřem. Domácí hráli to, co
se od nich čekalo, čemuž se
eskáčko ochotně, ale nevhodně přizpůsobilo.

Tomáš KALÁB
To, co skalní fanoušci u svého
týmu dobře znají, se stalo trenérovi Oldřichu Machalovi při jeho
prostějovském angažmá poprvé,
takže dost nevěřícně kroutil
hlavou. A to dal příležitost těm
momentálně nejlepším.
Už ve čtvrtek určil brankáře
pro nadcházející utkání a tím
de facto i pozici jedničky týmu.
Trochu podle očekávání dostal
příležitost nováček Jícha, který

v prostějovském dresu udělal
strmou kariéru. Jak se ale mohli
všichni přesvědčit, tým v klíčových
okamžicích podržel. Obrana nastoupila v očekávaném složení,
na pravém beku dostal přednost
Machynek, hrající momentálně
v dobré formě, před nedávno
uzdraveným Hirschem. Sus se
posunul na místo defenzivního
záložníka, uprostřed záložní formace operoval Pančochář, před
ním Hapal a z krajů měli hrozit
mladíci Píchal se Šteiglem. Na hrotu pak byl jako štít Kroupa.
Pokud snad někdo očekával aktivní hru a nepříjemný presink
hostí od úvodních minut, byl trochu zaskočen. Agresivita byla ta
tam a hodně pokulhával i pohyb
po hřišti a rychlá kombinace. Když
se domácí brzy dostali do vedení,
leckdo si vzpomněl na zápasy
druhé ligy. Jenže rozdíl tady přece
jenom byl. Rychlonohá křídla
dostávala mnohem víc prostoru,
zvlášť když obrana Jiskry přílišnou
akcelerací nevynikala. Píchal se zejména v úvodních pasážích dostal
do slibných šancí a nakonec jednu
i využil. „V prvním případě jsem

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Branká% Jícha si v prost jovské brance po%ádn zachytal.

viděl solidní prostor, který brankář
nechal mezi nohama, jenže místo
po zemi jsem míč trochu nadzdvihl a gólmana jsem trefil někam
do břicha. Pak mě našel skvěle
před brankou Hapal a musel jsem
trochu zrychlit, abych míč dostihl,
zasekávačka hodně pomohla a trefit pak nebyl problém,“ popsal své
šance autor vyrovnávací branky.
Do druhé půle poslal Machala
na hřiště Langera místo Ruse,

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

Foto: Tomáš Kaláb

u něhož by opakování podobného
faulu jako těsně před přestávkou
znamenalo jistý červený kartonek.
Langer spolu s Hirschem a Fládrem hru oživili a prvně jmenovaný
v nastaveném čase rozhodl. Jasně
tak ukázal, že rozhodnutí na sebe
může vzít opravdu úplně každý,
nikoli jen hráč základní sestavy.
Důležité bude beze zbytku odpracovat svůj čas na hřišti a vymýtit
jakékoli náznaky alibismu.
Všechny hlasy z eskáčka se
shodují v tom, že otočení výsledku v takto odbojovaném utkání je pro další psychiku týmu
mnohem přínosnější než hladké přejetí soupeře. Přesvědčit
o tom budou moci své příznivce
před domácím publikem už v sobotu 12. srpna od 17:00 hodin
proti Hlučínu.

Tříbodovou premiéru vystřelil Langer
Ze zápisníku pedsedy
FRANTIŠKA JURY
Premiéra měla trochu infarktový průběh. Byl to první zápas
sezóny a ty takové bývají. Jako
trenér jsem je neměl nikdy rád.
My jsme byli viditelně nervózní,
což bylo vidět na mnoha
hráčích, kteří odehráli přípravu
v úplně jiné fazóně. Soupeřova
hra byla postavena na dlouhých
nákopech a standardních situacích, nic jiného. Z ničeho
jiného nás nemohli ohrozit,
ale standardky měly opravdu
nebezpečné. Zápas jsme otočili,
což je perfektní, klukům to
může jenom pomoci. Na druhé
straně nebudeme zakrývat
fakt, že jsme nehráli dobře. Báli
jsme se, přizpůsobili jsme se
hře soupeře. Na tomto malém
hřišti bylo těžké hrát po zemi,
ale přesto jsme se měli víc zapojit do kombinace. V závěru pak
rozhodla naše větší zkušenost
a hlavně fyzická připravenost.
I když to tedy herně moc nešlo,
dokázali jsme zápas otočit,
a to je tady v Rýmařově to
nejpodstatnější. Prostě
- konec dobrý, všechno
dobré.

íslo

ZÁPASU

3
Běžela třetí minuta nastavení
premiéry návratu eskáčka do
MSFL, když se opřel do míče
střídající záložník Tomáš
Langer a zajistil Prostějovu
důležitou výhru

RÝMAŘOV Ještě nějakých pět
minut před koncem to vypadalo na senzační vítězství domácích. Nováčkovi MSFL však valem ubývaly síly a brejk dvojice
Hapal-Kroupa srovnal skóre.
Favorit z Hané v posledních
minutách svého soupeře doslova ždímal a v nastavení rozhodl
zápas ve svůj prospěch. Večerník utkání sledoval přímo na
stadionu.

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
První náznak šance vyprodukovali
domácí, když Horák zprava netrefil brankový prostor, už po deseti
minutách se však domácí mohli
radovat z premiérové branky v třetí lize. Po rohovém kopu a odraženém míči dopravil balón do branky Šupák - 1:0. Aktivitou na levém
křídle hýřil Píchal a jeho první
střelecký pokus ještě Kameník
v domácí brance se štěstím zlikvi-

FORTUNA FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA - 1. KOLO

TJ Jiskra Rýma^ov - 1.SK Prostbjov

2

(1:1)

3

Rozhodcí: Cieslar - Bureš, Mikeska.
Diváci: 410.

Branky: 10., 67. Šupák - 18. Píchal, 85. Kroupa, 90. (+2) Langer
ŽK: 45. Kocúr, 90. Kameník - 41. Rus, 87. Kroupa. Statistiky: rohové kopy 5:7,
stely na branku 5:7, stely mimo 5:3.
TJ Jiskra Rýma^ov:
Kameník – György, Harazin, Fiala, Horák (85.
Hleba) – Kocúr (90.+1 N$mec), Dydowicz,
N$mec, M. Furik – Šupák, Ondruška.
Trenér: Milan Furik

doval. Když však Hapal zprava naservíroval míč před branku, Píchal
se elegantním zaseknutím zbavil
dobíhajícího obránce a do odkryté
branky srovnal skóre - 1:1. Od tohoto okamžiku utkání sklouzlo do
nepříliš pohledného průměru, kdy
ani jedna strana nenabídla zajímavou akci. Všechny pokusy končily
mimo, nebo je bez potíží pokryli oba gólmani. Trochu vzrušení
přinesla až žlutá karta pro stopera
Ruse, který za dres zatáhl unikajícího soupeře. Těsně před přestávkou prodloužil hlavičkou míč z nepřímého kopu do Kameníkových
rukavic Kroupa.

Sestava Prostbjova:
Jícha - Machynek, Schuster, Rus (46. Langer),
Se)ká – Šteigl (78. Fládr), Pan)ochá, Sus,
Píchal (67. Hirsch) - Hapal, Kroupa.
Trenér: Oldich Machala

nevytěžil. Po stejné herní situaci mířil jeden z domácích borců
mimo branku. Před domácí rozehrávkou nepřímého volného kopu
zaznělo prorocké skandování „Už
se veze!“ a byl to opět Šupák, který
míč hlavou prodloužil za Jíchova
záda - 2:1. V té chvíli to s favoritem
nevypadalo vůbec dobře. A mohlo být rozhodnuto, kdyby dvojice Němec-Dydowicz dotáhla do
konce rychlý kontr. Jícha svůj tým
podržel stejně jako deset minut

Druhý poločas začal sérií tří rohů
Prostějova, který z nich ovšem nic

FOTBAL
Ostatní výsledky: Otrokovice – HFK Olomouc
2:5 (0:3). Branky: 53. Starý, 74. JuráA – 34.
ŽIrek, 37. Krej)í, 40. Plesník, 49. Chlopek, 59.
ŽIrek. Diváci: 125 * Hlucín – Velké Mezi^ící
1:3 (1:0). Branky: 21. Žižka – 46. Komínek, 56.
Komínek, 68. Kriegsmann. Diváci: 135 * Mohelnice – Petkovice 0:1 (0:0). Branka: 33. Lokša.
Diváci: 250 * Hulín – LíšeA 2:4 (2:3). Branky: 20.
Otruba, 26. Dvoá)ek – 5. Krška, 8. Michálek
(vla.), 25. Pašek, 80. Pašek. Diváci: 152 *
Vyškov – Valašské Mezi^ící 2:1 (1:1). Branky:
38. Matocha, 71. Studený – 29. Byrtus. Diváci:
152 * Uherský Brod – Hodonín 0:1 (0:0). Branka:
90+1. Pad$ra. Diváci: 452 * Unicov – Kromb^íž
2:3 (1:1). Branky: 31. Koutek, 90. Vychodil – 38.
Silný, 52. Ková, 58. Silný. Diváci: 252.

před koncem po rohu domácích.
Pět minut před koncem ale utekla
dvojice Hapal-Kroupa a kapitán
hostí dopravil na dlouhou nohu
míč k tyči - 2:2. Při závěrečném
tlaku nejprve Schuster po rohu
hlavičkoval nad branku, po dalším
rohu si míč na hranici šestnáctky
našel Langer a střelu k tyči dobře
„schoval“, takže gólman neměl šanci - 2:3! Zatímco hostující lavička
vybuchla nadšením, domácí měli
křeče ve svalech i na duši.

POHLEDEM TRENÉR(
Milan FURIK - trenér TJ Jiskra Rýmaøov:
„Porážku jsme si zavinili tím, že jsme nedokázali vstřelit třetí branku. Přestože
příležitosti jsme k tomu měli, soupeře podržel gólman. O zápase by bylo rozhodnuto. Pak se otočilo štěstí k Prostějovu, který chtěl uspět. Z naší strany to bylo dost
smolné utkání. Bylo vidět, že se Prostějov trápí, dával dlouhé balóny, chvílemi
nevěděl, co hrát, a bál se kombinovat, abychom nevypíchli balón. Na novou soutěž
jsme se dokázali adaptovat, přestože dostupování hráčů je zde mnohem rychlejší než
v nižších soutěžích. Na hráčích bylo znát, že je fotbal baví a nemám jim co vytknout.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Zápas jsme si málem prohráli sami, dostat dvě branky ze standardních situací je
trestuhodné, to se prostě nesmí stát. Domácí mají dobré, bojovné mužstvo, bylo
jasné, jak budou hrát, přesto jsme si nechali dát tak hloupé góly. Kdyby nás za stavu
2:1 nepodržel Jícha, dopadlo by to asi jinak. Zápas jsme ale mohli zvládnout úplně
jinak, kdybychom využili šancí v prvním poločase. Byly situace, kdy jsme mohli jít
sami na bránu. Otočení výsledku nás stálo moc sil, klobouk dolů před kolektivem.
Musím poděkovat klukům, že bojovali až do konce.“

„V/bil jsem, že zápas oto!íme,“ tvrdí BRANKÁ
FILIP JÍCHA
RÝMAŘOV Dva dny před prvním mistrovským zápasem sezóny určil
trenér Oldřich Machala jedničku týmu mezi tyčemi. Po krátké době
v Prostějově se novým strážcem branky eskáčka stal Filip Jícha, který tým
jsem se ani moc rozkoukávat, bylo pov klíčových okamžicích v Rýmařově podržel.

Tomáš KALÁB

třeba se do toho pořádně opřít. Nakonec

 Klíčové okamžiky nastaly asi za jsem dostal šanci a jsem za ni pochopi-

stavu 1:2, kdy měl soupeř možnost telně rád. Uvidíme, jak to bude vypadat
v dalších zápasech.“
„Asi ano, šance určitě měli, ale věřil  V prvním domácím zápase sejsem tomu, že zápas ještě zvládneme zóny vás čeká Hlučín, což bude asi
otočit a tady na hřišti nováčka soutěže odlišný typ soupeře...
neprohrajeme.“
„Od nás se bude očekávat, abychom
 Ve čtvrtek trenér oznámil jméno tvořili hru a průběh zápasu pevně vzagólmana pro úvodní utkání. Čekal li do svých rukou. Doma budeme mít
jste tak rychlý úspěch po svém pří- sílu velikou, věřím tomu. Někdy je lepší
hrát s týmy, které se snaží hrát fotbal než
chodu k týmu?
„Všechno se po mém příchodu seběhlo s podobně bojovným mužstvem. Navíc
opravdu hodně narychlo, naskočil jsem jsme měli tendenci se mu herně přizpůtotiž až do probíhající přípravy. Nemohl sobit a způsobilo nám to hodně potíží.“

 V prvním mistrovském zápase navýšit vedení?

jste si asi zachytal víc než v poháru
v Mohelnici?
„Čekal jsem, že to bude na úvod těžké
utkání, ale že bude až takhle těžké, to
jsem netušil. (úsměv) Rýmařov prostě
zatnul zuby a předčil nás bojovností,
takže jsme se k jejich bráně těžko dostávali. Možná svou roli sehrála i určitá
nervozita z úvodního zápasu. Nakonec
jsme ale utkání zvládli a tato výhra potěší možná víc než po hladkém průběhu.“

Foto: Josef Popelka

www.
vecernikpv.cz
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KAŽDÉ MÍSTO
MÁ SVJ PÍBH

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE
– mladší:
2. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Valašské Meziříčí (neděle 13.8., 12.45).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(spo)

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE
– starší:
2. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Valašské Meziříčí (neděle 13.8., 10.30).

– mladší:
2. kolo: 1.SK Prostějov – Frýdek-Místek „B“ (sobota 12.8., 12.45).

DOROSTENECKÁ LIGA

MORAVSKOSLEZSKÁ

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– starší:
2. kolo: 1.SK Prostějov – Frýdek-Místek „B“ (sobota 12.8., 10.30).

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
2. kolo, neděle 13. srpna, 17.00
hodin: Horní Štěpánov – Čechovice „B“ (sobota 12.8., 10.00), Dobromilice - Vrahovice, Nezamyslice
– Otaslavice (sobota 12.8., 17.00),
Brodek u Prostějova – Hvozd, Určice „B“ – Ptení, Vícov – Tištín, Výšovice – Brodek u Konice.

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
2. kolo, neděle 13. srpna, 17.00:
Troubelice – Jesenec.

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
2. kolo, neděle 13. srpna, 17.00:
Klenovice na Hané – Horní Moštěnice (sobota 12.8., 17.00), Pivín
– Vrchoslavice, Smržice – Haná
Prostějov.

ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
2. kolo, neděle 13. srpna, 17.00:
Kojetín – Určice (sobota 12.8.,
17.00), Bělotín – Lipová (sobota
12.8., 17.00), Kostelec na Hané –
Plumlov, Protivanov – Dub nad
Moravou, Čechovice – Němčice
nad Hanou, Brodek u Přerova –
Mostkovice.

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
2. kolo, neděle 13. srpna, 17.00:
Konice – Řetězárna.

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
2. kolo, sobota 12. srpna, 17.00:
Kralice na Hané – Velké Losiny.

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
2. kolo: 1.SK Prostějov – Hlučín
(sobota 12.8., 17.00).

´
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´
´
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2:3
PK

0:2

ňovic udržet koncentraci a v nervózním duelu rozhodli dvěma zásahy
v poslední čtvrthodině. „Oboustranně to bylo hodně nervózní.
Hrálo se na úzkém hřišti a bylo hodně soubojů. Byli jsme ale lepším celkem a výhra je zasloužená,“ komentoval Petr Ullmann, trenér Konice.
Hostující tým vstupoval do utkání bez tří opor. Chyběli nemocní

překvapen, za jak krátkou dobu hráči
pochopili, co mají hrát. Byla to úplně
jiná hra, než jakou se Kralice prezentovaly v minulé sezóně. Drželi jsme
míč, hráli po zemi, takže Medlovu
rychleji docházely síly,“ chválil Lošťák. A odměna navíc přišla na půdě
týmu, od nějž se body příliš nevozí.
„Mám z toho dobrý pocit, trénujeme
teprve tři týdny a už to nese výsledky. U kluků byl sice znát smutek, že
to nevyšlo za tři body, díky penaltám
hned ale opět byli radostnější. Současně se ale jednalo o teprve první
zápas, takže úspěch ani nepřeceňuji,“
zůstává nohama pevně na zemi.
V tomto týdnu si kraličtí hráči odbudou domácí premiéru, v sobotu
se od 17 hodin utkají doma s Velkými Losinami. Ty si na úvod poradily
se Želatovicemi v poměru 2:1. A do
zápasu možná vkročí hostitelé v ještě
silnějším složení. „Stále vyhlížím doplnění do zálohy i útoku, mám příslib, že
by se jeden hráč mohl objevit v tomto
týdnu. Pokud se tak stane, budu jen
rád,“ pousmál se Ivo Lošťák. (jim)

Kou) Kralic IVO LOŠYÁK

„Byl jsem mile p^ekvapen, za jak
krátkou dobu hráci pochopili, co
mají hrát.“

Branky: 15. Klaba)ka, 88. Kuchta – 58. Martinka,
80. Ne)as. Rozhodcí: Sedlá)ek – Šteier, Slota.
Diváci: 100.
Sestava Kralic: Šarman – Petržela, Krobot,
Prokop, Martinka – Blahoušek (35. Trone)ek, 80.
Répal), Neoral, Ne)as, Kawij (86. Vincourek) –
Ková), Cibulka. Trenér: Ivo LošXák.

TJ Medlov - FC Kralice na Hané
2:3 PK (1:0)

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR
MUŽÙ – 1. KOLO

či zranění Ladislav Bílý, Petr Bross
a Ladislav Blaha. Od prvních minut
byli ale Koničtí více na míči a soupeři toho moc nedovolili. „Minutu
před koncem poločasu šel Roman
Kamený sám na brankáře, ale neproměnil,“ poznamenal k první půli
trenér Ullmann.
Po změně stran přibylo bojovnosti,
vyspělejší tým Konice měl mírně

JESENEC Bez dvou elitních útočníků Jiřího Tichého a Miloše
Navrátila se musel obejít trenér jeseneckých fotbalistů Petr Tichý při
skládaní sestavy pro úvodní utkání nového ročníku „B“ skupiny I.B
třídy Olomouckého KFS. Soupeřem jediného regionálního účastníka v této krajské soutěži byly Loštice, jarní sestupující z „A“ skupiny
I.A třídy. Přestože se domácí dostali do vedení a následně jako první
přidali i druhou branku, všechny body se nakonec stěhovaly severním směrem.

I.B třída skupina B

a možná naše trochu větší zkušenost,“ hodnotil utkání trenér Ullmann a pokračoval: „Začátek sezóny
je důležitý. Fantasticky zachytal Jara
Vévodů, předvedl dva těžké zákroky.
Defenzíva nám fungovala, udrželi
jsme čisté konto. To se počítá!“
Jestli dokážou Koničtí potvrdit
plavé body v domácím prostředí,
se ukáže v neděli 13. srpna. Na
domácím pažitu hostí výběr SK
Řetězárna, který dokázal v úvodním kole skolit na penalty favorizovanou Litovel. Utkání se hraje
od 17:00 hodin na konickém sta(zv)
dionu.

Branky: 74. Kořenek, 80. P. Tichý.
Rozhodčí: Habermann - Chládek,
Molík. Žluté karty: 77. P. Tichý, 82.
Kořenovský (oba K). Diváků: 116.
Sestava Konice: Vévoda - Knoll,
Rus, F. Bílý, Drešr - Kořenek (88.
Jurník), Kořenovský, Širůček, P. Tichý - Žondra (83. Mohelník), Kamený. Trenér: Petr Ullmann.

SK Haòovice
Sokol Konice
0:2 (0:0)

Silný ročník 2005, jenž kraloval v okresním přeboru, ovládl domácí mezinárodní
turnaj a dobyl i krajské finále dané kategorie, se prosadil i v zahraničí. Dominanci
olšanského celku stvrdily i individuální
ceny. Adam Špangr se stal s jedenácti
brankami nejlepším střelcem turnaje,
jako nejlepšího gólmana vybrali pořadatelé Ondřeje Lobodáše. „Vnímám to jako
další velký úspěch tohohle výjimečného
ročníku. Turnaj měl výbornou fotbalovou úroveň a náš výkon měl vzestupnou
tendenci,“ usmíval se kouč Michal Uhřík.
Cesta za pozdějším triumfem začala
pozvolně středečními třemi zápasy.
Nejprve si Olšanští poradili s domácím

Polonia-Stal Świdnica 2:0, následovala
porážka 1:2 s AP Żyrardów a bezbranková remíza s GKS I Bełchatów. O den
později už se hráči z Hané aklimatizovali a své soupeře přejeli rozdílem třídy:
GKS II Bełchatów 3:0 a běloruský FK
Smorgon 5:1. V pátek přišly další dva
duely, tentokrát bez inkasované branky:
MKS Żory 1:0 a Gryf Świdnica 6:0.
Shodou okolností se s oběma těmito
soupeři utkali Olšanští i o den později
v medailových bojích. V semifinále zopakovali šestibrankovou výhru s Gryf
Świdnica a v titulovém utkání porazili
MKS Żory 3:0!
V Polsku hájil barvy Olšan i mladší tým
ročníku 2006. Ten skončil na deváté
příčce, když měl bilanci čtyř výher, dvou
remíz a dvou porážek. Na úvod si kluci

zastříleli, když rozdrtili MKS Żory I poměrem 8:0. Ve čtvrtek se z výhry neradovali. Nejprve těsně podlehli týmu GKS
I Bełchatów 3:4, následně remizovali
s ukrajinským Černomorcem Oděsa 2:2
a stejným výsledkem skončil i duel s krajany z Hranic. O den později začali porážkou s poslkým Piotrcovia Piotrków Tryb.
1:3, následně přestříleli MKS Żory III 8:3
a rekordním poměrem vyprovodili MKS
Żory I – 20:0! Turnaj završili výhrou 4:1
s domácím Gryf Świdnica.
Olšany v Polsku reprezentovali následující hráči: Lobodáš, Pán, Adamík – L. Uhřík, Kořenovský, Svoboda,
Novotný - J. Zapletal, Špangr, Komišák,
Otruba, Gábor, Koláček, Šindler, T.
Kesel, Zifčák – J. Uhřík, L. Kesel, Parák
a Dočkal.
(zv)
SK
Jesenec-Dzbel
SK
Loštice 1923

„Nevyhrál lepší, ale šťastnější. Sice
jsme dvakrát vedli, vždy jsme ale

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

Branky: 22. Laštůvka, 27. Klicpera – 25.
a 54. Plhák, 31. Kneifel. Rozhodčí: Dolanský – Milar, Horák. Sestava Jesence:
Kýr – Horák, Ullmann, Klicpera, Žouželka – Burget, Čížek, Laštůvka, Drešr
– Poles, Burian. Trenér: Petr Tichý st.

2:3
(2:2)

brzy dostali gól. Hráli jsme doma
a museli jsme se tlačit dopředu,
protože jsme chtěli všechny body,
ale nevyplatilo se nám to. Smekám
však před klukama, měli jsme sice
jen jednoho na střídání a ve vedru
se to nedalo, naše hra ale měla hlavu
a patu. Scházeli nám Milda Navrátil,
jenž má dovolenou, a Jirka Tichý,
který měl naopak pracovní povinnosti. Nebyl důvod k panice, Loštice
byly ovšem chytřejší a počkaly si na
třetí gól. Povedl se jim jeden brejk,
který jsme si nepohlídali. V závěru
jsme je sice přikovali před bránu, gól
už ale nepadl.“
(jim)

Olšany dobyly Polsko! Jesenec dvakrát vedl,
➢ ze strany 27
s Lošticemi ale padl

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci
nacházet na internetových stránkách

Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman Minx.

1. II. třída
Změna termínu - hřiště
Utkání 2. kola – TJ Sokol Vrahovice – FC Dobromilice – změna pořadatelství. Původní termín: SO 12. 8. 2017 od 17:00 hodin, hřiště Vrahovice. Nový
termín: NE 13. 8. 2017 od 17:00, hřiště Dobromilice. Dohoda oddílů.
Utkání 7. kola – TJ Sokol Určice B – TJ Sokol Brodek u Prostějova – změna pořadatelství. Původní termín: SO 16. 9. 2017 od 15:30 hodin, hřiště Určice.
Nový termín: SO 16. 9. 2017 od 15:30, hřiště Brodek u Prostějova. Dohoda oddílů.
Utkání 8. kola – TJ Sokol Brodek u Prostějova – TJ Haná Nezamyslice - změna pořadatelství. Původní termín: NE 24. 9. 2017 od 15:30 hodin, hřiště
Brodek u Prostějova. Nový termín: NE 24. 9. 2017 od 15:30, hřiště Nezamyslice. Dohoda oddílů.
2. III. třída, skupina A
Změna termínu
Utkání 8. kola – TJ Sokol Brodek u Prostějova B – FC Kralice na Hané B. Původní termín: NE 24. 9. 2017 od 15:30 hodin, hřiště Brodek u Prostějova.
Nový termín: SO 23. 9. 2017 od 15:30, hřiště Brodek u Prostějova. Dohoda oddílů.
3. Okresní pohár FAČR – 1. kolo bez závad, až na:
Utkání TJ Jiskra Brodek u Konice - TJ Sokol Plumlov. Z důvodu nefunkčnosti systému IS byl zápis vyhotoven ručně. Dodán do systému dodatečně
sekretářem OFS.
4. Okresní pohár FAČR
Výsledky 1. kola: Sokol Konice - TJ Sokol Čechovice 2:1 PK, postupuje Sokol Konice. TJ Sokol Klenovice na Hané – FC Kralice na Hané 0:6, postupuje FC Kralice na Hané. TJ Jiskra Brodek u Konice - TJ Sokol Plumlov 1:2, postupuje TJ Sokol Plumlov. TJ Sokol Mostkovice – TJ Sokol Určice 3:1,
postupuje TJ Sokol Mostkovice.
2. kolo – ČT 28. 9. 2017 od 16:00 hodin: TJ Sokol Mostkovice – Sokol Konice, hřiště Mostkovice. TJ Sokol Plumlov – FC Kralice na Hané, hřiště
Plumlov.
5. Losovací aktiv - přípravky
Losovacího aktiv soutěží starší a mladší přípravky OFS pro podzimní část SR 2017-2018 se uskuteční ve čtvrtek 10. 8. 2017 od 17:00 hodin v zasedací
místnosti OFS, Česká ulice 15, Prostějov.
6. Různé
STK schvaluje Termínovou listinu pro jarní část SR 2017-2018. Termínová listina vyvěšena Úřední desce webových stránek OFS Prostějov http://www.ofsprostejov.cz.
7. Upozornění oddílům
STK upozorňuje oddíly účastnící se mužských soutěží SR 2017-2018 na povinnost nahlášení barvy domácích dresů.
8. Změny názvu, funkcionářů. Oddíl TJ Haná Prostějov. Původní název TJ Haná Prostějov – nový název Haná Prostějov.
Oddíl Tělocvičná jednota Vrchoslavice 1946. Předseda – starosta: ing. Jindřich Vlč, TF: 603198260. Sekretář: Miroslav Coufalík, TF: 606322798.

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 2. srpna 2017 rozhodla:

navrch, ale své útoky nedokázal dotáhnout do konce. Haňovičtí hrozili
standardkami a z jedné z nich mohli
vstřelit první gól. „Kopali trestňák,
kdy se míč odrazil od spojnice,
sklouzl po tyči a po lajně utekl naštěstí ven,“ oddechl si Petr Ullmann.
Domácí pak následně mohli žehrat
na nepřízeň osudu, protože vzápětí
inkasovali sami. „Založili jsme rychlý protiútok, Roman Kamený dal
krásně pod sebe a Martin Kořenek
uklidil z jedné míč k tyči,“ popsal
rozhodující moment konický lodivod. Pět minut nato opět utekl Kamený nacentroval a Petr Tichý hlavičkou zpečetil osud Haňovic - 0:2.
„Těžká pozice, ze které Peťa Tichý
skóroval. Soupeř se zlomil a mohli
jsme přidat ještě třetí gól. Roman
Kamenný však z metru netrefil
prázdnou branku,“ dodal Ullmann.
S plným bodovým ziskem a předvedenou hrou byl hostující kormidelník pochopitelně spokojený. „Myslími, že jsme vyhráli zaslouženě.
Soupeř byl bojovný, měl mladý tým,
doplněný hráči z Mohelnice. Zápas
měl náboj. Rozhodly maličkosti

Cenný tříbodový zisk z Haňovic

Konice vykroila do sezóny pravou nohou:

Také on příliš nesahal do sestavy, s výjimkou Lukáše Tronečka, který musel
již v pětatřicáté minutě nahradit Michala Blahouška. „Okysličit jsem mohl,
nechtěl jsem ale příliš zasahovat, kluci
hráli dobře. Střídal jsem až ke konci, až
už někteří nemohli,“ vysvětlil.
Obranu si dirigoval Lukáš Krobot,
navrátilec z Ostrovů, který na Prostějovsku hrál soutěžní zápas naposledy
před téměř patnácti lety. „Jsem velice
rád, že se nám jeho příchod podařilo dotáhnout. Tvoří důležitý článek
naší sestavy, je zkušeným hráčem,
který organizuje hru, mluví. Obranná čtveřice zůstala až na odchod Dočkala beze změny a Lukáš nám vnesl
do defenzivy i konstruktivitu,“ ocenil
někdejší ligový fotbalista.
Radost měl nejen z dvou bodů, ale
také ze způsobu, jakým k nim jeho
svěřenci dokráčeli. „Byl jsem mile

31

PROSTĚJOVSKO Ve znamení derby. Tahákem fotbalového víkendu ve skupině „B“ druhé nejvyšší
krajské soutěže byla derby. V tom sobotním kralovaly Čechovice na hřišti Určic. O den později pak
smázla Lipová doma Plumlov. Dobrý start do ročníku neměly Mostkovice, když padly s Bělotínem.
S prázdnou se vraceli z Kojetína i borci Kostelce na Hané. Němčice doma vydřely penaltový rozstřel
se silným Beňovem.

Pondělí 7. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

TJ Sokol
Opatovice
SK
Protivanov

TJ Sokol
Mostkovice
TJ Sokol
Blotín

Branky: 19. P. Zapletal – 4., 10. a
80. Hoffmann, 31. z pen. Ferenc.
Rozhodčí: Oulehla - Kundrát, Petrásek. Sestava Mostkovic: Lukáš –

1:4
(1:3)

FK Nmice
nad Hanou
FC
Beov

Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:

TJ Sokol
Ústí „B“
TJ Sokol
Klenovice na Hané

„Bojovali jsme se sestavou a jeli jsme jen
ve dvanácti lidech, polovina kluků se
mi kvůli práci, dovoleným i zraněním
omluvila. Hráči ale k zápasu přistoupili
velice zodpovědně, nevypustili souboj,
drželi se toho, co jsme si řekli v šatně.
V poslední době jsme dostávali hodně
branek a navíc jsme hráli venku, proto
jsme chtěli vycházet ze zajištěné obrany
a rychlým přechodem se dostávat do
brejků. V první půli byla hra z obou stran
neurovnaná, poté soupeř otevřel hru,
čímž se uvolnil prostor pro Rozehnala
s Pytelou, a začali jsme domácí přečíslovat. Soupeř měl taky šance, ale obrana si
vedla jistě, a co propadlo, s tím si poradil
Klimeš. My jsme ještě trefili břevno, soupeř tyčku. Ústí bylo nebezpečné, nakopávaly za obranu, měly hodně standardek i závarů, měl jsem ale pocit, že dnes
by gól prostě nedaly.“

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

Branky: 77. Šlézar, 79. Pytela. Rozhodčí: Milek – Šrejma, Štětka. Sestava Klenovic: Klimeš – Spálovský,
Prášil, Pospíšil, César – Dreksler, Šlézar – Popelka, Dadák, Grepl (46. Pytela) – Rozehnal.
Trenér: Vladimír Horák.

0:2
(0:0)

TJ Sokol

„Chyběli mi klíčoví hráči Holub, Horák a Jurčík, tak jsem musel improvizovat. Neměli jsme nikoho na střídání
a první půle skončila 1:1, soupeř byl
velice dobrý, posbíral kluky z Přerovska. Z pohledu diváka se jednalo o velice pohledný technický fotbal, který
překonal I.B třídu. Žádná plácaná, ale
kombinační hra. Hosté využili naší
nepozornosti po skrumáži při jednom
trestném kopu a dali druhý gól, chvíli nato se trefili potřetí do otevřené
obrany a na čtvrtý gól jim přihrál náš
obránce. Výsledek je krutý, také jsme
měli šance a trefili jsme dvě tyčky. Bylo
to velice vyrovnané utkání, v němž
platilo, že kdo dá gól, ten vyhraje. Lámalo se kolem pětadvacáté minuty
druhé půle a za hru se nemusíme stydět. Kluky jsem pochválil, jedeme dál.“

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

Branky: 63. Zatloukal – 58. Stokláska,
75. a 79. Klimek, 86. Suchánek. Rozhodčí: Vrána – Dokoupil, Hrbáček.
Sestava Vrchoslavic: J. Loučka – Fialka, Trávníček, Gajdošík, Coufalík –
Přecechtěl, T. Hradil, Zatloukal, Bleša
– Konupka, T. Loučka.
Trenér: Miroslav Panáček.

Újezdec

Vrchoslavice 1946
1:4
TJ Sokol
(0:0)

„Vyrovnaný zápas, ve kterém nám
dali domácí lekci z produktivity.
Dali gól po našem nedorozumění
ve vápně. Druhý byl velice sporný.
Takový gól by ten, kdo někdy hrál
fotbal nemohl nikdy uznat. Míč se
odrazil od břevna a šel ven. My jsme
měli několik šancí, ale gól jsme nedali. Adam Hladký se omlouval,
příští týden by měl být k dispozici.
Premiéra se nám výsledkově moc
nevyvedla.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

PROSTĚJOVSKO Výsledkově nepříliš úspěšný vstup má za sebou regionální pětice v „A“ skupině I.B
třídy Olomouckého KFS. Okleštěné Vrchoslavice nestačily na domácí půdě na Újezdec a podlehly mu
o tři branky, stejným rozdílem neuspěl taktéž decimovaný Pivín na půdě Troubek. A úplně nejhůře
dopadly Smržice, ty bez ryzího brankáře inkasovaly hned osmkrát od Lipníku. Naopak Hané Prostějov
se návrat do krajské soutěže vydařil, když si doma poradila s rezervou Želatovic, a největší majstrštyk
zvládly v neděli dopoledne Klenovice. Na hřišti ústeckého„béčka“ udržely čisté konto a navíc se prosadily i brankově, díky čemuž si přivezly trochu nečekané tři body.

FK
Troubky
TJ Sokol
v Pivín

„Chtěli jsme bodovat a fotbalově
to přes absenci zraněných Valtra,
Švédy i Frýborta nebylo špatné.
Zápas hodně ovlivnila jedenáctá minuta, kdy byl v našem vápně
bez míče udeřen do obličeje Vrba.
Hráči reklamovali faul a přestali hrát, místo červené karty pro
soupeře jsme ale dostali gól.
Kluci tak byli podráždění a oprávněně dostali během zápasu hned
šest žlutých. Poté se začal hrát
fotbal nahoru dolů a domácí nás
ve druhé půli dali lekci z produktivity. Měli jsme tři čtyři šance
a z nich musíte dát dva góly, jenže
my je nedali a oni jo. Když venku neskórujete z tolika šancí, nemůžete bodovat a domácí vyhráli
zaslouženě.“

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 11. Branda, 64. a 81. Juránek. Rozhodčí: Štěpán – Kučera,
Zemánek. Sestava Pivína: Fürst –
.Sedlák, M. Svozil, M. Bartoník – T.
Vrba, Pospíšil, J. Bartoník, Šišma – J.
Svozil ml. – Tydlačka (68. Přikryl),
Trajer.
Trenér: Jaroslav Svozil st.

3:0
(1:0)

FK Spartak Lipník
nad Bevou
TJ
Smržice

„Nastoupili jsme v kombinované
sestavě a bez brankáře, v tom bych
ale extra problém neviděl. Celé
utkání bylo o soupeři, byl jedním
z nejkvalitnějších a možná tím úplně
nejlepším v soutěži. Prezentoval se
výkonem o jednu až dvě třídy výš –
silově, fyzicky i rychlostně nás předčil. Musím Lipník pochválit, dalo se
na jeho hru dívat a my se nepřizpůsobili. První půle vyzněla výsledkem
7:0, pak už domácí polevili. V žádné
fázi jsme na ně ale neměli. Stále si
mapuji defenzivní činnost a spoustu
gólů dostáváme po hrubkách. Hráči si musejí uvědomit, že je potřeba
zjednodušit hru, nevymýšlet nic
složitého a hrát co nejdál od vlastní
šestnáctky.“

Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

Branky: 6. a 31. Hotěk, 7., 11. a 21.
Kovařík, 16. Sivák, 29. Machala, 69.
Zelenay. Rozhodčí: Bašný – Šteier,
Votava. Sestava Smržic: Martinák –
T. Studený (18. Tomiga), Zbožínek,
Gottvald, A. Studený – M. Studený, Dostál, Kotlár, Klus, Kalandřík
– Pírek.
Trenér: Petr Gottwald.

8:0
(7:0)

FOTBAL
CLEAN4YOU KRAJSKÝ PEBOR:

1. kolo: Viktorie Perov – HFK Olomouc
1:2 (1:1), Václaví0ek OndCej – 2x Eurina
Lukáš, Fernovír – Rapotín 2:2 (1:1) Pen:
5:4, Kundrt Petr – Valenta Tomáš, Indra
Tomáš, Lutín – Dubicko 6:0 (1:0), 2x
Šoupal Vojt-ch, Los Tomáš, Brázdil Petr,
Volf Zden-k, Burian Marek (vl.), Medlov
– Kralice na Hané 2:2 (1:0) Pen: 2:3,
Klaba0ka Radek, Kuchta Karel – Ne0as
Jan, Martinka Libor, Zábeh – Hnvotín 1:2
(0:1), Lepka Martin – 2x Benýšek Lukáš,
Velké Losiny – Želatovice 2:1 (1:0), Hegner Hugo, Ková0 Lukáš – Mackovík Michal,
Všechovice – Dolany 2:2 (1:1) Pen: 6:5,
Merta Zden-k, Hrabovský Erik – Jíša Filip,
Kvapil Jakub

TJ Haná
Prostjov
FC
Želatovice „B“

„Příjemný návrat do I.B třídy.
(úsměv) Želatovice se ukázaly být
silným a nebezpečným soupeřem, po
většinu zápasu měly převahu a držely
míč, hrály ale jen po vápno a do šancí
jsme je nepouštěli. Naopak nám se
podařilo dostat do spousty příležitostí a v první půli jsme z nich dali
dvě branky. Po pauze jsme si nechali
dát dva góly a vypadalo to s námi
bledě, střídání ale přinesla okysličení,
znovu jsme se nastartovali a zaslouženě zvítězili. Věřil jsem, že utkání
zvládneme, jsme zkušené mužstvo
a ukázalo se to. Želatovice ale mají
mladé a šikovné hráče, co prošli kvalitní výchovou, budou patřit k lepším
týmům v soutěži.“
(jim)

Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:

Branky: 13. a 35. Hodulák, 76. Petržela, 82. Gábor – 58. Bouchalík, 61.
Král. Rozhodčí: Vachutka – Lizna,
Lasovský. Sestava Hané: Lošťák –
Trnavský (90. D. Holomek), Ohlídal, Čermák, Světlík – M. Holomek,
Krupička (73. Strouhal), M. Kolář,
Novák (85. Jančiar) – Zatloukal (71.
Petržela), Hodulák (60. Gábor).
Trenér: Daniel Kolář.

4:2
(2:0)

www.
vecernikpv.cz
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KAŽDÉ MÍSTO
MÁ SVJ PÍBH

Němčice nad Hanou (zv) - Mezi
Němčicemi a Pivínem to vře dlouhodobě a další polínko bylo přiloženo. Němčického nováčka měl posílit
vysoký obránce Martin Pospíšil, ale
nakonec z předem domluveného
přestupu sešlo. „Nechápu to a myslím
si o Pivínu své...,“ neskrýval zklamání
němčický trenér Radovan Novotný,
jenž dodal: „Byli jsme jasně domluvení s panem Švédou, že k nám Martin
přijde. Týden před sezónou mi ale
bylo oznámeno, že dohoda neplatí!
Když někdo dá někomu slovo, tak by
ho měl přece dodržet,ne?!“

Nakrkli ho Turci

RYCHLÝ
VEERNÍK

1. kolo: Fervenka – Zvole 0:4 (0:1), Koruna
Jakub, Ospálek Jakub, Horký Mat$j, Kol)ava Robert,
Velká Bystice – Chomoutov 1:2 (0:0), Kryl
Pavel – Kubí)ek Martin, Eliáš Kv$toslav, Jesenec
– Loštice 2:3 (2:2), LaštIvka Martin, Klicpera
Martin – 2x Plhák Václav, Kneifel Vojt$ch, Nemilany
– Doloplazy 6:2 (3:1), 2x Skopal Libor, Humpal
Martin, Petrík Jan, Kope)ný Filip, Zdail David – Tomí)ek
Petr, Drábek Josef, Šternberk „B“ – Nové Sady
„B“ 5:2 (0:0), 3x Mudrák Tomáš, Vytísal Petr, Vrablík
Zden$k – Pošusta Pavel, Šuba Jan, Kožušany –
Slatinice 5:4 (2:4), 3x Stuchlík Václav, 2x Pu)álka
Radim – 2x Dostál Michal, 2x Veselský Jií, Troubelice – Teština 5:1 (2:0), 2x Lolek Michal, Pur Jií,
OšXádal Jakub, Viktorin Jan – Masopust Lukáš

LIONSPORT1.BTÍDA,SKUPINA„B“:

1. kolo: Horná Moštbnice – Tovacov 3:2 (2:1),
Pochyla Adam, \opan Michal, Karas Filip – 2x
Hodina František, Lipník nad Becvou – Smržice
8:0 (7:0), 3x Kovaík Lukáš, 2x Hot$k Jakub, Sivák
Jaroslav, Machala Roman, Zelenay Tomáš, Haná
Prostbjov – Želatovice „B“ 4:2 (2:0), 2x Hodulák
Petr, Gábor Patrik, Petržela Zden$k – Král Viktor,
Bouchalík Tomáš, Ústí – Klenovice na Hané 0:2
(0:0), Šlézar Jakub, Pytela Martin, Vrchoslavice
– Újezdec 1:4 (0:0), Zatloukal Tomáš – 2x Klimek
Roman, Suchánek Marek, Stokláska Josef, Troubky
– Pivín 3:0 (1:0), 2x Juránek Miroslav, Branda Jií,
Kojetín „B“ – Radslavice 1:1 (1:1) Pen: 6:5, Zezula
Zden$k – Dolák Jií

SMOOS1.BTÍDA, SKUPINA„A“:

1. kolo: Dub nad Moravou – Brodek u P^erova 1:3
(1:3), Šálek Josef – Omelka Jan, Mádr Michal, Zedek
Filip, Kojetín – Kostelec na Hané 3:1 (0:1), 2x
Kr)má Jakub, Žůrek Libor – Klimeš Matěj, Urcice
– echovice 1:3 (1:3), Paul Richard – Kole)ká
František, Ján Michal, Hatle Mat$j, Opatovice –
Protivanov 3:1 (0:0), 2x Hendrych Daniel, KlvaAa
Tomáš – Sedlák Radek, Mostkovice – Bblotín 1:4
(1:3), Zapletal Petr – 3x Hoffmann Patrik, Ferenc Jan,
Nbmcice nad Hanou – Beov 1:1 (1:1) Pen: 5:6,
Kole)ká Petr – Macha) Filip, Lipová – Plumlov 4:0
(3:0), Dostál Martin, Dostál Petr, Liška Martin, Taká)
Michal

ALEA SPORTSWEAR 1.A TÍDA, SKUPINA „B“:

Paseka 3:1 (2:0), 2x Šárník Petr, HatoA Jaroslav
– Popelka Jan, qet-zárna – Litovel 1:1 (1:1)
Pen: 4:3, Obšil Adam – Dragon Petr, Chválkovice – Slavonín 2:3 (0:2), Štefek Radek, Štrbík
Lubomír – Markaj Gjoni, Zabák Martin, Semjon Martin,
Haovice – Konice 0:2 (0:0), Koenek Martin,
Tichý Petr, Bohuovice – Maletín 1:2 (1:0),
Šmirják Jan – Kožela Jaroslav, Heidenreich Aleš,
Námš na Hané – Moravský Beroun 6:2
(2:1), Heil David, Zají)ek Ladislav, Fišara Miroslav – 2x
Pohanka Petr

„Jsem spokojený. Prvních pětadvacet minut bylo z naší strany výborných. Získali jsme dvoubrankový
náskok. Podobný nástup jsme si plánovali. Pak jsme polevili, hosté měli
gólové šance, ale podržel nás Radek
Vybíhal. Rozhodl asi využitý brejk
v závěru poločasu, kdy dal Martin
Liška třetí gól. Celkově jsem spokoFGP STUDIO 1.A TÍDA SKUPINA „A“
jený, byly tam fáze, kdy byl soupeř
více na míči, výsledek je pro soupeře 1.kolo: Blkovice – Hluboky 1:2 (1:1),
Sklená Tomáš – 2x Strý)ek Jakub, Bohdíkov –
asi krutý.“

.

Branky: 6. P. Dostál, 21. M. Dostál,
43. M. Liška, 71. Takáč. Rozhodčí:
Jurčák – Juřátek, Kreif. Sestava Lipové: R. Vybíhal – Žilka, Macourek, Takáč, Abrahám – M. Vybíhal, Drexler,
Jamrich (86. Růžička), M. Dostál (76.
Novák) – M. Liška (84. D. Liška), P.
TJ Sokol
Dostál (79. Hejduk). Hrající trenér:
Urice
Pavel Růžička. Sestava Plumlova:
1:3
TJ Sokol
(0:2)
Křeček – Vysloužil, Gryglák (76. Kutechovice
ný), Fabiánek, J. Kiška – Křupka (79.
PODROBNÁ REPORTÁŽ NA
O. Voráč), Ševcůj (67. Kotlán), Hrstka, Klváček – Spáčil, Matoušek. Tre- STRANĚ 33 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ
(zv)
nér: Pavel Voráč.

4:0
(3:0)

SK
Lipová
TJ Sokol
Plumlov

„Celý týden jsme řešili zdravotní
problémy, vypadalo to s námi bledě.
Chybělo nám šest hráčů základu a
ze soupeře měli respekt. Kluci ten
zápas odjezdili, odmakali. Dvacet
minut před koncem jsme přišli o Řezáče, jenž zatáhl za záchrannou brzdu. Disciplínou a bojovností jsme
to dotáhli k remíze. Já jsem za daného stavu s výsledkem spokojený.
Někteří kluci na jaře ještě hráli třetí
třídu a výborně se s tím srovnali. Každý bod je pro nás důležitý a cenný.
S potěšením musím konstatovat, že
snad poprvé po pěti letech diváci
hráčům zatleskali.“

.

WWW.VECERNIKPV.CZ

Branky: 7. Kolečkář – 15. Machač.
Rozhodčí: Perutka – Januš, Winkler. ČK: 67. Řezáč. Sestava Němčic: M. Tomek – Řezáč, M. Navrátil,
J. Navrátil, Jarmer (72. O. Tomek) –
O. Vévoda, Vejvoda, Hamala, Chlud
(83. Hošek) – Kolečkář, Dorňák
(61. Svozil). Trenér: Radovan Novotný.

1:2
(1:1)

PK

„Měl jsem obavy, ale netušil jsem, že
to bude až tak jednoznačné. Bělotín
má vždycky ambici a my s ním máme
dobrou bilanci. Podařilo se jim nám
to vrátit. Prvních dvacet minut se
hrálo nahoru dolů, soupeř třikrát
vystřelil a dal tři góly. Snížili jsme na
1:2, ale rozhodla penalta. Poslední
půlhodinu jsme hráli vabank. Soupeř na tom byl fyzicky i kombinačně
dobře a vedení si pohlídal. My jsme
si nepřenesli z předchozích zápasů
kvalitu v kombinaci. Doufejme, že
se rychle oklepeme a budeme hrát
jinak. Kvalitu na to máme.“

Jiřího Kamenova:

Všetička, Bureš (52. Dadák), Milar,
V. Vojtíšek – Šlambor (85. Kazda),
Doseděl (75. Ordelt), M. Vojtíšek
(69. Křišťan), L. Zapletal – Kamenov ml., P. Zapletal. Trenér: Jiří Kamenov st.
. Hodnocení trenéra Mostkovic

Klenky překvapily, Smržice schytaly debakl

I.B třída skupina A

 více informací
 více sportu
 více fotograWí

Branky: 55. a 67. Hendrych, 68.
Klvaňa - 57. R. Sedlák. Rozhodčí:
Hampl – Lepka, Kouřílek. Sestava
Protivanova: M. Piták – Ženata, D.
Nejedlý (31. R. Sedlák), Dvořák, Z.

3:1
(0:0)

3:1
(0:1)

Pospíšil – D. Sedlák (62. V. Nejedlý),
M. Pospíšil, Milar (86. Liška), Kropáč
(78. Mudroch) – F. Pospíšil, Grmela.
Hrající trenér: Milan Piták.
Branky: 46. a 68. Krčmář, 89. Žůrek .
Hodnocení asistenta trenéra
- 4. M. Klimeš. Rozhodčí: Žvátora Protivanova Josefa Pospíšila:
Vojtek, Bartuněk. Sestava Kostelce:
Vítek – Synek, Baláš, Šmíd, Chytil - Vy- „Kluci neodehráli špatný zápas a
hlídal, Langr, Grepl (60. Lužný), Kli- Opatovice už delší čas patří do pátémeš, Móri – Presiler. Trenér: Jaroslav ho místa, šlo ale uhrát lepší výsledek.
Prvních dvacet minut to byla oťuKlimeš.
kávaná, poté byl soupeř lepší, více
Hodnocení trenéra Kostelce
držel míč, u všeho jsme byli později.
Jaroslava Klimeše:
Pak se hra opět srovnala a šance se
„Rozhodně jsme si nezasloužili pro- vyskytovaly na obou stranách. Bohrát... V první půli jsme byli herně hužel se nám ale po půlhodině zranil
jednoznačně lepší. Dali jsme rychlý stoper Dan Nejedlý a museli jsme
gól, ale neproměnili spoustu dalších sáhnout do sestavy. Vše se rozhodlo
šancí. Ukázalo se, že jsme ve vyšší sou- ve druhé půli. Domácí šli do vedení
těži. Soupeř nás za to potrestal. Dostali a my brzy nato srovnali, herně jsme
jsme gól hned po výkopu, pak další a byli lepší a měli jsme i další šance.
soupeř se dostal do pohody. Zhruba Jenže se opět potvrdilo pravidlo
od pětašedesáté jsme odešli v tom nedáš, dostaneš a ze dvou průniků
horku fyzicky a neměl jsem kým stří- jsme dostali dva slepené góly. Na ně
dat. Musíme jednoznačně rozšířit jsme už odpověď nenašli. Oba týmy
kádr, potřebujeme minimálně dva chtěly rozhodnout, nemuseli jsme
kvalitní hráče, pokud chceme v této se ale tolik tlačit dopředu a mohli
soutěži hrát rovnocennou roli.“
být trpělivější. Zaplatili jsme za naši
nedočkavost.“

Slavoj Kojetín
Koválovice
FC Kostelec
na Hané

Lipová sest1elila Plumlov, bod vyd1ely N0mJice, s prázdnou Mostkovice a Kostelec

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

Lošťák začal vítězně,
Kralice vyhrály v Medlově

zprávy od zeleného stolu...

HAŇOVICE, PROSTĚJOV Tři
body a čisté konto. Jeden z celkových favoritů I.A třídy, skupiny „A“
zvládl důležitý první krok. Koničtí
dokázali na hřišti nebezpečných Ha-

HAN
KON

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

lice rád, že to kluky bavilo a že dodrželi taktiku,“ liboval si po vítězné
premiéře v novém působišti sedmačtyřicetiletý lodivod.
Úvodní gól střetnutí vsítil v závěru
první čtvrthodiny Radek Klabačka,
přibližně stejný časový úsek druhé
půle stačil hostům na vyrovnání
v podání Libora Martinky. Deset
minut před koncem dokonal obrat
Jan Nečas, jenže domácím se ještě
v samotném závěru podařilo díky
Karlu Kuchtovi srovnat. V poměru
3:2 ale vyzněl následný rozstřel pro
Kralice a stejným výsledkem tedy
celé utkání získaly pro sebe.
„Domácím chybělo několik hráčů,
neměli nikoho na střídání a využili
jsme toho. Soupeř odcházel fyzicky
a byli jsme lepší, měli jsme i další
šance, ale nedokázali jsme je proměnit,“ přibližoval dění Lošťák.

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K

Fotbal

MEDLOV, PROSTĚJOV Dvěma plusovými body do tabulky
pravdy vstoupili do nového ročníku krajského přeboru fotbalisté
Kralic na Hané. Tým Ivo Lošťáka
zajížděl do Medlova, a přestože
domácí po půli vedli, podařilo se
jeho souboru utkání otočit a až do
samotného závěru sahal po třech
bodech. Soupeři ze Šumperska
se sice ještě podařilo srovnat,
penaltový rozstřel však rozhodl
o tom, že více bodů se stěhovalo
na střední Moravu.
„Závěr mě sice trochu mrzel, zvládli
jsme ale penalty a celkově odehráli
výborný zápas venku. Byl jsem ve-

MED
KRA
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32

letos slavíme jubileum...

fotbal

Pondělí 7. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

V sobotu domácí
premiéra s Hlu!ínem

HON NA DVACET PRUT
ZA:ÍNÁ DRUHÝM POLO:ASEM
OL
LO:
Podzim
DEVÍTK
Y
bude m
ít tøinác
t kol

PROSTĚJOV Náročná domácí
premiéra čeká na fotbalisty 1.SK
Prostějov po úspěšném vstupu
do sezóny v Rýmařově. Sobotním
soupeřem bude třetí tým minulé
sezóny MSFL, tradičně silný celek
Hlučína. Eskáčko bude chtít potvrdit venkovní vítězství a svým
fanouškům ukázat, že umí hrát
atraktivní fotbal.
V Hlučíně se v létě především změnil šéf lavičky. Úspěšného Milana
Valachoviče vystřídal bývalý trenér
ostravského Baníku nebo Bohemians 1905 Radomír Korytář. V samotném hráčském kádru se toho
příliš nezměnilo, u mužstva nepo-

kračuje brankář David Hampel, Pavel Galvas a Milan Lukáš. Kádr byl
naopak doplněn o gólmany Kolenka
s Kodešem.
Hlučín byl v přípravných zápasech
vcelku úspěšný a stejně tak prošel
prvním kolem MOL Cupu, když
vyhrál v Ústí 2:1. V úvodním mistrovském zápase však překvapivě
prohráli doma s Velkým Meziříčím
1:3. „Neodehráli jsme dobrý zápas,
nechytili hned jeho úvod. Byli jsme
u všeho pozdě, zkušení hráči nebyli
schopní tým táhnout, a to mě zklamalo,“ hodnotil zápas trenér Radomír Korytář. Ten dal důvěru sestavě
Kodeš - Massaniec (69. Jančík),

Po víkendovém startu krajských mužských
soutěží se dostává ke slovu i okresní přebor
a s ním startuje i FOTBALOVÁ DEVÍTKA
VEČERNÍKU. Celoroční tipovací soutěž určená
věrným čtenářům nejčtenějšího regionálního
ý h
periodika, která se těší velkému zájmu fotbalových
expertů, tak začíná svou podzimní část. Bodový zisk se sčítá
s jarním ziskem a celkový vítěz se může těšit na lukrativní odměnu v podobě DVACETI TISÍC
KORUN. Právě dvacet let od svého založení totiž v letošním roce slaví PROSTĚOVSKÝ Večerník.
Zkrátka nepřijdou ale ani ostatní úspěšní tipéři. Ti, kteří se umístí na bedně, se mohou těšit na
velmi zajímavé věcné odměny a poukazy partnerů soutěže. Sólo se bude počítat i podzimní
část, jejíž vítěz se mimo jiné může těšit na padesátilitrový sud černohorské dvanáctky. Každý
týden pak obdrží vítěz týdenního kola dárkový pivní multipack a další ceny. Zkrátka soutěžit RÝMAŘOV Hned v prvním zá-  S jakými pokyny vás poslal
s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem se vyplatí! Proto neváhejte a zapojte sebe i vaše přátele, pase se projevil deklarovaný trenér na hřiště?
fakt, že eskáčko má široký „Měl jsem především rozdávat
soutěž právě rozjíždí druhou část!

Heinik, Macík, Žižka - Štefek (45.
Hudeczek) - Dostál (53. Ságner),
Málek, Foltýn, Krejčí - Kraut.
Trenér Prostějova Oldřich Machala
by si přál, aby jeho svěřenci navázali na závěr zápasu v Rýmařově.
„Poslední čtvrthodinu jsme domácí
tak zmáčkli, že nevěděli, kam skočit.
V mistrovských utkáních se teprve
ukáže charakter,“ liboval si po utkání.
S Hlučínem čeká nesnadnou partii.
„Soupeř bude bránit a čekat na naše
chyby. Musíme hrát aktivně stejně,
jak jsme předvedli v přípravě a míč
prostě dostat do branky. Tohle se
musí hráči neustále učit. Pak zápas
zvládneme,“ věří Machala.
(tok)

„Měl jsem střílet a dát gól,“

usmíval se Tomáš Langer

ZAÈÍNÁ SE PØÍŠTÍ TÝDEN

JAK SE BODUJE?

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEqERNÍKU je naprosto originální
dlouhodobou sout ží svého druhu. Jelikož se jedná p%edevším
o projekt v novaný nejv rn jším tená%@m, rozhodli jsme se
pro její celoroní pr@b h. Vysv tlení je jednoduché a logické.
PROSTJOVSKÝ Veerník je regionální týdeník, jenž vychází
celoron , tudíž i sout ž bude probíhat v tomto období. Jarní
polovinu v podob dvanácti sout žních kol tak již máte za sebou a eká na vás druhá podzimní, ve které by se m lo sout žit
po t%ináct víkend@. První podzimní a celkov t%inácté kolo vypukne tento víkend 12. a 13. srpna, kdy s týdenním zpožd ním
oproti krajským sout žím, odstartuje i okresní p%ebor. Tiket tináctého kola tak nacházíte práv v dnešním ísle! S aktuální zápasovou nabídkou vetn kompletního po%adí i výsledk@
jednotlivých týdenních kol tak budeme od nyn jška p%icházet
každé pond lí.

Vybraných dev t utkání se tipuje jednoduchým zp@sobem - 1 (výhra
domácích), 0 (remíza), 2 (výhra host@). Bodové ohodnocení p%esných
tip@ pak bude následující: správn odhadnutá výhra domácích - 1 =
1 bod, správn odhadnutá remíza - 0 = 3 body, správn odhadnutá
výhra host@ – 2 = 2 body.
V p%ípad bodové rovnosti více tipujících bude o vít zi týdenního kola
rozhodovat vyšší poet trefených remíz, p%ípadn dvojek - výher host@.

JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ
Systém FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEqERNÍKU je velice jednoduchý. Každé pond lí najdete ve sportovní ásti p%edtišt ný
tiket s nabídkou devíti vybraných zápas@. Jediným vaším úkolem ho bude vyplnit a doruit na adresu redakce Olomoucká
10, Prost jov. Další možností je zaslat vypln ný originální tiket
i elektronicky e-mailem. Nutné je ale ofotit vypln ný originální tiket z tišt ného VEqERNÍKU! Jiná možnost tipování než formou
vypln ní originálního p%edtišt ného tiketu neexistuje!
KONTAKTNÍ E-MAIL: zd.vyslouzil@seznam.cz

JAK SE HODNOTÍ?
Dle výše popsaného bodovacího systému pak bude v každém týdenním kole vyhodnocen nejúsp šn jší tipující - vít z týdenního kola
s nejv tším potem bod@ v daném kole. Získané body v každém jednotlivém kole se pak budou zapoítávat do celkového po%adí, které
bude vyhodnoceno po skonení podzimní ásti regionálních fotbalových sout ží, a DEVT NEJÚSPŠNJŠÍCH EXPERT se m@že
t šit na hodnotné odm ny od partner@ naší sout že.

O CO SE HRAJE?
Vítz týdenního kola se mže tšit napíklad na multipack
výbrových piv od partnera naší soutže PIVOVARU ERNÁ HORA nebo na permanentní vstupenku na domácí mistrovská utkání 1.SK PROSTJOV. Pipraveny jsou také vcné ceny, dárkové poukazy, drobné upomínkové pedmty
a pedplatné PROSTJOVSKÉHO Veerníku. Pro celkového
triumfátora pak krom finanní odmny ve výši 20 000 K
také tradiní padesátilitrový sud ernohorské dvanáctky!

www.vecernikpv.cz

TIPOVACÍ KUPÓN
2017
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 13. KOLO:
TIP

1

0

2

1. 1.SK Prostějov – Hlučín
2. Kralice – Velké Losiny
3. Bělotín – Lipová
4. Klenovice – H. Moštěnice
5. Kojetín – Určice

a kvalitativně vyrovnaný kádr. I ti,
kteří sedí od úvodních minut na
lavičce, mají šanci stát se hrdiny
utkání. Záložník Tomáš Langer
nastoupil na trávníku Rýmařova
až o přestávce, aby v nastavení rozhodl o tříbodovém zisku. Není
divu, že v pozápasovém interview
Večerníku rozdával úsměvy na
všechny strany.

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
 Do zápasu jste naskočil
o přestávce. Jaký jste měl dojem
z prvního poločasu?
„Viděli jsme, že soupeř hraje
houževnatě a tvrdě, navíc se vezl
na postupové euforii. Soupeř to
byl viditelně i na vlastní kůži hodně
nepříjemný.“

balóny, snažit se o střelbu z každé
pozice a nejlépe dát gól. (úsměv) To
se mi v nastaveném čase nakonec
podařilo. Už nebylo na co čekat, nezbývalo než zkusit zakončit.“
 Jak vypadal rozhodující
okamžik zápasu vaším pohledem?
„Míša Sečkář mi posunul míč a rychle
jsem se s ním vytočil, což mi pomohlo
se uvolnit a pak jsem měl docela dost
času na střelu. Docela překvapivé na
to, kolik bylo ve vápně hráčů.“
 Co bylo rozhodujícím faktorem, jímž jste zápas otočili?
„Měli jsme hodně velké štěstí, na
to nesmíme zapomínat. Soupeř
měl možná pět tutových šancí
a zaplaťpánbůh, že je neproměnil,
protože zápas by pak vypadal úplně
jinak.“
 Co pro vás znamená tento
výsledek do dalších utkání?
„Kdybychom s tímto soupeřem
prohráli, byli bychom hodně dole,
ale po tomto průběhu, kdy se nám
podařilo výsledek otočit navzdory

Foto: Josef Popelka
tomu, že se příliš nedařilo, nás může
hodně povzbudit do dalších kol.
Teď nás čeká Hlučín a povinnost je
jediná. Doma musíme vyhrávat!“

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.

partneøi fotbalové devítky

6. 1.SK Pv U19 – Fr. Místek „B“
7. Vrahovice – Dobromilice
8. H. Štěpánov – Čechovice „B“
9. Nezamyslice – Otaslavice

Jméno a příjmení
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Vyplněný kupón zašlete poštou nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608

16010871430
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přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

F TBALOVÁ R ZHLEDNA
NĚKDEJŠÍ FARMA HRAJE MOMENTÁLNĚ VRCH „Dokázal jsem, že pat1ím

dop1edu,“ pochvaloval si
posun MICHAL JÁN

Čechovice potvrdily, že jsou dál než Určice

přímou ranou na bránu, a získali tak
v derby tolik potřebné sebevědomí.
Dalším aspektem, který převážil misky
vah na stranu hostů, byl prostor. UrčičZdeněk
tí nechávali soupeři až příliš volnosti
VYSLOUŽIL
ve středu pole a to je proti technicky
vyspělým čechovickým hráčům cesta
URČICE Zajímavá konfrontace. do pekel.

FOTO & VIDEO
GALERIE

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

klikni na

pro Večerník

Los prvního kola skupiny„B“ I.A
třídy Olomouckého KFS si zalaškoval. Svedl totiž proti sobě
někdejší farmu a„áčko“. Během
tří let se však situace radikálně
změnila. Momentálně by mohly být čechovickou farmou spíše Určice. Hostující tým disponuje zkušenými hráči, z nichž
mnozí prošli právě Určicemi.
Oproti tomu domácí soubor
staví na místních odchovancích a v sezóně bude spíše sbírat cenné zkušenosti. Logicky
tak brali tři body Čechovičtí,
jejichž vítězství bylo naprosto
zasloužené.
Stav ped výkopem

Situace v obou táborech byla před
vstupním derby diametrálně rozdílná.
Určická sestava je ve stádiu tvorby,
navíc se musel domácí lodivod obejít
bez dvou zkušenějších útočných opor
– Michala Trajera a Patrika Zapletala.
Hosté měli naopak k dispozici téměř
kompletní sestavu, když chyběl jenom
rekonvalescent Jahl.

Vývoj zápasu
Pomineme-li herní převahu Čechovic, bylo by utkání vcelku vyrovnané,
kdyby se počítaly ložené šance. Domácí plejeři však na rozdíl od soupeře
v zakončení naprosto selhali. Přes veškerou snahu se Určickým nepodařilo
dotlačit míč do branky až na jednu
výjimku ani z bezprostřední blízkosti.
Hosté naopak skórovali hned první

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

URČICE Za důvěru se odměnil. Michal Ján (na snímku)
hrával pod Evženem Kučerou
už v Určicicích a většinou
vždy na krajním beku. Ten
samý post mu byl v loňské sezóně souzen i v Čechovicích.
Tentokrát nastoupil na levém
kraji zálohy a hned z toho byl
gól a nahrávka. Svým výkonem si tak řekl o místo uprostřed hřiště natrvalo.

Zásadní okamžiky
Domácí tým se nechtěl smířit s rolí
outsidera a vrhl se od první minuty do
ofenzívy. Vytvořil si několik rychle po
sobě jdoucích šancí, ale k vlastní smůle
ani jednu nevyužil. Jako první se ocitl
za obranou Plajner, jeho pokus o přehození brankáře Poláka však byl příliš
dlouhý. Další příležitostí byla hlavička
Petra Halouzky z malého čtverce, která
však mířila přímo do náruče Poláka.
Jak se nakládá s šancemi, předvedli zanedlouho Čechovičtí. Kolečkář rychlý
kontr po ose, doleva Ján a centr do pokutového území. Tam si našel míč diblík Hatle a nekompromisně ho poslal
pod horní tyč - 0:1. Hostům vstřelený
gól nasadil křídla a hýřili aktivitou. Po
Haluzově střele vytěsnil Lukáš Menšík
s námahou na roh. Po Novákově centru z pravé strany zakončoval rybičkou
Haluza, ale míč prošel těsně kolem
tyče. Další šanci měl na svědomí opět
neudržitelný Ján. Jeho pumelici z levé
strany Lukáš Menšík jen vyrazil, dorážející Novák však trefil pouze tyč.
Skóre se měnilo podruhé, když po
Haluzově nahrávce přesně k tyči zacílil
Ján - 0:2. Určice však přišly s bleskovou odpovědí. Svůj první rohový kop
zahrával Tomáš Menšík, míč prošel
napříč malým čtvercem a na zadní tyči
nikým neobsazený Paul ho trkl čelem
do sítě - 1:2. Domácí tým se pokoušel
o zvrat, směrem na bránu soupeře posílal dlouhé nákopy. Po jednom z nich
se odražený míč dostal k Paulovi, ten se
pokusil přehodit vysoko postaveného
Poláka, ale přestřelil i bránu. Na druhé
straně se prodral do palebné pozice
Haluza, ale konstrukci netrefil. Strhu-

Domácí Petr Halouzka nep%ekonal Poláka ani z této pozice. Foto: Zdenk Vysloužil

jící poločas spěl ke konci, ale s daným
stavem nebyl spokojený čechovický
Kolečkář. Ve středu pole mu narazil
Haluza míč, Kolečkář pak udělal ze tří
protihráčů slalomové tyče a levačkou
propálil Lukáše Menšíka - 1:3. Jakoby tato trefa zároveň s poločasovým
hvizdem udělala za utkáním tečku...
Po změně stran se totiž hra přestěhovala do středu pole a vyložené šance
ani jedna ze stran nevyprodukovala.
Výjimkou byla akce Klváčka, po níž
chyběl Jánovi k přesnému zakončení
kousek. V úplném závěru se pak do
ložené šance dostal určický Vodák, ale
z jasné pozice poslal míč vysoko nad.

Osobnost utkání

vizi, se v jejich kádru vyskytovalo hned
pět současných plejerů Čechovic. Navíc čechovickou loď kormidluje trenér
Evžen Kučera, tedy muž, jenž dovedl
Určice do divize a dokázal je v ní také
jednu sezónu udržet.

Atmosféra stetnutí
Na to, že se jednalo o vcelku prestižní
derby, proběhlo všechno v úplném klidu. Hráči na hřišti k sobě byli ohleduplní, za devadesát minut nebyl prakticky
žádný tvrdý zákrok. V hledišti pak byly
hloučky příznivců jedné, či druhé strany jakoby uspávány nadstandardní teplotou, a z hlediště tak nezazněla jediná
sprostá nadávka.

Motorem čechovických akcí byl František Kolečkář. Obounohý fotbalista s výjimečným přehledem zakládal útočné
akce a často se pokoušel o střelbu. Svým
parádním kouskem na sklonku poločasu, kdy si individuálně vypracoval gól,
sebral soupeři vítr z plachet a de facto
rozhodl o jeho porážce. „Jamalův šatňák“ srazil domácí tým do kolen.

Zajímavost duelu
Při pohledu do zápisu o utkání vyplývá,
že na sebe narazili staří známí. V době,
kdy hrály Určice krajský přebor nebo di-

 Co řeknete k zápasu?
„Ze začátku na nás Určice vletěly a my
se trochu hledali. Zkoušeli jsme rychlé
protiútoky, protože jsme věděli, že mají
obranu slabší než útok. Zvládli jsme to
a já jsem rád za tři body. Dobrý vstup
do sezóny.“
 Dal jste gól a máte asistenci...
„Já jsem z toho šťastný. Byl jsem posunutý na levou zálohu a konečně
jsem si mohl zaútočit. Doufám, že
na tomto postu zůstanu. Věřím, že
obránce, co hraje za mnou, to bude
zvládat a já budu moct pořád útočit.
Myslím si, že patřím dopředu a jsem
schopný vyprodukovat nějaké góly
i nahrávky.“ (smích)

Foto: Zdenk Vysloužil

 Výhrou jste potvrdili prognózy, že byste měli být nahoře.
Cítíte to stejně?
„Ten zápas ale rozhodně jednoduchý
nebyl. Navíc to šílené počasí. Bylo to
strašně náročné fyzicky. Zvládli jsme ale
klíčové okamžiky, neinkasovali kontaktní gól a udrželi náskok do konce.“
 Vy jste tu něco odehrál. Není
vám smutno z toho, že Určice
jsou takhle dole?
„Odešlo hodně hráčů. Když tu byl Tom
Los nebo Skopalík, tak to bylo jiné.
Mužstvo je hodně obměněné. Myslím,
že pro Určice je lepší, že hrají I.A, než
aby se trápily v kraji. Je škoda, že se tu ten
tým neudržel, ale v současnosti si myslím, že je pro ně tahle soutěž ideální.“

Pozápasové hodnocení trenér
Pavel ZBOŽÍNEK – TJ Sokol Ur#ice:
„Ten zápas měl zvláštní vývoj. My jsme do něj
vstoupili aktivně, chtěli jsme vstřelit první branku.
Šance jsme ale neproměnili a soupeř dal první gól.
To na kluky dolehlo a nestačili reagovat na další vývoj. Dalším zlomovým okamžikem byl gól do šatny.
Šli jsme do druhé půlky s tím, že chceme dát zápasu
náboj až do konce. Soupeři bych chtěl k vítězství
pogratulovat. My jsme teprve na začátku dlouhé
cesty.“

1 :3

TJ Sokol Určice

Zdeněk VYSLOUŽIL

Evžen KU)ERA – TJ Sokol )echovice:
„Z toho utkání mám takový divný dojem. Soupeř
měl na začátku dvě solidní šance, mohl skórovat.
Potvrdilo se, že jejich obranná fáze není stoprocentní. Podařilo se nám dát góly, měli jsme převahu.
Zbytečnou standardkou jsme inkasovali, naštěstí jsme ale dali třetí gól. Ve druhé půli už to bylo
oboustranně o nakopávání. Oba týmy měly šance,
ale celkově nic moc. Vezeme tři body z venku, takže
jsem spokojený, ale... Musíme se držet na zemi.“

TJ Sokol Čechovice

ALEA Sportswear I.A třída, skupina „B“, 1. kolo
Mohelník

Pavel

Novák

Walter

Evžen

Plajner

Zelina

Koláček

ZBOŽÍNEK
Kolečkář

L. Menšík

Paul

O. Halouzka
Haluza
Maděrka

T. Menšík

Lakomý

Slezák

Ján

Krajíček

Branky: 35. Paul
Střely na branku:
Rohové kopy:

URČICE

4
2

Střely mimo branku:

1 :3

ČECHOVICE

( 1 :3)

8

Polák

Hatle

P. Halouzka
Frehar

KUČERA

Rozhodčí: Kundrát – Oulehla, Vrána

Š. Hanák

Branky: 12. Hatle, 33. Ján, 45. Kolečkář
Střely na branku:

Diváků: 134

Rohové kopy:

5
2

Střely mimo branku:

9

Žluté karty: 56. Krajíček

Žluté karty: -

Střídání: 64. Šnajdr za Mohelníka, 73. Bureš za Krajíčka, 78. Vodák za Plajnera.

Střídání: 57. Klváček za Haluzu, 70. Veselý za Waltera, 82. Chmelík za Jána, 89. Nejedlý za Haluzu.
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„VYMĚNILA JSEM SI TRIČKO S EVROPSKOU JEDNIČKOU...“

V Prostějově roste velký squashový talent Michaela Čepová

Martin

PYTELA
LA
 Co vás nasměrovalo
ěrovalo na squashovou dráhu? A máte zkušenosti i s jinými sporty?
ty?
m se dostala přes
„Ke squashi jsem
bratra. Odmaličkaa jsem se věnovala
m a hledala nějaký,
několika sportům
stala. V novinách
u něhož bych zůstala.
jsme zjistili, že v Prostějově existuje
squashový klub, a tak jsem se dorvnímu trenérovi
stala ke svému prvnímu
Milanu Matějkovi.i. Z jiných sportů
ela tenis, atletiku,
jsem si vyzkoušela
měsíc jsem byla dokonce i gymnastkou, ovšem ne příliš dobrou
ěv) Dále jsem
a ohebnou. (úsměv)
etbal, plavahrála chvíli basketbal,
ně dlouho,
la jsem poměrně
ale nebavilo mě to. Squash
jsem si vyzkoušelaa v devíti,
ytlo a již
opravdu mě to chytlo
měně.“
nebyl důvod ke změně.
 Pamatujete si na
svoje začátky a premiérový zápas?
hož
„První turnaj, jehož
la,
jsem se účastnila,
nnse konal ve Šternla
berku. Skončila
jsem pátá, ale za
ejrok jsem již stejála!
nou soutěž vyhrála!
věřitt
Nemohla jsem uvěřit
kázala
tomu, že jsem dokázala
porazit i soupeřee z chlapecké kasem neváhala ani
tegorie. Tehdy jsem
chvilku a vše si zapsala do svéhoo
em si vedla až doo
deníčku, který jsem

tým, avšak na medaili to nestačilo.
Po druhém místě ve skupině jsme
prohráli ve čtvrtfinále s Anglií, která nakonec celý šampionát vyhrála. My vybojovali po výhrách nad
Francií a Skotskem alespoň pátou

jsme hráli jako tým opět výborně
a skončili na vynikajícím třetím
místě. V extralize žen jsme se dostali mezi čtyři nejlepší ružstva, celkově obsadili taktéž bronzovou pozici. Myslím, že sezóna je to úspěšná.“

„Pro mě je squash jednoznačně sportem číslo jedna, je prostě skvělý! Během
zápasů hraji a nemyslím na nic jiného,
energii dávám do každého úderu. Ale
to by mohl říct každý sportovec o jakémkoliv odvětví, kterému se věnuje.“

Je vidět odlišnost mezi zápasy žen
a mužů. U holek nelze moc předvídat,
kdo uspěje, velkou roli hraje psychika
a hlava, daleko více než u kluků.
Ti nejsou tak narušení, jak my...
 A v čem je
třeba jiný než
ostatní?
„Velkou roli tu
hraje výbušnost,
neustále se běhá
z jedné strany kurtu na druhou, je to
opravdu rychlý sport.
Oproti třeba tenisu mi
přijde zábavnější, tam mě
nebaví neustálé pauzy mezi
výměnami a podáním.“
 Jak se liší squash v podání lidí, co si jdou po
práci zahrát, a třeba na turnajích,
kde hrajete?

Foto: archiv M. /epové

 Máte vůbec v České republice z vaší kategorie
rovnocennou soupeřku?
sedmnácti let, příčku. Ještě předtím jsme se zú- „No... (směje se) Možná to bude
které se konalo v Pra- častnila šampionátu do devatenácti znít divně, ale turnaje stejně staze. Měli jsme dobrý roků, který se konal v Lisabonu, kde rých hráček na našem území neobjíždím protože by mě to spíše
objíždím,
brzdilo v rozvoji kariéry. V kategorii do devatenácti let má alespoň
jednu vyrovnanější hráčku, s níž
také pravidelně soupeřím.
 Co považujete za největší úspěch,
neboli čeho si nejvíc ceníte?
„Asi skutečnosti, že jsem v jednom
roce dokázala vyhrát mistrovství republiky ve dvou kategoriích. To považuji za velký úspěch. Jednalo se o kategorie do sedmnácti a devatenácti let.“
 Jak moc zasahuje squash do
běžných stránek života?
„Třeba co se týká stravy, plno lidí si
myslí, že se musím nějak extrémně
hlídat. Ale to vážně není můj případ,
zrovna já sním třeba opravdu úplně
cokoliv. (úsměv) Podle mého názoru
je možná i to důvodem, proč mám na
kurtech tolik energie, kdybych jedla
více zdravě, možná tak silná nebudu.“
 Squash se podobně jako třeba badminton dostává čím dál
tím více do povědomí dalších
a dalších lidí. Mohla byste přiblížit, jakým sportem je?
17071010777

v rámci exkluzivního
uzivního
rozhovoru
oru
pro Večerník
erníkk
se ptal

čtrnácti let. Bohužel dál již podobně své výsledky nezapisuji, přestala
jsem to stíhat. (směje se) A deníček
teď ani nevím, kde je... Na svém
prvním mistrovství České republiky jsem skončila pátá, kvalifikovala
jsem se až dodatečně díky tomu, že
se někteří neúčastnili. Vůbec jsem
nechápala, jak dobře ostatní hrají,
a obdivovala jsem, co dokážou.“
 Mohla byste přiblížit, jak
vypadá sezóna hráčky či hráče
squashe?
„Na začátku máme vždy v srpnu
desetidenní soustředění v Alpách,
dříve jsem jezdila do Jeseníků.
Jedná se pouze o kondiční stránku,
běháme a následně regenerujeme
v sauně či na masážích. Dále navazujeme náročnějším týdenním
kempem v Brně, který se po dvou
dnech volna opakuje. V průběhu
sezóny trénujeme přibližně čtyřikrát až pětkrát týdně, dva tréninky
absolvuji v Brně a tři v Prostějově.
Co se týká tréninků, je to různé od
těch herních přes ty zaměřené na
kondici až po fyzioterapii. Sama
navíc chodím často individuálně běhat, doma cvičím s pomocí speciálních lan. Během
sezóny nejsem téměř žádný
víkend doma, účastním se
turnajů doma i v zahraničí,
případně máme kratší soustředění.“
 Jak se vám letos daří, prožíváte úspěšnou sezónu?
„V květnu jsem byla na
mistrovství Evropy ddoo

17072170812

PROSTĚJOV Squash je v dnešní době sportem, jenž získává
čím dál tím více na oblibě. Jednou z hráček, která míček, raketu a stěny využívá k deptání
svých soupeřek již delší dobu, je
Michaela Čepová, několikanásobná mistryně České republiky
v různých věkových kategoriích.
Tato teprve šestnáctiletá vycházející hvězda raketového sportu
přidává do své sbírky pravidelně nové úspěchy, letos obsadila
na mistrovství Evropy smíše9 let bronzovou
ných týmů do 19
ácím šampionápříčku, na domácím
etých“ skončili
tu „sedmnáctiletých“
ná prostějovská
Češi pátí. Nadějná
squashistka tak zdařile objíždí
lém světě, a stejturnaje už po celém
mácí půdě sbírá
ně jako na domácí
chem. Kam až to
úspěch za úspěchem.
chce dotáhnout??

„Pokud chce člověk hrát na nejvyšší úrovni, je zapotřebí každodenní dřina,
jít bez výmluv na trénink a chtít na
sobě pracovat. Taky je pro amatér-

ské hraní typičtější hraní krátkých
výměn, přitom je daleko lepší si
zahrát více úderů, s nimi přijde
i jistota a člověk si pak zápas více
užívá. U nás se někdy může stát,
že jedna výměna může trvat i více
než pět minut. Kromě tohoto rozdílu ještě je vidět odlišnost mezi
zápasy žen a mužů. U holek nelze
moc předvídat, kdo vyhraje, velkou roli hraje psychika a hlava, daleko více než u kluků. Ti nejsou tak
narušení, jak my.“ (směje se)
 Ne
Nemrzí vás, že squash není
olymp
olympijským sportem?
„Mrzí. A moc. A popravdě řečeno
necháp
nechápu, proč se na olympiádě
squash nehraje...“
 Co je vaším snem a máte nějaký cíl
cíl, který si chcete splnit?
„Squas
„Squash chci hrát, jak dlouho to
půjde, a uvidíme, kam mě vítr
zavane
zavane. Důležité taky bude, co já
a další studium. Tento sport hlavním zdrojem
zd
obživy pro mnoho
hráčů není,
n
u nás je jediným takovým případem
p
snad jen Koukal.
Na ka
kariéru profesionální squashistky to tedy nevidím.“ (úsměv)
 Stá
Stále ještě studujete, dá se to
squashem skloubit? Nemáte
se squ
ve škole
škol kvůli sportovnímu vytížení problémy?
pr
„Mome
„Momentálně studuji na ´reálce´,
mám za
z sebou první ročník a musím říct,
říct že jsem se nemohla dostat
do lepš
lepší třídy, kolektiv máme skvělý a ve škole mi vycházejí vstříc,
navíc sse i o mé výsledky zajímají,
což mě těší. Na své studium mám
individ
individuální studijní plán, s učiteli
se dom
domlouvám vždy podle toho,
kdy mám
má tréninky či soustředění.
Dvakrá
Dvakrát týdně jezdím na tréninky
do Brna,
Brn takže i cesta zabere nějaký čas navíc.
n
Myslím si, že problémy nem
nemám, takže snad je vše v pořádku.“ (úsměv)
 Si
Sice jste v prvním ročníku
škole, ale máte už
na střední
st
něja
nějaké konkrétnější plány do
b
bu
d
budoucna?
A jaké jsou vaše
d
alší koníčky?
další
„„Rozhodně
Roz
bych ráda na medicínu ale vše se teprve uvidí.
dicínu,
Doma by mě spíš viděli jako učitelku, ale
a já mám v tomto poměrně jasn
jasno. (úsměv) Vše je ale daleko,
uvidím
uvidíme, co dostane přednost.
Taky bbude důležité, jak na tom
budu se
s squashem. To se ale nedá
příliš předvídat.
p
Svou roli hraje
předev
především zdraví, snad se mě bude
držet.“

vizitka
MICHAELA ČEPOVÁ
MIC
✓ narodila se 28.
2 října 2000 v Prostějově
✓ studuje na Reálném gymnáziu Prostějov
✓ trenéři: Jan Břeň, Roman Švec
✓ česká squashistka, v extralize obléká
dres týmu Viktoria Brno
✓ největší úspěchy: šestinásobná mistryně České republiky, dvojnásobná vicemistryně Evropy v týmech
U15 a U17, třetí místo Belgian Junior Open 2016, třetí místo na
mistrovství Evropy týmů do 19 let 2017, 1. místo na Czech Junior
Open G15 2015 (Super Série), 2. místo na MČR 2016 v kategorii
G19, 3. místo Italian Junior Open G17 2017 (Grand Prix), vicemistryně ČR ve čtyřhře žen a 3. místo v čtyřhře mixů 2017, 3. místo
v extralize žen 2017, 3. místo na MČR družstev U19 2017, 5. místo
na MEJ U17 v Praze 2017
✓ pozice na evropském juniorském žebříčku do 17 let: 9.
✓ pozice na českém juniorském žebříčku do 17 let: 4.
✓ cíle do budoucna: být do desátého místa na neoficiálním mistrovství světa - British Junior Open
✓ největší squashový zážitek: vyměnila si tričko s evropskou jedničkou do 19 let
✓ oblíbený squashista/squashistka: Nicol David
✓ sportovní vzor: Jarmila Navrátilová
✓ záliby: atletika, plavání, čtení, poslouchání písniček
zajímavost: i proto, že squashem se dokáže uživit opravdu minimum hráčů, se za pár let vidí v bílém plášti jako doktorka

letos slavíme jubileum...

Pondělí 7. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
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JESTŘÁBÍ PŘÍPRAVA VRCHOLÍ, PŘICHÁZÍ
PROSTĚJOV Po dvou týdnech intenzivní přípravy na ledové
ploše se prostějovští hokejisté – a s nimi i zdejší fanoušci - dočkají
prvních zápasových prověrek. Na pořadu jsou totiž úvodní dvě
měření sil s prvoligovými soupeři, v tomto případě však ještě
o body do tabulky WSM Ligy nepůjde.

Jiří MOŽNÝ
Jako první se v úterý od 18 hodin
představí v jestřábím domovském
stánku hráči Frýdku-Místku, o dva
dny později se naopak zástupci oddílu s více než stoletou tradicí vydají ke
svému sparing partnerovi a od půl
šesté se představí na půdě Horácké
Slavie Třebíč.
„Příležitost dostanou hráči, které
tu máme na zkoušku. Představí se
tak třeba Horyna, Žovinec, Láďa
Marek. Zatím se mi stejně jako další
hráči v přípravě líbí, každý je z trochu
jiné kategorie a mohu být maximálně
spokojen,“ libuje si sportovní manažer a člen realizačního týmu Jestřábů
Jiří Vykoukal.
Trenérské kompetence se dělí mezi
něj, Ivo Peštuku, Davida Skřivánka
i Štefana Žigárdyho, společně tvoří
jeden velký štáb. „Zatím je to perfektní,
doplňujeme se. Hodně věcí konzultuje-

me s Davidem a brankáře necháváme
čistě na Štefanovi,“ představil někdejší
domácí i světový šampion souhru celého kvarteta.
Tréninková skladba se zatím stále zaměřuje na objem, hráči se tak musejí
vyrovnat s enormní zátěží. „Zkusíme
v tom vydržet co nejdýl, intenzita zůstane stejná i v dalším týdnu. A musím
to zaklepat, až na Augustina, který laboruje s poraněným úponem, jsou všichni
v pořádku. Stále jsme navíc v jednání
s určitými hráči a extraligovými týmy,“
popsal aktuální stav Vykoukal.
V hlavě se mu již začíná rýsovat optimální podoba sestavy, konkrétní ale
zatím být nechtěl. Víc tak napoví až
samotná utkání. „Zčásti už ji nosím
v hlavě a něco už si myslím, že by
mohlo fungovat, pořád se ale něco
obměňuje a budu je zkoušet i na různých pozicích, aby museli reagovat,“
avizoval sportovní manažer a hlavní
trenér prostějovských hokejistů.

ČAS PŘÁTELÁKŮ na Hansoteuk,
pijede
ý
r
e
t
ú
V

í
Frýdek-M výjezd
k
ve #tvrte #e
do Tebí

Foto: Zdenk Vysloužil

Potvrzeno: tým posílí exbudjovický bek Žovinec
Přichází také Horyna, další hráči bojují o angažmá
PROSTĚJOV Po Tomáši
P
Nouzovi
získávají Jestřábi
No
druh
druhého
hráče z loňského kádr
kádru Českých Budějovic,
defe
když defenzivní
řady Jestřábů
Duš Žovinec, který už
posílí Dušan
s týmem tré
trénuje. Večerník o jeho
příchodu již informoval, v těchto

dnech už jsou dolaďovány poslední detaily smlouvy.
Dušan Žovinec opouští Motor po
třech sezonách. V té minulé získal
v 50 zápasech deset kanadských bodů
(1+9) a zaskakoval v útoku. Před příchodem do Českých Budějovic hrál za
Spartu, Písek nebo Litoměřice. Čty-

LHK JESTØÁBI PROSTÌJOV –
L
PLÁN PØÍPRAVNÝCH ZÁPASÙ

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

LHK Jest%ábi Prost jov - Frýdek-Místek
T%ebí - LHK Jest%ábi Prost jov
LHK Jest%ábi Prost jov - Haví%ov
Frýdek-Místek - LHK Jest%ábi Prost jov
LHK Jest%ábi Prost jov - T%ebí
LHK Jest%ábi Prost jov - Pardubice
Vsetín - LHK Jest%ábi Prost jov

Aktuální kádr LHK Jestøábi Prostìjov

Brankáři: Jakub Neužil, Dominik Groh
Obránci: Marek Drtina, Aleš Holík, Daniel Kolář, Josef Horyna, Dušan
Žovinec (v jednání), Tomáš Pařízek (zkouška), David Nesvadba (zkouška), Petr Krejčí (zkouška)
Útočníci: Tomáš Nouza, Tomáš Divíšek, Matouš Venkrbec, Lukáš
Luňák, Jan Rudovský, David Dvořáček, Ondřej Fiala, Marek Švec, Jiří Hozák, Matěj Zabloudil, Milan Švarc, Vojtěch Augustin (zkouška), Ladislav
Marek (zkouška), Robin Medek (zkouška), Zdeněk Zabloudil (zkouška)
řiadvacetiletý zadák pochází ze sportovní rodiny - Žovincův otec Dušan je
respektovaným trenérem v ženském
fotbale a sestra Vendula hraje tenis.
Další novou tváří je Josef Horyna. Dvacetiletý obránce patří Pardubicím, v minulé sezoně ale působil převážně v Kolíně (27 zápasů, 1+7). „U Pepy Horyny
je už vše domluveno,“ potvrdil Vykoukal.
Na zkoušku dorazili brněnský junior Petr
Krejčí, exhavířovský David Nesvadba
a také Tomáš Pařízek, který v Prostějově
strávil závěr uplynulé sezony.

Jak už Večerník také informoval,
o smlouvu dále bojují útočníci Vojtěch
Augustin, Robin Medek, Zdeněk Zabloudil a také Ladislav Marek, jehož si
mohou prvoligoví fanoušci pamatovat
z Mladé Boleslavi nebo Českých Budějovic. „Ani tento seznam hráčů ještě
nebude definitivní, protože Jestřábi
jsou domluveni s některými extraligovými kluby na možnosti zapojení
jejich hráčů, pokud se nedostanou do
základní sestavy svého klubu,“ píše se
na webu lhkjestrabi.cz.
(red)

„Tato letní p1íprava mi vyhovuje,“
libuje si aktuální program Marek Drtina
PROSTĚJOV Před rokem opouštěl Marek Drtina (na snímku)
Jestřáby s bilancí nejproduktivnějšího beka týmu a jednoho z nejpilnějších sběratelů kanadských bodů mezi prvoligovými obránci vůbec. Po ročníku započatém v pražské Slavii a zakončeném
ve slovenských Nových Zámcích se osmadvacetiletý zadák vrátil
zpět na Hanou a věří, že se mu i celému týmu podaří navázat na
tehdejší úspěšnou jízdu.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor
pro Večerník

JIŘÍ MOŽNÝ
Ý
 Jste dva týdny na ledě. Jak vám
zatím chutná?
„Máme docela pestré tréninky, mají hlavu a patu, sedí mi dobře. Je to trošku jiné
než obvykle, dopoledne máme po srazu
rozcvičku s Davidem Skřivánkem, pak
jdeme na led, po ledě máme výběhy,
mobilitu a pak odpoledne buď posilujeme, nebo rehabilitujeme. Jsem s tímto

programem spokojen, líbí se mi to tak.“
 Již tento týden přijdou na řadu
první přáteláky. Co od nich očekáváte?
„Budou to takové klasické první zápasy,
nebudou ještě svázané taktikou. Všichni
se těší na zápas, bude to takové seznamovací, hráči budou při chuti, nebude
tam ale ještě taková sehranost, ani technika.“
 Začínáte už pomalu pociťovat, že
se blíží start sezóny?
„Jo, pomalu. Minulý týden jsme měli
dva hrací tréninky. Už se na to těším
a vyhlížím, až přijdou první zápasy.
(úsměv) Už mi to začíná chybět.“

 V létě jste se vrátil do Prostějova.
Jak se vám líbí zpátky na Hané?
„Chtěl jsem se hodně vrátit, už jen kvůli
tomu, abych byl blíž k rodině. A jsem
z toho nadšený. V Prostějově se mi líbilo
a byl jsem tady spokojený. Loni tu navíc
vznikla nová kabina, pěkné prostředí
a příjemné zázemí pro hráče. Tým se
sice pozměnil, část kluků tu ale zůstala
a všichni se chceme dostat co nejvýš
a udělat co nejvíc úspěchů. Pokud pro
to každý udělá všechno, tak by se to
mohlo podařit.“
 Jaká byla vaše příprava na suchu?
„Měl jsem individuální plán od Davida
Skřivánka, který jsme dávali do kupy
s těmi prvky, které jsem tam chtěl mít.
Hodně mi vyhovoval, byl jsem s ním
spokojen a myslím si, že je to trochu
znát i na ledě. Nejsem kondiční trenér
a nerozumím tomu, tak nevím, jestli je
to právě tímto, cítím se ale dobře a vyhovuje mi, jak letní příprava byla postavena.“

 Při svém prvním prostějovstějovacoval
ském angažmá jste se vypracoval
na jednu z hlavních opor týmu.
ýmu.
Jste si vědom velkých očekávávání?
„Hokej je týmový sport a je too
spíše o týmové spolupráci. Po-kud šlape celý tým, tak šlapou
i jednotlivci a daří se každému
hráči. Nevidím to tak, že by to
na mně mělo stát. Určitě ale
udělám vše, co bude v mých
silách, aby sezóna skončila
úspěchem. Očekávám ale, že
budu hodně na ledě. Nebo v too
aspoň doufám.“

RYCHLÝ
VEERNÍK
Exjestøábi
se stìhovali
Morava (jim) – Pavel Mojžíš
s Vladimírem Lukou si WSM
Ligu nezahrají. Alespoň tedy ne
úvod blížícího se ročníku. Nováček soutěže HC Robe Vsetín pokračuje v obměně kádru a došlo
i na zkušená jména. Již devětatřicetiletý Mojžíš měl loni bilanci
téměř bodu na zápas, napodobit
tuto druholigovou bilanci bude
moci v Hodoníně. Severněji z Valašska se naopak stěhuje Vladimír
Luka. O čtyři roky mladší útočník
byl loni k nezastavení, když za patnáct duelů základní části stihl stejný počet nahrávek a ještě o jednu
více tref. Podobně úspěšně (5+7
v 8 zápasech) si vedl i v play-off.
Nově bude brázdit led v Porubě.
Adresu změnil taktéž Jiří Půhoný.
Čtyřiadvacetileté křídlo, které naposledy stihlo projít Prostějovem,
Slavií a Frýdkem-Místkem, míří
do Šumperku.

Štebih zvolil
Rakousko
Frýdek-Místek (jim) – Hokejisté
Frýdku-Místku nemohou v nadcházejícím prvoligovém ročníku
počítat se službami obránce Mihu
Štebiha. Pětadvacetiletý slovinský
reprezentant zabojuje o nominaci
na olympijské hry v barvách rakouského Villachu, kam se stěhuje
po celkem pěti letech strávených
na českých kluzištích. Mariborský odchovanec postupně oblékal
dresy Jihlavy, Pelhřimova, Mladé
Boleslavi, Slavie Praha, Frýdku-Místku a Třince, zahrál si ve dvou
extraligových a téměř 250 prvoligových zápasech.

Bahounka støídá
Postnikov
Havířov (jim) – Studium a práce
dostaly přednost v případě jednadvacetiletého obránce Davida Bahounka. Havířovský odchovanec,
který v minulosti oblékal rovněž
dresy českého národního týmu
do šestnácti, sedmnácti a dvaceti
let, přerušuje svou kariéru se sto
patnácti prvoligovými duely na
kontě. Dalších pětadvacet
pětadva jich sehrál v juniorské MHL. Náhradou
v týmu „Azetu“ by se mohl stát
o čtyři roky starší Viktor
Vik Postnipřichází z Pokov. Ruská posila přic
může zkušepradu, pochlubit se m
nostmi z KHL, VHL a MHL. Ve
soutěžích odevšech těchto třech sou
hrál v součtu více než tři stovky
střetnutí.

Foto: archív Ve!erníku

„Chtl jsem se hodn vrátit, už jen kvli tomu,
abych byl blíž k rodin. A jsem nadšený.“
Marek DRTINA o svém comebacku do Prost$jova

letos slavíme jubileum...
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1. ÈLTK Praha
Narozena: 9. ledna 2003

Oèima
Lubomíra Štycha:
„Týmová jednička, letos udělala velký výkonnostní skok. Podařilo se jí
vyhrát šestnáctku v Miláně, nicméně
poslední dobou nehrála tak důrazně a
potřebuje se teď zase zlepšit.“

hvězd začíná

PROSTĚJOV Na tenisových kurtech NTC MORAVA Za
Kosteleckou ulicí bude po celý týden probíhat sedmadvacátý ročník Mistrovství světa družstev chlapců a dívek do
14 let. Je to pak již podevatenácté za sebou, kdy prestižní
mezinárodní tenisovou soutěž hostí prostějovský areál,
jehož komfortní prostory, zařízení a vybavení tenisového
areálu poskytuje vhodné prostředí pro nejvýznamnější
mládežnickou mezinárodní tenisovou akci, ze které vzešlo mnoho vítězů Grand Slamů včetně Rafaela Nadala,
PROGRAM WJTF 2017
Lleytona Hewitta, Amelie Mauresmové, Justine Heninové
pondìlí 7. 8. 10:00 hodin zahajovací ceremoniál
a Novaka Djokoviče. Kdo zazáří z letošních hvězdiček?
10:30 hodin
zahájení zápasů ve skupinách
Turnaj bude slavnostně zahájen již dnes dopoledne.

Adam JURAJDA

TK Agrofert
Prostìjov
Narozen: 17. května 2003

Oèima Jiøího Kulicha:
Týmová jednička, z kluků nejlépe
servíruje a hraje velice slušně na síti.
Pravidelně sbírá body, i když je někdy
malinko nevyrovnanější.“

LADISLAV VALNÝ

Daniel SINIAKOV

TK Sparta Praha
Narozen: 15. ledna 2003

Oèima Jiøího Kulicha:
„Hodně solidní dvojka kolektivu, má
velmi dobré oba základní údery. Je na
něho spolehnutí, byť top výkonem
nedosahuje tak vysoko jako Adam.“



TK Neridé
Narozen: 17. března 2003

Oèima Jiøího Kulicha:
„Trojka našeho družstva těží z makavého pojetí, jde o hodně snaživého
bojovníka. Potřebuje však zlepšit servis, v němž spočívá jeho slabina.“
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a věřím, že se v této konkurenci ne„Prostějov už hodně dlouho píše ztratí ani naše výběry, kterým loni
historii světového juniorského te- jen těsně unikly medaile,“ přeje si
nisu, letos k nám přijedou mladé Černošková.
týmy z celého světa už podevatenácté, nikde jinde se tak dlouho
akce Mezinárodní tenisové federace nekonala. Pevně věříme, že
šampionát bude mít opět příjemnou a přívětivou atmosféru. Každoročně opakuji, že je to přehlídka
těch nejlepších v této věkové kategorii, takový mládežnický Davis
Cup a Fed Cup dohromady,“ říká
Petra Černošková, která bude
v roli ředitelky už podevatenácté!
V letošním ročníku se prestižní
soutěže zúčastnilo 189 družstev
z 99 zemí, která bojovala v náročných kvalifikacích konaných na
pěti kontinentech. Nejlepších 16
chlapeckých a 16 dívčích družstev postoupila do závěrečného
finále v Prostějově, kde zastupují
celkem pětadvacet národů.
„Jde o přehlídku toho nejlepšího, co mládežnický tenis nabízí.
Právě v této kategorii proti sobě
nastupují ty největší osobnosti
svých ročníků. I proto se opět
dají očekávat vyrovnané souboje

úterý 8. 8.
středa 9. 8.
čtvrtek 10. 8.
pátek 11. 8.
sobota 12. 8.

10:00 hodin
10:00 hodin
10:00 hodin
10:00 hodin
10:00 hodin
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TK Agrofert
Prostìjov
Narozena: 13. června 2003

Oèima
Lubomíra Štycha:

zahájení zápasů ve skupinách
zahájení zápasů ve skupinách
zahájení zápasů play off
zahájení zápasů o umístění
FINÁLE CHLAPCŮ A DÍVEK

„Dvojka našeho družstva, jíž také
chybí maličko víc důrazu. Na druhou
stranu postoupily právě s Dášou do
finále Evropy v deblu, tudíž kvalitu v
sobě Katka má.“

Linda
01 ,-12,

TK Sparta Praha
Narozena: 1. května 2005

Oèima
Lubomíra Štycha:
„Benjamínek na pozici číslo tři, velký
talent. Do budoucna jde o obrovský
příslib a s výkony Lindy vzhledem
k jejímu nízkému věku jsem dosud
moc spokojený.“

17072810842
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Jiří Kulich:

Lubomír Štych:
„Hlavní je dostat
se mezi top osm“

„Postup do čtvrtfinále

by byl super“

PROSTĚJOV Osvědčení nehrající kapitáni mají letos na starost národní výběry České republiky při Mistrovství světa tenisových družstev do 14 let 2017 v Prostějově. Chlapce povede stejně jako loni
Jiří Kulich, dívky už poněkolikáté Lubomír Štych. A Večerník bezprostředně po nedělním losování položil oběma šest stejných otázek.

EXKLUZIVNÍ
DVOJrozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
 Můžete připomenout, jak váš
tým dopadl na letošním evropském šampionátu?
Jiří Kulich: „Velice dobře jsme zvládli kvalifikaci, kterou se nám doma ve
Vésce u Olomouce podařilo vyhrát.
Do Španělska na závěrečný turnaj
jsme pak cestovali jako nasazení a to
byla výhoda, z níž jsme vytěžili asi
maximum v podobě bronzových medailí. V semifinále jsme sice podlehli
Španělsku, ale v utkání o třetí místo
se nám povedlo porazit Švýcary. Bez-

vadný výsledek a rozhodně úspěch.“
Lubomír Štych: „Skončili jsme
čtvrtí, což byl poměrně dobrý výsledek. Ve čtvrtfinále se nám podařilo vyřadit nebezpečné Bělorusko,
v semifinále jsme podlehli Francii
a v duelu o třetí pozici Rusku, když
všechny tři tyto zápasy rozhodoval
až závěrečný debl. Trochu škoda
semifinálové porážky, neboť Francouzky byly schůdnějšími soupeřkami než Rusky nebo Ukrajinky.
Přesto holkám nic nevyčítám, k medaili chybělo pár míčků.“
 Máte předem stanovenou týmovou hierarchii?
Jiří Kulich: „Ano. Jedničkou je
Adam Jurajda, dvojkou Dan Siniakov a trojkou Lukáš Hauge.“
Lubomír Štych: „Ano. Jedničkou
je Daria Vidmanová, dvojkou Kat-

ka Mandelíková a trojkou Linda
Fruhvirtová.“
 Co říkáte na los a jak ovlivnil
vaše ambice na turnaji?
Jiří Kulich: „Skupiny vypadají
všechny těžce kromě céčka, které je
asi nejhratelnější. V té naší důvěrně
známe Itálii z mistrovství Evropy
a taky Američany, za které nastoupí
hned dva rodilí Češi Kodat s Dammem. Jedinou větší neznámou tak
zůstává Austrálie a protože jsme se
chtěli utkat hlavně se soupeři, jež
normálně nepotkáváme, z tohoto
hlediska los nic moc. Jinak si ale nestěžujeme, o jedno ze dvou postupových míst do čtvrtfinále se určitě
porveme.“
Lubomír Štych: „Losování pro nás
dopadlo hodně zajímavě. Z evropské kvalifikace dobře známe Slo-

venky, naopak velkou neznámou
jsou jak papírově favorizované Australanky, tak Kanaďanky. Celkově je
naše skupina rozhodně hratelná, na
druhou stranu však zároveň i ošidná.
Může dopadnout jak dobře, tak špatně, sám jsem na to moc zvědavý.“
 S jakým umístěním byste byl
spokojený?
Jiří Kulich: „Zmíněný průnik do
čtvrtfinále by byl super, vzhledem
k této změně postupového systému
turnaje je právě elitní osmička hranicí výsledkového úspěchu. Bude
to samozřejmě těžké, ovšem jakmile
bychom mezi nejlepších osm proklouzli, lze mluvit o velké spokojenosti.“
Lubomír Štych: „Věřím tomu, že
máme družstvo schopné postoupit do horní osmičky. To znamená

vybojovat v základní skupině první
nebo druhé místo znamenající postup do čtvrtfinále. Už tohle by byl
úspěch, načež by se v play off mohlo stát cokoliv a nevylučoval bych
ani možný boj o některou z medailí. Hlavní je nespadnout do zápasů
o devátou až šestnáctou příčku.“
 Co bude nejdůležitější pro
úspěch na mistrovství?
Jiří Kulich: „Klíčový může být vítězný vstup do turnaje. Kdybychom
zdolali Italy, narazili bychom druhý
den na poraženého z prvního zápasu
a tím pádem by šlo rychle rozhodnout o čtvrtfinálovém postupu. Tudíž hned pondělní start vidím coby
stěžejní.“
Lubomír Štych: „To je opravdu těžká otázka. Myslím, že důležitá bude
momentální forma děvčat a jestli jim

bude přát aspoň trochu štěstí, bez
nějž se k úspěchu v tak náročné soutěži nedá dojít.“
 Koho považujete za největší
favority?
Jiří Kulich: „Hodně očekávám od
jihoamerických zemí Argentiny
a Brazílie, které jsou většinou velmi
nebezpečné. Moc kvalitní hráče má
USA, ale je otázka, jak to zvládnou
na antuce. Právě na ní jsou velice
silní Španělé jakožto evropští mistři.
A dost zvědavý jsem na papírově favorizované Číňany, s čím vyrukují.“
Lubomír Štych: „Pro mě je patrně
top favoritem Ukrajina se špičkovou
hráčkou Lopatěckou, o podobně
výraznou oporu se mohou opřít
Američanky. Tyhle dva týmy tedy
osobně vidím jako hlavní aspiranty
na finále.“

letos slavíme jubileum...
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Berdycha a Šafránka
LOS TÝMŮM ČR MOC NEPŘÁL: Pro
semifinále, Kvitovou
  > B zastavil krutý debakl

  >;  
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BYLI JSME
U TOHO

O         ! 
PROSTĚJOV Podevatenácté hostí Prostějov World Junior Tennis
Final neboli Mistrovství světa tenisových družstev do 14 let. A podevatenácté zahájil nejprestižnější týmový šampionát napříč
všemi věkovými kategoriemi slavnostním losováním v nedělním
večeru. Jako obvykle proběhlo
v hale Hotelu Tennis Club za účasti všech dvaatřiceti zúčastněných
kolektivů i vážených hostů. Tradiční mediální partner PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl u toho!
Po úvodním proslovu moderátorů
večera v českém i anglickém jazyce
přivítaly aktéry letošního ročníku
turnaje právě dvě z přítomných
osobností. „Všem hráčkám a hráčům
přeji, aby se jim dařilo a předváděli
co nejlepší výkony. Ve volném čase
ať potom stihnou alespoň trochu
poznat krásy Olomouckého kraje,
který je hrdým partnerem této akce,“
pronesl mimo jiné František Jura,
náměstek hejtmana Olomouckého



kraje. „Já se také připojuji s přáním
výborných sportovních výkonů pro
každého, kdo zasáhne do turnaje. Vítejte v Prostějově, ať se vám u nás líbí
a třeba se sem jednou zase vrátíte,“
navázala Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky Statutárního města
Prostějov, coby dalšího z významných partnerů WJTF.
Po tomto slavnostním entrée přišlo
na řadu samotné losování v režii pracovníků Mezinárodní tenisové federace, které je každoročně dost složité
v závislosti na nasazení jednotlivých
zemí i na tom, aby kontinentální
zastoupení v základních skupinách
bylo vyvážené. Nejprve došlo k rozdělení týmů u dívek za asistence jednoho ukrajinského plejera a žákyně
České republiky se ocitly v grupě „B“
společně se čtvrtou nasazenou Austrálií, Kanadou a Slovenskem.
Následně spatřily světlo světa rovněž
skupiny chlapců, k čemuž pomohla
jedna z hráček Maroka. A zde se žáci
České republiky mohou těšit na tur-

#$R ## 

najové trojky z USA, Austrálie a Itálie.
„Los to není jednoduchý a je spíš ošidný, ale přesto se rozhodně pokusíme
o postup do čtvrtfinále buď z prvního,
nebo ze druhého místa. Což by znamenalo úspěch s tím, že dál se uvidí
a možné už je cokoliv,“ shodli se nehrající kapitáni národních výběrů naší
země Jiří Kulich a Lubomír Štych.
Ve své prognóze zmínili upravený hrací model mistrovství, kdy
šance na medailový zisk zůstane
hned polovině družstev po základní části. Samozřejmě té lepší,
jež z prvních a druhých příček
daných grup postoupí do zmíněného čtvrtfinále.
Každopádně oživením losovacího
aktu se stala i jedna trochu nečekaná
událost, když na pódium byli povoláni dva mladí tenisté Itálie, kteří právě v neděli 6. srpna slavili narozeniny. Vedle gratulace a čokoládových
dortů se dočkali i hezky zazpívaného
Happy birthday. Pěkné gesto od pořadatelů!
(son)
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PROSTĚJOV Jako vysoko nasazení a tím pádem i s finálovými ambicemi vstupovali do mezinárodních turnajů minulého týdne hned
tři členové tenisového oddílu TK
AGROFERT Prostějov. Jejich
skutečné výsledky však zůstaly za
očekáváním, naopak pozitivně
překvapit dokázal jiný zástupce
nejlepšího klubu ČR.
Nasazenou jedničkou mexického
podniku v Los Cabos byl Tomáš
Berdych. Do klání vstoupil pohodovým smetením Santillana
z Austrálie a pochvaloval si jak svůj
výkon, tak exotické prostředí. „Mám
radost, že jsem tento rychlý zápas zvládl natolik dobře. A diváci mě hezky
přivítali, proto doufám v co nejvíc
utkání tady,“ smál se Tom. Nálada
mu vydržela i po čtvrtfinálovém
přemožení Francouze Mannarina,
byť musel pracně otáčet nepříznivý
vývoj, a dokonce se zachránil ze
stavu 1:4 ve třetí sadě. „Byl to dobrý
test, protože soupeř hrál opravdu
kvalitně a já musel bojovat o každý
míč. Takové souboje člověk ocení
víc než ty snadno získané. Musel
jsem zůstat trpělivý a věřit si,“ oddechl si Berdych. Následné semifinále
mu přineslo podobně dramatickou
bitvu proti Australanu Kokkinakisovi, leč tentokrát s opačným
vyzněním v podobě těsné porážky.
Mač se přitom lámal ve druhém
setu, kde prostějovský hráč vyrovnal
z 2:5 na 5:5 a v tiebreaku se dostal na
dva balónky od celkového triumfu.
Zkrácenou hru ale vydřel sok vracející se po rok a půl dlouhé zdravotní
pauze, načež měl o něco navrch
i v rozhodujícím dějství číslo tři.
Jediné střetnutí vyhrála Petra Kvitová na turnaji v americkém Stan-

fordu coby nasazená dvojka. Poté,
co ve druhém kole suverénně přejela
Bondarenkovou z Ukrajiny, se
zdála slibně nastartovaná. Vzápětí
však tvrdě narazila ve čtvrtfinále na
domácí Bellisovou, která dovolila
viditelně rozhozené Kvitové získat
pouhé dva gamy… „Těším se, že si
teď po delší přestávce pořádně zahraju tenis. Dřív jsem nebyla schopná
zvládnout celou betonovou sérii
v USA mentálně nebo fyzicky, ale
teď jdu do toho a pojedu pět akcí
v řadě,“ povídala Petra před Stanfordem. Tam díru do světa neudělala,
nyní se uvidí v Torontu.
Také Jiří Veselý byl ve švýcarském
Kitzbühelu nasazený, a to jako
sedmička. Nejprve si poradil v úvodním dějství s čerstvým překvapivým
finalistou z Gstaadtu, Němcem
Hanfmannem ve dvou sadách.
Vzápětí ovšem skoro totožným
poměrem podlehl ve druhém kole

jinému německému plejerovi,
zkušenému Kohlschreiberovi.
Hned několik tenistů TK AGROFERT zasáhlo do challengeru v Liberci, přičemž dva ze
spolufavoritů bez přehánění vyhořeli.
Turnajová jednička Adam Pavlásek
vypadl hned se svým zahajovacím
protivníkem, někdejší člen elitní
padesátky žebříčku ATP Tour Lukáš
Rosol rupl jen o kolo později a oběma
se jim shodně stali osudnými hráči až
ze třetí stovky světového rankingu.
Čest tudíž zachraňoval mladý Václav
Šafránek, který zopakoval senzační
postup do semifinále z minulého
roku. „Na liberecké antuce se mi daří
a určitě jsem spokojený, povedlo se
mi zde obhájit loňské body. Mým
letním vrcholem bude kvalifikace
grandslamového US Open,“ prozradil Šafránek, jenž se teď z 204. místa
na světě pravděpodobně posune na
konec druhé stovky.
(son)
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PROSTĚJOV
Pět
měsíců
s badmintonem. Od března do
července letošního roku probíhal
premiérový ročník badmintonové
ligy v Hotelu Tennis Club. Originální soutěž probíhala pod oficiálním názvem Badmintonová liga
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
a setkala se s velkým zájmem startujících. „Dvaaosmdesát hráčů
a hráček je solidní počet. Byl jsem
velmi potěšen jejich přístupem
a nasazením,“ pochvaloval si Ondřej
Perůtka, ředitel soutěže.
Série turnajů probíhala ve třech kategoriích - dvouhra muži, dvouhra ženy
a čtyřhry. Jednoznačným suverénem
mezi muži se stal David Vaněk, jenž
v celém průběhu ligy ztratil jediný
set s Martinem Pytelou, zbývajících
šestatřicet setů vyhrál. Ve dvanácti zápasech nenašel přemožitele a po zásluze
ovládl celkové pořadí. Druhá příčka
patří obdobně dominantnímu Milanu
Matějkovi, který ztratil pouhé čtyři sety
a absolvoval sezónu také bez porážky.
Bronzový Zdeněk Nejedlý pak zakončil
ligu s jednou prohrou a čtvrtého Jiřího
Monharta předčil o jediný set.
Mezi ženami kralovala Anežka Zahálková, která zvládla vítězně všech
osm zápasů, v nichž ztratila čtyři
sety. Stříbrná Jana Dosedělová měla
bilanci čtyř výher a stejného počtu
porážek stejně jako třetí Nikol Pastroková. Ve prospěch Dosedělové hrál
menší počet prohraných setů.
Prvenství ve čtyřhrách slavil
smíšený pár Petra Křivánková Tomáš Polák. Podlehli pouze otci
a synovi Sklenářovým, kteří měli ligu
velmi slibně rozjetou, ale v závěru přišli
vinou kontumačních proher o bednu.
Druhý post slavili Kateřina Sklenářová
s Liborem Karným, bronz vyválčila
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dvojice Anežka Zahálková a Bonifác
Hájek.
„Ve středu druhého srpna proběhlo
slavnostní vyhlášení. Stejně jako při zápasech, i při závěrečném ceremoniálu
byla mezi všemi badmintonisty skvělá
atmosféra. Tímto bych jim chtěl ještě
jednou poděkovat za účast,“ komentoval Ondřej Perůtka, jenž už plánuje
další pokračování: „V říjnu mám

v úmyslu zahájit další ročník badmintonové ligy, ale také soutěže ve
squashi. Součástí obou lig budou také
doprovodné turnaje v obou sportech,
tedy badmintonu i squashi (hrané
švýcarským systémem).“
Obě soutěže budou probíhat pod
mediální i titulární patronací
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
(zv)

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – BADMINTONOVÁ LIGA
PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU 2017
*+/0

1.
David Vaněk
95 bodů
2.
Milan Matějka
92 bodů
3.
Zdeněk Nejedlý
89 bodů
4. Jiří Monhart 88, 5. Jiří Drtil 78, 6. Martin Šišma 71, 7. Martin Šnévajs 70,
8. František Střídecký 70, 9. Filip Hemerka 68, 10. Kryštof Krč 62.
/123

1.
Anežka Zahálková
60 bodů
2.
Jana Dosedělová
36 bodů
3.
Nikol Pastorkova
33 bodů
4. Zdenka Janečková 32, 5. Veronika Hajnyšová 31, 6. Nikola Pánová.
)435673

1.
Křivánková, Polák 83 bodů
2.
Sklenářová, Karný 67 bodů
3.
Zahálková, Hájek 61 bodů
4. Sklenář, Sklenář 58, 5. Čakovský, Švestka 54, 6. Mlčoch, Vylášek 52, 7.
Slavíková, Pytela 49, 8. Hajnyšová, Pummer 49, 9. Samsonová, Štos 36,
10. Coufalová, Staffová 26.
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letos slavíme jubileum...

drobnohled

Pondělí 7. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

PROSTĚJOVSKO NA FOTBALOVÉ MAPĚ PABĚRKUJE

eskáčka pak okusilo, či stále figuruje
v českých reprezentačních mládežnických výběrech.

Eskáèko
èní o parník
Jednoznačnou a bezkonkurenční
jedničkou regionu je klub 1.SK Prostějov. Subjekt založený na troskách
Železáren Prostějov, se má v posledních letech čile k světu. Elitní
mužstvo šlo strmě nahoru, když se
z divizní soutěže prokousalo loni
až do druhé ligy a současně působí
v MSFL, ve které patří k největším
favoritům. Velmi dobře si počíná
eskáčko i na mládežnickém poli.
V žákovských kategoriích působí
týmy 1.SK v nejvyšších soutěžích
své věkové kategorie, stejně tak i v
mladším dorostu. Starší dorost pak
každoročně atakuje čelo druhé nejvyšší soutěže a například v loňském
roce mu utekla baráž o postup mezi
elitu jen o pověstný chloupek. O
kvalitní práci s mládeží svědčí i fakt,
že kádr třetiligového mužského áčka
tvoří více než z poloviny vlastní odchovanci. Několik borců z líhně

Region
pokulhává
Postavení dalších klubů v porovnání s eskáčkem už ovšem tak slavné
není. Zvláště v posledních letech se
pak jedná spíše o klesající úroveň,
než nějaký vzestup. Časy, kdy válčila Lipová ve třetí lize a v kraji reprezentovaly místní region až tři celky,
jsou dávno pryč. Druhým nejvýše
postaveným týmem momentálně
jsou Kralice na Hané, dlouhodobý
účastník krajského přeboru. V předešlých letech sice měly navrch Určice, ale nedávná divizní éra je, zdá
se, nezadržitelně pryč. Uspokojení
nemůže dávat ani devítka prostějovských zástupců v I.A třídě a další
šestka v I.B třídě Olomouckého
KFS. V porovnání se srovnatelně
velkými okresy je na tom Prostějovsko spíše bídně než špatně...
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Prim hraje eskáčko, zbytek spíše přežívá
Ani jeden okresní tým v divizi,
osamocený vyslanec v krajském
přeboru, to příliš prestiže regionu nepřidává!

 $
na ústupu
Současná doba mládežnickému
fotbalu na nejnižší úrovni nepřeje.
Konkurence ´módních´ sportů a
celková zpohodlnělost celé společnosti moc k fotbalu netáhne.
Odráží se to i na ubývající členské
základně, což se pak projevuje i
na výsledcích jednotlivých klubů.
Rozvoji fotbalové mládeže v regionu také moc nenahrávají kroky
Fotbalové asociace České republiky
(FAČR), které jsou „nápomocni“
spíše projektům velkých klubů. Zakládaná mládežnická centra odčerpávají venkovským oddílům
největší talenty, které pak nemají
dostatečný počet mládežníků na
to, aby vůbec poskládaly družstva do oficiálních soutěží. Výjimkou tak nejsou okresní žákovské
přebory o osmi týmech, ve kterých
navíc dochází k obrovským výkonnostním rozdílům. V oficiální
sezóně tak sehraje žákovský výběr
okresní úrovně například pouze tři
vyrovnané zápasy, což samozřejmě
na růstu výkonnosti nepřidá.

Fotbal
stále baví
O tom, že je fotbal pro děti a rodiče
přes veškeré neduhy stále zajímavý,
však svědčí početně velmi solidně
obsazené soutěže přípravek. Například Prostějovsko eviduje v
posledních letech výrazný nárůst
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oddílů, které se věnují nejmenším fotbalistům. Do letošní sezóny se přihlásilo jedenadvacet týmů
v kategorii starší přípravky, o jeden
méně do mladších přípravek. Pozitivní je také zvyšující se počet týmů
v žákovských okresních soutěžích.
Velká úmrtnost je ale při přechodu
do dorostenecké kategorie. Letos
například nebude poprvé v historii v rámci okresu soutěž dorostu! Oficiálně podalo přihlášku pouze pět oddílů, které byly po dohodě
s krajským fotbalovým svazem převedeny do jeho soutěží.
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Fotbalovým zákulisím také hýbe
další téma. Z FAČR přišla v průběhu jara na okresní svazy informace, že by se měla v brzké době
zakládat dlouhodobá soutěž veteránů nebo soutěže 5+1 dospělých. Drtivá většina funkcionářů
vesnických oddílů jen nevěřícně
kroutí hlavami. V důsledku by to
znamenalo prakticky zánik fotbalu jako takového na malých
obcích. Kádry většiny celků
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Svaz se
zbláznil?
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nejnižších soutěží tvoří téměř
z poloviny hráči okolo pětatřiceti let, kteří když by se zařadili
do veteránských soutěží, tak
by pravděpodobně neměli čas
ani sílu nastupovat v jedenáctkovém fotbalu. Ta samá situace
by nastala i při založení soutěží v
malé kopané. Komu by se chtělo a
našel by si čas ještě na velký fotbal?
Hlasy z fotbalového zákulisí
znějí až nečekaně shodně - svaz
dělá všechno proto, aby fotbal
jako takový, přestal na malých
obcích existovat úplně!
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PROSTĚJOVSKO Fotbal je
celosvětovým fenoménem
a nejinak je tomu i v Čechách
a na Moravě. Suverénně největší členská i klubová záZdeněk
kladna staví fotbal na první
VYSLOUŽIL
pozici republikových sportů.
Historicky se hraje prakticky v každé dědině, o popularitě tohoto sportu svědčí i televizní seriály a celková sledovanost
výsledků soutěží všech úrovní. Nezastupitelné místo v rámci
bývalého Československa a následně České republiky má
i Prostějovsko. V posledních desetiletích však místní region
nehraje takzvaně „první housle“, ani žádnou významnou roli.
Před pár lety dokonce neměl ani svého zástupce výše než
v krajském přeboru. Večerník se zaměřil na poslední pětiletku, s tím, jakou vlastně Prostějovsko hraje v celorepublikovém fotbalovém měřítku roli.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

