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Inteligentní a šarmantní tanenice
Manon Chaufour se dostala i do
publikace „Osobnosti Prostjovska“.
Foto: SOkA

Cena 17 Kč

72 stran

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV „Kdo víno má a nepije,
kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá,
á, kdo zábavě se
vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk,
věk, to je vůl.“
Tak zní jeden z nejznámějších citátů Jana Wericha.
ericha. On
sám v tomto ohledu neměl daleko od slov k činům.
Jeho „femme fatale“ byla dlouhých osm lett skvělá
tanečnice Manon Chaufour, která se v roce 1914
4 narodila v Prostějově. Tanečnice okouzlující muže
e svým
francouzským šarmem nakonec emigrovala
la do
Berlína. Stalo se tak bezprostředně po narození
zení
Werichova „ztraceného syna“ Jiřího Petráška.
a.
Ano, život je jen náhoda...

Jií Petrášek (na vtším snímku) na první pohled nezape podobu se svým otcem Janem
Werichem (ve výezu), s kterým se osobn
nikdy nesetkal...
2x foto: internet
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17081010895

Byla Manon Chaufour matkou „ztraceného“ Werichova syna Jiřího Petráška? ČTĚTE NA STRANĚ 24
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Ticho pøed
bouøí?
Prostějov (mik) – Večerník se
během uplynulého týdne snažil
zjistit, co je nového v případě
snahy židovských obcí obnovit
před Reálným gymnáziem a Základní školou města Prostějova
ve Studentské ulici starý židovský
hřbitov. Jak jsme se ale dozvěděli,
od konce dubna, kdy Prostějov
navštívil mediátor Vladimír Špidla, je naprosté ticho po pěšině!
„Pan expremiér Špidla se na jaře
seznámil s celou situací, převzal
si návrhy řešení od magistrátu
i židovské obce. Od té doby se
nám neozval, ale čekáme jeho
náměty na kompromisní řešení
každým týdnem,“ sdělila Večerníku Alena Rašková, primátorka
Statutárního města Prostějova.
Jen připomínáme, že Židé chtějí celý park oplotit a zamezit tak
běžnému přístupu veřejnosti,
město je jednoznačně proti.

V Tylovce
neparkovat!
Prostějov (mik) – Prostějovský
magistrát vydal výzvu, aby občané
Tylovy ulice parkovali svá vozidla
dnes a zítra jinde. „V pondělí 14.
srpna a v úterý 15. srpna zde dojde
k pokládce asfaltobetonové směsi
na novou komunikaci včetně křižovatky s Okružní ulicí. Vzhledem
k tomu nebude možné odstavit po
oba dny vozidlo na nových parkovacích plochách, a to ani ve vnitroblocích,“ uvedl Petr Brückner,
vedoucí odboru rozvoje a investic
prostějovského magistrátu.

PEDPLATNÉ LEVNJI

608 960 042

letos slavíme jubileum...

rubriky

FOTO
VEÈERNÍKU

Dobrou
noc,

Michal KADLEC

PLUMLOV Uplynulou sobotu vyvrcholil na pláži U Vrbiček třídílný seriál
rockových festivalů MAIER ROCK FEST.
Poslední akce pořádaná uměleckou
agenturou HITTRADE přilákala k přehradě nejen fanoušky výborné muziky, ale také tradičního českého pokrmu. Někteří návštěvníci se zapojili do
hudebního dění, jiní si muziku vyslechli pěkně v klídku vleže pod stromem.
Jako například tento rockový fanát,
který to při jednom z vystoupení kapely„zabalil“ nadobro, zřejmě přemožen
zlatavým mokem a dobrým jídlem.
Jakoby ale jeho poloha symbolizovala
vzkaz - dobrou noc, legendy, tak zase
za rok v létě!

Pondělí 14. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

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

•• Pondělí ••
Hele ho, Pražáka, on maluje! Tolik lidí snad v historii muzejní galerie na
uspořádané výstavě ještě nebylo! Prostějované byli velmi zvědaví, jaké obrazy
herec Jan Kanyza ukáže. Málokdo totiž tušil, že skvělý herec se baví i malováním. A uznalé pohledy si vychutnal i přítomný umělec.
•• Úterý ••
Pochopitelná zloba. Byli jste také naštvaní, jestliže vás nějaký lump okradl? Pak
byste se určitě nedivili sedmi majitelům bytů, kteří se v tento den ráno shromáždili
u jednací síně Okresního soudu v Prostějově. Čekali totiž na to, až eskorta předvede
z vazby muže, který jim doslova vyplundroval příbytky. Notorický vykradač bytů
stanul tváří tvář nejen soudci, ale také těm, kterým opepřil život.
•• Středa ••
Přehrado, co nám to děláš? Příroda dokáže být nemilosrdná, stejně jako hygienici. Ještě ve středu ráno jsme žili v domnění, že je voda v plumlovské přehradě
čisťounká jak dětská prdelka. A ono ejhle, po obědě hygienici zjistili, že je plná
sinic a zdraví velice nebezpečná! Jediné štěstí, že se o dva dny později výrazně
ochladilo a zákaz koupání vlastně nikomu moc nevadil.
•• Čtvrtek ••
Bouřlivé probuzení. Na Prostějovsku snad nebylo člověka, kterého by ve čtyři
hodiny ráno neprobudily blesky, hromy a prudký vítr. Komu tyto živly ovšem
vadily nejvíc, byli hasiči z celého Olomouckého kraje. Jim patří všechna čest, ti
do pátečního dopoledne vyjížděli ke 249 případům, při kterých likvidovali napáchané škody.
•• Pátek ••
Tajemnice z ní nebude. O zrušení konkurzu na nového tajemníka prostějovského magistrátu Večerník věděl už dříve, ale teprve v pátek bylo jasné, proč
na důležitý post nenastoupila vítězka výběrového řízení Jana Orságová. Nedohodla se s primátorkou na tom, co má tato funkce vůbec obnášet. No, trošku
podivné vysvětlení ale...
•• Sobota ••
Pštrosí byl nejlepší! Při desátém ročníku Guláš Rock Festu byla jistě prvořadá hudba nestárnoucích rockerů, ovšem na pláži U Vrbiček u plumlovské
přehrady se tentokrát nejenom hrálo či zpívalo. Fanoušci muziky si mohli také
kvalitně nacpat břicho, a prý nejlepší ze všech byl guláš ze pštrosa!
•• Neděle ••
Plechová nádhera brala dech. Jednou do roka se počet obyvatel Skalky vždy
minimálně ztrojnásobí. A to ve chvíli, kdy je zde na programu start tradičního
závodu historických vozidel Z lázní do lázní. Někomu to může připadat jako
rutina, ale vidět nablýskaná prvorepubliková vozidla či motorky, to se neomrzí
snad nikdy.

CO NÁS POTŠILO...
Jsme nejlepší! Prostějov si aktuálně
jako jediné město v Olomouckém kraji
udržuje nižší nezaměstnanost, než je
celorepublikový průměr. Bez práce je
u nás 2 755 lidí, z toho 1 594 žen. Podíl
nezaměstnaných se ustálil na rovných
třech procentech, což by nám měl závidět celý zbytek republiky.
CO NÁS UDIVILO…

LEGENDY!

Vyhrála, ale tajemnicí není. Výběrové řízení na post tajemníka prostějovského magistrátu skončilo neslavně. Konkurz vyhrála přesvědčivě
současná vedoucí odboru kanceláře
tajemníka Jana Orságová. Nakonec
ale odmítla do funkce po Lubomíru
Balášovi nastoupit, prý se tak dohodla s primátorkou...
ZACHYTILI JSME…
Foto: Michal Kadlec
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Agentura Plaveák nebude, tšte se na rybník
Na prostějovské radnici zatnuli tipec
neustálým hádkám, které provázely
plánovanou výstavbu nového krytého
bazénu vedle aquaparku v Krasicích.
Podle informací Agentury Hóser primátorka Rašáková vydala pokyn
k zastavení celého projektu!
„Už mám plné brejle toho, jak se
všichni hádáme, jestli postavit padesáti nebo pětadvacetimetrový bazén.
Jelikož se nemůžeme dohodnout, nebudeme stavět nic a fertig,“ oznámila
v tiskovém prohlášení první žena Pro-

rubriky
Večerníku

stějova. Ono nic ale nebude tak horké,
konšelé nabízejí občanům jinou alternativu. „Ten plac vedle aquaparku
je volný a využijeme ho jinak. Na pozemek nastoupí bagry, které vyhloubí
obrovskou jámu, kterou pak zalijeme
vodou. Vznikne zde rybník, který občané mohou využít i ke koupání. A ať
si zde plavou, jak chtějí, ten rybník
bude mít na délku sto padesát metrů,“
šokoval Agenturu Hóser Jiří Nikamnepospíchal, náměstek primátorky.
Ale když rybník, tak se vším všudy!
Potencionálním plavcům tak nesmí
vadit, že nádrž bude plná ryb, mnohdy i dravých. „Jsme neskonale rádi, že
se město odhodlalo k tomuto činu, rybníků není nikdy dost. Do vody nasadíme nejenom kapry, ale i štiky, candáty
a sladkovodní žraloky. Ti nejsou pro

člověka nebezpeční, pokud ovšem lidé
tyto „člověkožrouty“ nebudou při koupání provokovat,“ prohlašuje Adolf
Delfín, předseda Okresního rybářského svazu v Prostějově.
S výstavbou rybníku je nakonec spokojen i předseda plaveckého oddílu,
který vehementně požadoval stavbu
padesátimetrového krytého bazénu
a svými hláškami nakonec rozeštval
celé zastupitelstvo. „Pokud půjde
o stopadesátimetrový rybník, tak to masérské centrum. „Každý se může
beru. Vybudujeme zde osm plavec- namasírovat doma,“ odsekla primákých drah a můžeme tak uspořádat torka Rašáková.
světové závody na této trati. To svět
Za Agenturu Hóser Majkl
ještě nežral,“ mne si ruce František
Motýlek.
Text v této rubrice je smyšlený,
Zkrátka tak přijdou pouze ti, kteří
nikterak pravdivý a redakce
se těšili v rámci krytého bazénu na
spoustu jiných služeb. Například Večerníku se od něj distancuje.

KRIMI

PÁTRÁNÍ

íslo

Tohle bývá černou můrou všech
provozovatelů hospod či restaurací. A obzvláště těch vesnických.
Také do Kaple bohužel zavítal
nevítaný host. V místní hospodě
ovšem nekonzumoval oblíbený
pěnivý mok, ale přišel krást!

28 000
V noci z pondělí na úterý minulého týdne zatím neznámý lapka
vnikl do objektu pohostinství.
Překážkou mu nebyla ani vysoká vrata, ta přelezl a vypáčil
dveře jak od chodby, tak i skladu.
A tady pobral převážně alkohol,
maso a také dvě horská kola.
To vše za osmadvacet tisícovek.
S prázdnou tedy rozhodně neodcházel, pokud ho ale policie chytí,
hrozí mu až dva roky basy.

PEDPLATNÉ
608 960 042

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

ZUZANA ZEZULOVÁ
se narodila 19. dubna 1985 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
1. srpna 2017. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 32 do 35 let a měří mezi
165 až 170 centimetry. Bližší údaje
k hledané osobě nejsou k dispozici.

Tohle není zrovna šťastné číslo, alespoň ne pro notorického vykradače
bytů Antonína Tesaře. Ten je nyní
souzen za vloupání do sedmi bytů
na teritoriu Prostějova, přičemž
majitelům způsobil bezmála půlmilionovou škodu. Už podruhé má jít
na pět let do kriminálu. A to může
být ještě hůř...
ZAUJALA NÁS…

JAN KANYZA
Většina z nás jej velmi dobře zná
z televizních obrazovek, jako herec je
naprosto famózní. Nyní v Prostějově
přesvědčuje o tom, že je také skvělý
malíř. Uplynulé pondělí zahájil svoji
výstavu v muzeu vernisáží, která přinesla rekordní návštěvnost.

Foto: Muzeum Prostjovska

ZASLECHLI JSME…

„UŽ TADY NEVIDÍM
BĚHAT TOHO PSA,
NENÍ V TOM
GULÁŠI?“
Návštěvník sobotní akce
Guláš Rock Fest
u plumlovské přehrady měl
trochu obavy ze surovin,
které obsahoval jeden
z nabízených voňavých gulášků
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 24/13 °C
Alan

Úterý

27/12 °C
Hana

Støeda 24/15 °C
Jáchym

MILAN NOVOZÁMSKÝ

Ètvrtek 27/17 °C

se narodil 10. července 1964 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
8. srpna 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 52 do 55 let, měří mezi
175 až 180 centimetry, má hubenou
postavu, hnědé až ryšavé rovné vlasy.

Pátek

Petra

22/17 °C
Helena

Sobota 20/13 °C
Ludvík

Nedìle 19/11 °C
Bernard
Zdroj: meteocentrum.cz
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Na pehradu doasn ZAPOMETE
PLUMLOV Důraznému varování a okamžitému zákazu
u
u
koupání v plumlovské přehradě nemohl uplynulou středu
zprvu nikdo ani uvěřit. Vždyť ještě pár dní předtím hygieni-ci chválili čistotu vody v její nádrži a hodnocení prezento-vali na stupnici číslo jedna. Ve středu 9. srpna už Krajská hy-m
gienická stanice v Olomouci vydala vyhlášku o okamžitém
o
zákazu koupání! Důvod? Aktuální měření totiž prokázalo
nadměrný výskyt sinic! „Koupání v přehradě je nyní zdraví
nebezpečné,“ varovali hygienici.

Michal KADLEC
„Podráždění sliznic toxiny sinic se může
při koupání ve znečištěné vodě projevit například zánětem spojivek. I při
neúmyslném polknutí vody bohaté na
výskyt sinic se mohou projevit účinky
na zažívací trakt člověka, tedy nevolnost,
zvracení či průjem,“ uvádí se v prohlášení
Krajské hygienické stanice v Olomouci,
pod kterým je podepsána Eva Čehovská, ředitelka odboru hygieny obecné
a komunální. „Toxiny sinic jsou způsobilé i k otravám domácích zvířat. Laboratorní zjištění a provedené hodnocení
zdravotních rizik proto vedly Krajskou
hygienickou stanici k závěru, že voda ke
koupání v předmětné oblasti je znečištěna v míře, která ohrožuje veřejné zdraví.

Vzhledem k notnému rozsahu, kdy hrozí
akutní poškození zdraví, bylo nutné přikročit k vydání tohoto opatření obecné
povahy. Dočasný zákaz používání vody
ke koupání bude zrušen, pokud pominou důvody pro vydání tohoto opatření,
tedy v případě vyhovujících výsledků
laboratorních rozborů vzorků vody
v koupacím místě. K dalšímu měření čistoty vody v plumlovské přehradě dojde
v pondělí čtrnáctého srpna,“ píše se dále
v prohlášení, které vydali krajští hygienici.
Večerník ovšem zajímalo, jak je možné, že se kvalita vody v přehradě během pár dní zhoršila z jedničky na
pětku?! „Toto je spíše otázka pro odborníka z řad hydrobiologů. Během posledních dní se rychle střídaly teplé a studené
fronty, měnily se také tlaky vzduchu,“

zareagovala Eva Čehovská. „Naší prioritou je teď ochrana zdraví občanů, proto
jsme po středečním měření vydali zákaz
koupání. Aktuálně je voda v plumlovské
přehradě skutečně zdraví nebezpečná,“
dodala.
Jak si během uplynulého víkendu Večerník všiml, lidí koupajících se v přehradě
skutečně výrazně ubylo, což však může
jít z části na vrub ochlazení. Přesto jsme
několik lidí spatřili ve vodě! „Zákaz koupání? Nevím o něm! Jo, ta voda je trošku
zelená, ale prosím vás, kdy nebyla? Každopádně se doma pořádně vysprchuji,“
krčil rameny muž, který si z nečistot ve
vodě nic nedělal.
Večerník bude situaci ohledně kvality
vody v plumlovské přehradě i nadále sledovat. Už dnes se hygienici na
čistotu změří znovu, informace o výsledcích najdete na internetových
stránkách Večerníku!

Na zaátku minulého týdne se lidé na pehrad ješt koupali, ve stedu však hygienici vydali drazný zákaz, který vydržel až do víkendu.
Foto: archiv Veerníku

Tajemník nemá nástupce

KONKURZ ZRUŠEN!
zjistili jsme

PROSTĚJOV Vybrat pro prostějovský magistrát nového tajemníka po
Lubomíru Balášovi, který od 1. června nastoupil jako ředitel Krajského
úřadu Olomouckého kraje, nebude tak jednoduché, jak se na první
pohled zdálo. Výběrové řízení na
tento uvolněný post totiž napoprvé
skončilo fiaskem. Zvítězila v něm
dosavadní vedoucí kanceláře tajemníka, která ale s primátorkou Alenou
Raškovou nenašla společnou řeč.
Konkurz tak byl zrušen a brzy dojde
k opětovnému vyhlášení...

Michal KADLEC

Uprostřed minulého týdne se na webových stránkách města objevila pouze
stručná a nijak nekomentovaná zpráva
o tom, že konkurz na funkci tajemníka
Magistrátu statutárního města Prostějova byl zrušen. Večerníku se podařilo zís-

kat vyjádření hlavních zainteresovaných
stran k tomu, proč vítězka výběrového
řízení nakonec do funkce tajemnice nenastoupí.
„Přihlásili se pouze tři uchazeči. Výběrová komise stanovila konečné pořadí
zúčastněných uchazečů a já oslovila vítězku Janu Orságovou působící ve funkci vedoucí odboru kanceláře tajemníka.
Nicméně jsme se neshodly na některých věcech. Zejména na tom, jakou já
mám představu o tom, co by měl tajemník dělat. Paní magistra je vynikajícím
pracovníkem ve své dosavadní funkci
a já bych byla velice nerada, kdyby kvůli
naší neshodě se na současném pracovním vztahu něco změnilo,“ vysvětlila
krok magistrátu Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova.
Podobně Večerník informovala i samotná vítězka výběrového řízení, která se
však možnosti převzít funkci tajemnice
po Lubomíru Balášovi vzdala. „Do výběrového řízení na obsazení pracovní pozice tajemník Magistrátu města Prostějova

jsem se přihlásila proto, že jsem měla
zájem tuto pracovní pozici vykonávat.
Skutečnost, že navzdory nejúspěšnějšímu umístění ve výběrovém řízení se tak
nestane, je výsledkem vzájemné dohody mezi mnou a paní primátorkou. Obě
jsme dospěly ke shodnému názoru, že
nejprospěšnější pro úřad bude, pokud
budu nadále vykonávat svou současnou
pozici vedoucí odboru kanceláře tajemníka,“ napsala Večerníku Jana Orságová.
Večerník ovšem zajímalo, proč primátorka vzápětí neoslovila druhého

či třetího uchazeče o post tajemníka
a výběrové řízení rovnou zrušila?
„Zbyli pouze dva kandidáti, takže jsem
se rozhodla, že rovnou vyhlásíme nový
konkurz. Věřím totiž, že po prázdninách
se do něj přihlásí daleko více uchazečů
a bude z čeho vybírat,“ objasnila primátorka Alena Rašková s tím, že k 1. lednu
příštího roku bude post
tajemn
níka magismaagistajemníka
trátu obsazen.
obsazeen.
„Před
dpokládáám
„Předpokládám
to,“ us
smála se.
usmála

?

vydán policii?
PRAHA, PROSTĚJOV Kriminální policie požádala minulý čtvrtek Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o vydání dvou nejvlivnějších mužů hnutí ANO
2011, Andreje Babiše a také poslance i prostějovského zastupitele Jaroslava
Faltýnka! Důvodem je vyšetřování poskytnutí padesátimilionové dotace na
výstavbu Čapího hnízda. Vyšetřovatelé se totiž domnívají, že evropská dotace
byla získána podvodem.
Večerník na konci minulého týdne oslovil Prostějovana Faltýnka s dotazem, co na
snahu policie zbavit ho poslanecké imunity říká. „Neznám žádost policie, nevím,
z čeho mě obviňují! Nemám s Čapím hnízdem a dotací nic společného, celé je to
uměle vytvořená kauza s cílem poškodit naše hnutí,“ odvětil Večerníku s tím, že
nejdříve si prostuduje žádost policie a poté se rozhodne, zda se bude bránit možnému
vydání.
„Celé je to účelová kauza s cílem poškodit pana Babiše, mě a naše hnutí. Nic jsem neudělal, budu se bránit, a ať to vyhodnotí voliči ve volbách. V žádném případě nehodlám
z politiky odejít, protože jsme za toto volební období prosadili mnoho užitečných zákonů a postupně vracíme peníze lidem. Na rozdíl od minulých vlád, které jenom slibovaly, my jsme udělali konkrétní věci. Ať to posoudí naši občané,“ zareagoval Jaroslav
Faltýnek zcela zřetelně na otázku, zda neuvažuje o rezignaci na poslanecký mandát,
ale také mandát prostějovského zastupitele.
(mik)

Najít náhradu za Lubomíra Baláše na post
tajemníka úadu se zatím nezdailo. Vítzka
konkurzu Jana Orságová to nakonec vzdala.
Koláž Veerníku

ZATEN KVLI

CIGARET!

KAŽDÉ MÍSTO
MÁ SVJ PÍBH
www.vecernikpv.cz

...ten náš píšeme už 20 let

17072710827

17040510389

PROSTĚJOV A pak že kouření škodí jenom zdraví! Zapálit si dnes cigaretu
může znamenat i opletačky s policií. V sobotu 5. srpna v ranních hodinách
vyjížděla hlídka na oznámení týkající se právě zákazu kouření. Dopadlo to
divoce...
„V jednom z barů u centra města byl zjištěn čtyřiačtyřicetiletý muž, který si
ve vnitřních prostorách zapálil cigaretu. Obsluha jej sice upozornila na platný
zákaz kouření, na to však dotyčný nereagoval a kouřil i nadále. Výpověď obsluhy potvrdili přítomní svědci. Strážníci vyzvali muže k prokázání totožnosti
a vysvětlení celé situace. Ke kouření uvedl, že je na něj zvyklý a v restauracích či
barech si tak bude kouřit kdykoliv,“ popsal počátek anabáze Petr Zapletal, strážník Městské policie Prostějov.
Neuvědomělý kuřák tak záhy skončil na policii! „Jelikož nebyl na místě schopen hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost, byl předveden na Policii
ČR. Po zjištění totožnosti byl propuštěn a poučen o spáchání přestupku podle
zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,“ řekl Zaple(mik)
tal s tím, že prohřešek kuřáka bude řešit správní orgán.

4

letos slavíme jubileum...

pohled zpátky

PO STOPÁCH
STARÉHO
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STÍNY MINULOSTI

Dalšího ligového zápasu
proti Sigm
se asi

bezdomovci a feťáci jsou pryč, pozornost budí „zpěvák“

Takto nastupovala ob hanácká mužstva k vzájemnému zápasu na úvod loské
sezóny. Letos je vše jinak - Sigma zahájila nejvyšší soutž v Mladé Boleslavi, Prostjov MSFL v Rýmaov...
Foto: Josef Popelka

PROSTĚJOV Byl to skutečný svátek
prostějovského fotbalu. K úvodnímu
zápasu fotbalové Fortuna národní
ligy dorazila z hanácké metropole
slavná Sigma. Na utkání se přišlo podívat rekordních 3 340 diváků a prostějovský tým z něj po bojovném výkonu dokázal vytěžit cenný bod. Po roce
je jasné, že tento historický moment
naše generace už asi nikdy nezažije.
Tým s prostějovským znakem na srdci
předvedl ve svém premiérovém utkání
v druhé nejvyšší fotbalové lize výborný výkon. Přestože se Sigmou prohrával gólem
z penalty, v nastavení první půle se z přímého kopu ukázkově trefil Zdeněk Fládr
a srovnal tak na konečných 1:1. Eskáčko
dokonce díky dalším šancím mohlo pomýšlet i na vítězství. Vlajky početných olomouckých fanoušků, kteří do Prostějova
dorazili, ten den zůstaly svěšeny na půl žerdi.

Napsáno
pred


už řadu dní leželo tělo „zapomenuté“
mrtvé ženy. Rozhodně to nebyl jediný
podobný případ, který se v domě odehrál... Dům byl známý mimo jiné i tím,
že tu azyl nacházeli bezdomovci. „Po
vyklizení dvou bytů už k těmto excesům
nedochází,“ potvrdila Hájková. Přesto
nelze říct, že by byl dlouhodobě zcela
bez problémů. Po-

šti Hlouèela
Dùm na sídli
íci
abát, nájemn
dostal nový k
alu, ale jistì...
se mìní pom

tíže zde dělal například jeden věčně opilý
nájemník, který našel zálibu v močení na
balkóny svých sousedů. „Tento muž na
přelomu roku vážně onemocněl, takže
svého jednání zanechal,“ zmínila se v této
souvislosti Marie Hájková.
Největší rozruch tu v poslední době způsobil zásah Policie ČR proti uživatelům
drog z konce loňského roku. Hodně
přetřásaným tématem byli také štěkající
psi močící a kálející ve společných prostorách domu. „Týkalo se to tří nájemníků. Ve dvou případech to bylo vyřešeno,
u jedné paní mi bylo řečeno, že by bez
psa umřela. V této souvislosti proto spo-

Objekt na ulici Jana Zrzavého byl loni kompletn zateplen, byly zde vybudovány
nové balkóny i výtah. Jeho stav je nyní výrazn lepší, než tomu bylo ped dvma
lety.
2X foto: Martin Zaoral

lupracujeme s Odborem sociální péče,“
dodala Hájková s tím, že všichni stávající
nájemníci platí řádně nájem. „Pokud by
tomu tak nebylo, tak bychom je po třetí
výzvě jednoduše vystěhovali...“
V současné době tak v ulici Zrzavého
patří k nepřehlédnutelným nájemníkům poněkud hlučný muž se zálibou

ve zpěvu. „Je to takový podivín, jezdí
po městě na kole a prozpěvuje si. To
samé činí u sebe doma. Ale na výpověď
nájemní smlouvy to zatím určitě není,“
poznamenala Hájková ke stínům prapodivných lidských osudů koncentrovaných do jednoho paneláku v majetku
města.
(mls)

idii, vyhnte se Olomoucké!
Od středy tohoto týdne začne to, co
jsme již delší čas vyhlíželi s obavami.
V Olomoucké ulici dojde u mostu přes říčku Hloučelu k částečné
uzavírce. Z důvodu finální přípravy
provizorního přemostění tady bude
doprava svedena pouze do jednoho
pruhu a provoz bude řízen mobilními semafory. Dají se tak očekávat
obrovské kolony vozidel, a tak odborníci radí: Olomoucké se nyní radši
vyhněte!
Ke středeční uzavírce a výraznému
omezení provozu přistoupil odbor
dopravy Městského úřadu v Prostějově na základě žádosti investora re-

konstrukce mostu v Olomoucké ulici,
tedy Krajského úřadu Olomouckého
kraje. Bude totiž zapotřebí vytvořit
prostor pro stavbaře, kteří dokončují
poslední práce při realizaci náhradního
přemostění. To si před časem doslova
vymodlili obchodníci a podnikatelé
z obchodní zóny v Držovicích. „Doprava bude zhruba týden svedena do
jednoho pruhu, ten druhý zatím využijeme pro naše nákladní auta. Ve středu
nám dovezou díly pontonového mostu
a v pátek máme v plánu pokrýt celou
objízdnou komunikaci asfaltovým kobercem,“ informoval Večerník jeden ze
stavebních dělníků.

Není pochyb, že uzavírka v Olomoucké a cyklostezky,“ vysvětlil Zdeněk Peichl.
Starý most se poté strhne a na jeho místě
ulici přinese na tak frekventovaném Částečná uzavírka v Olomoucké ulici bude postaven nový. Vše by mělo být homístě značné komplikace v dopravě. potrvá zhruba do konce příštího týdne. tovo do 8. prosince 2007.
„Všichni řidiči budeme muset zatnout
zuby a vydržet to,“ komentoval celou
situaci Zdeněk Peichl, radní a předseda
dopravní komise města. „Starý most je
Což o to, dnes už nějaký ten rok jezdíme po novém mostě v Olomoucké ulici,
zapotřebí rekonstruovat. Bojovali jsme takže si už ani pomalu nevzpomínáme na deset let staré dopravní strasti. V roce
o to dlouhá léta a jednou to muselo přijít. 2007 se ale v plné nahotě ukázalo, jak je pro Prostějov z dopravního hlediska
Dosavadní most už delší dobu nevyho- Olomoucká ulice důležitá. Tehdy všechno ale teprve začínalo, tato frekventovaná
voval současné dopravě a byl i nebezpeč- trasa byla v dalším průběhu let ještě několikrát těžce zkoušená. Rekonstrukce žený, zejména pro cyklisty a také chodce. lezničního přejezdu, výměna asfaltového povrchu, výstavba nových chodníků a v
Původně bylo v plánu začít s touto in- poslední řadě nedávná oprava křižovatky s ulicí E. Valenty. Řidiči tyto uzavírky
vesticí už na jaře, investor ale na žádost opravdu vždycky skousnuli, ale za velkých kritických ohlasů a výrazů nespokojepodnikatelů i města musel původní pro- nosti. My všichni teď jenom doufáme, že s veškerými stavebními pracemi v Olo(mik)
jekt doplnit o objízdný provizorní most moucké ulici je na pár dlouhých let pokoj. Snad...

AKTUÁLNÍ KOMENTÁ VEERNÍKU

17080810888

13. 8. 2007

„Kdeže ty loňské trávníky jsou!“ chtělo
by se zvolat po roce. Cesty obou týmů
po úvodní remíze nabraly úplně jiný
směr. Zatímco Sigma na konci sezóny
celou národní ligu suverénně ovládla
a postoupila do nejvyšší soutěže, Prostějov se krčil na opačném pólu tabulky.
Kdo by přitom řekl, že po vydařeném
úvodu přidá k premiérovému bodu už
jen jedenáct dalších a s tímto ziskem
skončí na suverénně posledním místě.
Sigmě Olomouc letos vstup do sezóny
vyšel podstatně lépe, než ten loňský.
Zatímco před rokem se z Prostějova
vracela s remízou, letos si z Mladé Boleslavi domů přivezla plný bodový zisk, na
který navázala i doma proti Liberci. 1.SK
Prostějov po sestupu svůj úvodní zápas
MSFL sehrál na hřišti Rýmařova a díky
famózní koncovce si odvezli vítězství.
(mls)

PROSTĚJOV Adresa: Jana Zrzavého
3975. Obávaný panelák se sto dvaceti byty a bezmála dvěma stovkami
nájemníků se v uplynulých letech
pravidelně dostával do pozornosti zástupců prostějovské Domovní správy. Někteří z nájemníků si opakovaně
stěžovali na věčný nepořádek, stará
okna či neřešené problémy s „černými“ nájemníky především z řad
bezdomovců. Dům v loňském roce
prošel rozsáhlou rekonstrukcí a jeho
technický stav se výrazně zlepšil.
Mezi jeho obyvateli však kromě „normálních“ lidí stále najdete i několik
podivínů...
Už čtyři měsíce nezaznamenala Domovní správa Prostějov žádnou oficiální
stížnost na některého z obyvatel panelového domu v ulici Jana Zrzavého. Na
poměry objektu s nevalnou pověstí tu
tedy panuje nebývalý klid. „Pouze jednoho ze zdejších nájemníků sleduje Policie
ČR. Není však nijak agresivní a ostatní si
na něj nestěžují,“ konstatovala spokojeně
Marie Hájková, vedoucí odboru kanceláře jednatele prostějovské Domovní
správy, která si za svůj život s problémovými nájemníky skutečně užila své.
Právě ona byla mimo jiné při tom,
když v ulici Jana Zrzavého před dvěma
lety hasiči otevřeli byt, za jehož dveřmi

jak šel čas Prostějovem ...

Mlýnská ulice

!!! OBJEDNEJTE SI
PRÁVĚ TEĎ
VEČERNÍK !!!
* nejvýhodněji
* snadno a rychle
* nejspolehlivěji
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
LEVNĚJI! POUZE TEĎ
A TADY ZA 800 Kč!
ZÍSKÁTE ABONENSTVÍ NA
12 KALENDÁNÍCH MSÍC

Nejstarší hospoda ve stední Evrop. Ulice je pojmenovaná podle smru k takzvanému Hornímu mlýnu. Název se užívá již od šestnáctého století, oficiáln od kvtna 1881
(do roku 1892 a v letech 1940 až 1945 nmecky Mühl-Gasse). Poblíž severního konce
ulice stojí tradiní pohostinství Pod Žudrem. Pedchdce souasného domu ml již od
roku 1499 výepní právo, v osmnáctém století zde díky výhodné poloze vzniknul zájezdní
hostinec. V dom íslo 8 byla již v listopadu 1882 otevena mateská školka. Domy íslo
12 až 14 vlastnili brati Wilhelmové, majitelé továrny s drátnými výrobky. Za domem
pozdji vzniknul areál podniku TONA. V objektu íslo 30 sídlila sladovna Hamburger &
Singer, pozdji firma Moragro.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Komenského ulice

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

NABÍDKA PLATÍ
AŽ DO 30. ZÁÍ 2017!!

letos slavíme jubileum...
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s mstskou policií

Mejdan na zastávce

Před půl devátou večer v pátek 4. srpna
řešila hlídka případ, který se týkal ležících
osob na autobusové zastávce. Na místě
byly zjištěny čtyři osoby pod vlivem alkoholu, které měly kolem sebe pohozené
plastové lahve od vína a další odpadky.
Jednalo se o muže ve věku 67, 52, 36, a 31
let. Strážníkům se přiznali ke konzumaci
alkoholu v prostoru zastávky. Znečištěné
místo uklidili a z prostor zastávky byli vykázáni. Dva ze čtyř mužů byli předvedeni
na služebnu Policie ČR ke zjištění totožnosti. Všichni jsou podezřelí z přestupku
proti veřejnému pořádku, porušení obecně závazné vyhlášky města o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství a zákona o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových látek.

Ilustraní foto: internet

Sousedská hádka
Konfliktem mezi sousedy se strážníci
zabývali předminulou sobotu 5. srpna
dopoledne. Žena oznámila, že soused
z vedlejšího domu částečně zkrátil živý
plot a ostříhané větvičky pak hodil na
její pozemek a do bazénu. Muž strážníkům vysvětlil, že tak učinil proto, jelikož
živý plot přesahuje na jeho pozemek. Se
sousedkou prý není rozumná domluva
ohledně jeho údržby. Hlídka vzhledem
k neshodám obou sousedů oznámila
případ k projednání z přestupku proti
občanskému soužití správnímu orgánu.

Porušil úplně všechno
Předminulý pátek 4. srpna odpoledne
odchytli strážníci v centru města volně
pobíhajícího psa. V daný moment se nepodařilo zjistit, komu zvíře patří, proto byl
umístěn do odchytových kotců městské
policie. Chvíli poté se majitel dostavil na
služebnu. Bylo zjištěno, že pes není očipovaný, nemá platné očkování a majitel za něj
ani neuhradil poplatek, natož aby provedl
jeho přihlášení do evidence vedené finančním odborem. Zjištěný osmadvacetiletý
muž je podezřelý z přestupku proti zákonu
o veterinární péči, porušení obecně závazné vyhlášky města o trvalém označování
psů. O jeho trestu rozhodne správní orgán.

Hlučný kytarista
Těsně před půlnocí v sobotu 5. srpna
bylo přijato telefonické oznámení o hlasitém zpěvu ze zahrádky restaurace
nedaleko centra města. Na místě bylo
zjištěno hraní na kytaru a hlasitý zpěv.
Hlídka kontaktovala provozovatele,
jehož upozornila na dodržování doby
nočního klidu. Dále ho vyzvala, aby jej
zajistil, což učinil. Strážnici muže poučili,
že celá událost bude oznámena příslušnému správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti veřejnému pořádku.

Hlasité koupání rušilo
Uplynulou středu 9. srpna před půlnocí
bylo přijato telefonické oznámení na linku
156 o rušení nočního klidu. Do uvedené
lokality byla vyslána hlídka. Na místě se
podařilo zjistit skupinu deseti osob ve věku
od 18 do 20 let, které si užívaly teplou noc
na zahradě rodinného domu koupáním
v bazénu. Při této aktivitě se mladí lidé hlasitě bavili a tím obtěžovali okolní obyvatele.
Na svou obhajobu uvedli, že kamarádka
odlétá do zahraničí a tak se s ní chtěli rozloučit. Strážníci je upozornili na dobu nočního klidu. Koupání a hlasitého projevu
zanechali a přesunuli se dovnitř domu, aby
nikoho nerušili. Jejich chování bude oznámeno správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti veřejnému pořádku.

krimi
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DLUHY DOHNALY ŽENU K PODVODŮM

PROSTĚJOV Začalo to běžným úvěrem na bydlení. V roce 2011
si ovšem sedmačtyřicetiletá Prostějovanka zřejmě vůbec nepomyslela, že by statisícovou půjčku nebyla schopna splatit. O tři roky
později však začaly její velké problémy. Velký úvěr přestala splácet,
po několika měsících bance došla trpělivost a zesplatněnou půjčku
prodala jinému věřiteli. A dá se jen tušit, že ten byl mnohonásobně
tvrdší při vymáhání peněz. Žena z Prostějova si proto na splátky
začala půjčovat, uzavřela tak celkem devětadvacet nových úvěrů...

Michal KADLEC
„Jde o poměrně extrémní, i když vůbec ne
ojedinělý případ, který dokazuje, jak může
zoufalá finanční situace dohnat člověka
k podvodům. A nikoliv k jedinému...,“
pronesl na nedávné tiskové konferenci
Leoš Navrátil, vedoucí oddělení hospodářské kriminality Policie ČR územního
odboru Prostějov. Jak prozradil, žena si
s nejmenovanou bankou sjednala v roce
2011 úvěr na bydlení. Splátky však záhy
začala posílat velmi nepravidelně a v roce
2014 banka celý úvěr takzvaně zesplatnila a prodala ho jiné společnosti, se kterou
z obav z exekučního řízení uzavřela o rok
později novou dohodu o úhradě dluhu.

„Problém byl ovšem v tom, že podepsala
smlouvu o splátkách, které dosahovaly tří
čtvrtin jejího čistého měsíčního příjmu.
Není tedy divu, že i tuto dohodu dnes
už z podvodu obviněná Prostějovanka
přestala dodržovat. Začaly jí totiž chybět
peníze na chod domácnosti,“ konstatoval
šéf prostějovské hospodářské kriminálky.
Sedmačtyřicetiletá žena tedy začala velmi
těžkou finanční situaci řešit. Ovšem úplně špatně! „Ještě v roce 2015 si pomohla
dalšími dvěma menšími úvěry. To už
ovšem výše společných splátek daleko
převyšovaly její výdělek ze zaměstnání,
což se stalo neřešitelné. Měla ovšem snahu se ze všeho takzvaně vyhrabat, tudíž

„Devětadvaceti úvěry vytloukala klíny,“
zhodnotil šéf hospodářské kriminálkyy

KRONIKA
Straka v bufetu
Zoufalá žena vytloukala novými pjkami klín klínem. Rekordní poet úvr jí však nepomohl, naopak ji stáhl na
úplné dno. Ilustraní koláž Veerníku

si brala další a další půjčky. Takto získané
peníze používala na úhradu dřívějších
závazků, ze zoufalosti tak lidově řečeno
vytloukala klín klínem. Od prosince 2015
do nedávné doby uzavřela celkem devětadvacet smluv o půjčce s různými společnostmi, z toho jednadvacet úvěrů získala
za poslední čtyři měsíce. Tolik půjček už
absolutně nebyla schopna splácet, její nesplacené závazky vůči různým úvěrovým
společnostem byly vyčísleny na celkovou

částku 329 129 korun. Dopustila se tak
úvěrového podvodu, kromě neplacení
rovněž uváděla věřitele v omyl, protože už
dávno nebyla schopna dostát svým závazkům,“ informoval Leoš Navrátil.
Sedmačtyřicetiletou Prostějovanku,
která ještě před zadržením podala žádost o povolení oddlužení, čeká soud.
Za úvěrové podvody hrozí této povedené dámě vzhledem k výši škody
hrozí až pět let vězení.

Penìzchtivá barmanka Dáma podvádla

VYPLENILA TRŽBU
PROSTĚJOV Hospodářská
kriminálka vyšetřuje případ, který v poslední době
není bohužel ojedinělý. Žena
středního věku během necelých tří měsíců letošního roku
okradla majitelku baru o desítky tisíc korun. Nyní už bývalé barmance hrozí až pět let
kriminálu.
Ne každý zaměstnanec je loajální
ke svému „chlebodárci“. O tom se
přesvědčila i provozovatelka herny v Prostějově. „Šestačtyřicetiletá žena, kterou zaměstnala jako

obsluhu, jí zpronevěřila finanční
hotovost 53 450 korun a dalších
14 500 korun z pokladny výherních automatů. K odcizení peněz
došlo v období od prvního ledna
do třiadvacátého března letošního roku. Případ šetříme pro
podezření z trestného činu zpronevěry, za který hrozí trest odnětí
svobody od jednoho do pěti let
nebo peněžitý trest,“ informovala Miluše Zajícová, zastupující
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje pro Prostějovsko. (mik)

v supermarketu
PROSTĚJOV Podvádět se nevyplácí
a tak kvůli pár ušetřeným korunám
může devětačtyřicetiletá žena z Prostějova zaplatit pokutu v řádu desítek
tisíc! V jednom z prostějovských supermarketů jí totiž nevyšel podvod
s vážením hroznového vína...
„Ve čtvrtek desátého srpna před sedmnáctou hodinou došlo v jednom z prostějovských supermarketů k drobné
krádeži. Hlídka městské policie na
místě zjistila, že skutku se dopustila devětačtyřicetiletá žena, která si na prodejně v oddělení ovoce a zeleniny vložila na váhu hroznové víno. Z váhy si
pak nechala vytisknout lístek o množství a ceně váženého zboží. Následně
ovšem do sáčku přidala další hrozny,

ale tyto již nezvážila. Poté prošla pokladní zónou, kde zaplatila jen za část
zboží,“ popsal čin vykutálené zákaznice supermarketu v zastoupení tiskové
mluvčí Petr Zapletal, strážník Městské
policie Prostějov.
Dáma však byla zadržena ještě v supermarketu ostrahou, která její počínání
u váhy sledovala. „Odcizené zboží si
pachatelka na místě odkoupila a strážníkům se na místě ke krádeži přiznala.
Cenový rozdíl byl pouhých šestatřicet
korun. Svým jednáním je podezřelá
z přestupku proti majetku, za který hrozí
u správního orgánu pokuta až do výše
padesáti tisíc korun,“ dodal Zapletal. Vypočítavé dámě se tak kilo hroznového
vína může šeredně prodražit... (mik)

Rval se s kamarádem, STRÁŽNÍKŮM PAK LHAL
PROSTĚJOV Minulou středu 9. srpna po dvacáté hodině vyjížděla hlídka
městské policie k napadení mezi dvěma muži v centru Prostějova. Možná
by šlo o rutinní zásah, kdyby jeden
z aktérů strážníkům nenahlásil své
vylhané jméno i bydliště. Jeho pravou
identitu zjistili až státní policisté.

„Po příjezdu strážníků na místo byl
kontaktován neznámý muž, který byl
účastníkem fyzického konfliktu. Ten
uvedl, že k incidentu došlo po předchozí
slovní hádce s jiným mužem. Druhý aktér z místa odešel před příjezdem hlídky.
Strážníkům se přihlásil svědek, jenž viděl
dva muže, jak se perou na zemi. Přistou-

pil k nim a odtrhl je od sebe. Poté jeden
z účastníků konfliktu odešel neznámo
kam a k dalšímu napadání nedošlo. Podařilo se zjistit, kdo rvačku začal, jednalo se
o muže, kterého hlídka zastihla na místě.
Při zjišťování totožnosti viníka vyšlo najevo jeho lhaní. Úmyslně totiž uvedl totožnost jiné osoby. Za pomocí hlídky Policie

ČR byla zjištěna jeho pravá identita. Svým
jednáním je čtyřiatřicetiletý muž podezřelý z přestupků proti veřejnému pořádku
a proti občanskému soužití,“ shrnul celý
případ v zastoupení tiskové mluvčí Petr
Zapletal, strážník Městské policie Prostějov. Jak dodal, o výši trestu účastníkům
rvačky rozhodne správní orgán. (mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

ntrapoškození
o
k
Zloděj se tváří v tvář setkal s těmi, které okradl

Vykrada byt Tesa
PROSTĚJOV Minulé úterý u Okresního soudu v Prostějově bylo pořádně narváno! Eskorta dovedla z vazební věznice do jednací síně
v klepetech Antonína Tesaře. Sedmatřicetiletý nepolepšitelný vykradač bytů stanul tváří v tvář nejen senátu vedenému předsedou
Petrem Vrtělem, ale také sedmi okradeným majitelům. Ti neskrývali
zlobu, došlo však také na rozčarování. Odcizené peníze, šperky, starožitnosti i škody na poškozeném majetku jim jistě z většiny nahradila
pojišťovna. Nicméně kdo jim nahradí předměty rodinného charakteru, památné fotografie a další osobní věci, které mají pro poškozené zcela jinou než finanční hodnotu?
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
O notorickém zloději a sériovém vykradači bytů už hovořili policisté před
dvěma týdny na tiskové konferenci
Územního odboru Policie ČR Prostějov. Antonín Tesař byl v roce 2011 odsouzen na pět let za uvedené zločiny.
Když se vloni dostal na svobodu, začal
krást nanovo. Kriminalisté mu prokázali další případy vykradených bytů,
za které byl opět odsouzen. Ještě než

stačil nastoupit následný výkon trestu,
vyloupil dalších sedm bytů! „Ihned
poté akceptoval soudce náš návrh na
uvalení vazby obžalovaného,“ podotkl
před dvěma týdny Leo Haluza, šéf prostějovské kriminálky.
Antonín Tesař se v úterý 8. srpna
zpovídal z vykradení bytů v ulicích
Nerudova, Melantrichova, Trávnická, Lidická, Dykova, Olomoucká
a Hybešova. Z nich si odnášel nejenom finanční hotovost, často i v jiné
než české měně, ale také šperky, starožitnosti a další cenné věci. Tesař v některém ze sedmi případů svého řádění
v cizích bytech rozporoval výši škody,
kterou způsobil. Z tohoto důvodu byli

ERNÁ

předvolání k soudu i samotní poškození, přestože jindy to nebývá zvykem.
„Zajímalo by mě, kam obžalovaný
prodal náš počítač. Dcera v něm měla
uloženy patnáct let staré rodinné fotografie, také památné snímky ze svatební cesty po USA a další věci, které
penězi nejde nijak nahradit,“ pronesla
u tribunálu Dagmar Poláková, jedna
ze sedmi okradených majitelů bytů.
„Tento člověk mi ukradl bronzové
sošky, které měly nejenom pro mě,
ale pro celou rodinu obrovskou cenu.
Byly vyrobeny mým pradědečkem
už v Rakousku-Uhersku a chtěl jsem
je nedávno předat svým potomkům.
Tedy již páté generaci. Od pojišťovny
jsem sice dostal přes sto tisíc, i když
odborný posudek zní na částku sto
devadesát tisíc korun. Ale o peníze
zas až tak nejde, kdo nám nahradí
morální újmu, to fakt nevím,“ rozzlobil se v soudní síni další z okradených Leopold Rozsíval. „Pro soud
je primární trest obžalovaného, což
by mělo být i určitou satisfakcí i pro
vás poškozené. A také by to měla být
forma ochrany společnosti, která by

mohla být ohrožena tímto recidivistou,“ promluvil směrem k poškozeným soudce Petr Vrtěl.
K odhalení zloděje pomohla v jednom z případů i jeho krev zanechaná
na knížce, kterou si v jednom z bytů
prohlížel. „Během letošních Velikonoc
jsem byla mimo Prostějov. Když jsem
se v pondělí vrátila domů, všechno
bylo v bytě rozházené. Zmizely mi dva
notebooky, finanční hotovost v eurech
a ze šuplíku v ložnici i vzácné šperky.
Nejvíce mě mrzí ztráta zlatého náramku i náhrdelníku s českým granátem,
což byly památky po mojí mamince,“
pronesla se slzami na krajíčku Naděžda
Kocourková z Prostějova.
Soudní přelíčení s Antonínem Tesařem bylo odročeno a pokračovat
bude na konci září výslechem posledního svědka. Za škodu bezmála
půl milionu korun mu nyní hrozí
dalších pět let vězení. Jak se ovšem
Večerník dozvěděl, do kriminálu
může jít i na osm let. Na triku má
totiž další případy, čímž by se škoda
přehoupla přes současného půl milionu korun...

Ilustraní foto: internet

Pravděpodobně pod rouškou
tmy v noci ze soboty 5. na neděli
6. srpna vnikl neznámý pachatel do občerstvení v ulici Za Velodromem. Nejprve přestřihl visací zámek na kovové mříži před
vstupními dveřmi a po jejich
překonání se dostal i do útrob
provozovny, kterou prohledal.
Při odchodu si vzal nalezenou
finanční hotovost 2 423 korun,
vystavené alko i nealko nápoje,
cukrovinky a elektrické nářadí.
Poškozený si předběžně vyčíslil
škodu na necelých dvanáct tisíc korun. Ve věci byly zahájeny
úkony trestního řízení pro trestný čin krádeže.

Okradena v obchodě
Ve středu 9. srpna krátce před
polednem nakupovala v prodejně s oblečením v ulici Kravařova
šestašedesátiletá žena. V nestřeženém okamžiku jí neznámý pachatel ukradl z kabelky, kterou
měla zavěšenou na ruce, peněženku s finanční hotovostí 4 000
korun, osobními doklady a platební kartou. Operační důstojník
ženě volající na linku 158 řekl, že
na místo posílá hlídku a také jí
doporučil, aby si neprodleně zablokovala platební kartu. Ve věci
policisté zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z trestných
činů krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.

Opilý cyklista neujel
Minulé pondělí 7. srpna pět
minut po půlnoci zastavovala
policejní hlídka v ulici Kralická
za pomoci modrého výstražného světla a s červeným nápisem
´STOP´ cyklistu. Na pokyn muž
na jízdním kole nereagoval a pokračoval v cestě po uvedené ulici
dál. Na mostě přes kolejovou trať
byl opět policisty zastavován a na
tento pokyn již zastavil. Z předložených dokladů policisté zjistili, že se jednalo o dvacetiletého
muže. Provedenou dechovou
zkouškou odhalili, že je pod vlivem alkoholu, když nadýchal
0,27 promile. Cyklista se přiznal
k vypití necelého litru piva, další
jízdu mu policisté zakázali. Mladík se dopustil přestupku proti
zákonu o provozu na pozemních
komunikacích.

Podvedl prodavače
Minulou středu 9. srpna bylo
na linku 158 oznámeno, že byl
podveden prodavač jedné z elektroprodejen. V polovině června
neznámý pachatel přišel vrátit
zboží, které bylo ve stejný den
v prodejně zakoupené. Místo
procesoru, který měl hodnotu 14
790 korun, tam byl procesor jiný,
v hodnotě pouhých 999 korun.
Že došlo k záměně zboží, odhalili
až pracovníci při kontrole zboží
na centrále. Případem se zabývají
policisté a šetří ho pro trestný čin
podvodu s dvouletou trestní sazbou odnětí svobody.

děti, pejsci, zdraví

Zuzana ŠTANGLOVÁ
21. 7. 2017 52 cm 4,05 kg
Brodek u Prostějova

Marisa LUDVÍKOVÁ
7. 8. 2017 48 cm 3,05 kg
Prostějov

Štěpán SEKANINA
28. 7. 2017 49 cm 3,55 kg
Ptení

Pondělí 14. srpna 2017
www.vec
www.vecernikpv.cz

Z NEMOCNICE ...

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel) Zatímco kvalitní opalovací krém

JESS

je krásná pedstavitelka plemene hasky, velkého vzrstu ve vku
zhruba pldruhého roku. Jde o odrostlé štátko, které se musí
ješt všemu uit. Se svým pánem bude ráda podnikat dlouhé
procházky. Šastná bude v domeku se zahrádkou. Bez problému se snese s pejskem, na vodítku chodí pkn, netahá.

ARGO

je dvou až tíletý kíženec nmeckého ováka a labradora velkého vzrstu. Má velmi milou a pátelskou povahu,
s kterou si každého hned získá. Vhodný do domeku se
zahrádkou. S fenkou se snese bez problému, na vodítku
umí, netahá.

TEJÍK

je roztomilý kíženec stedního vzrstu ve vku asi tí let. Je
velmi pátelský a spoleenský pejsek, který si svou povahou
každého získá. Spokojený bude v domeku se zahrádkou.
Je velmi dobrý hlída. S fenkou se bez problému snese, na
vodítku chodí pkn, netahá.

Foto: internet

k poškození vnitřního ucha, a tím i sluchu nebo rovnováhy, tak i prasknutí bubínku změnou rychlého přetlaku.
Při běžném šnorchlování jsou ale tato rizika téměř nulová,“ vysvětluje primář Navrátil.
Zdaleka nejhorší dopady na naše uši však mohou
mít hlasité letní hudební akce, ze kterých si můžeme
odnést i vážné trvalé následky. Hlasitá hudba přitom
může poškozovat sluch nejen ve smyslu jeho úbytku, ale
i ve smyslu následných jevů, jako jsou například šum či
pískání v uchu, takzvaný tinitus. „Sluch si lze běžně chránit jediným způsobem, a sice zvýšit vzdálenost od hluku
a snížit dobu jeho působení. Alternativou jsou chrániče
sluchu, které do určité míry hlukovou zátěž ucha snižují.
Lidem, kterým nevyhovují klasické ušní špunty, protože
je například tlačí, dovedeme chrániče sluchu proti hluku
vyrobit na míru, přesně podle otisku ucha v naší ORL
ambulanci. Pobyt v hlučném prostředí se ale každopádně nedoporučuje pro lidi s již poškozeným sluchem
z hluku, děti a těhotné,“ uzavírá primář Navrátil s tím, že
při pobytu na slunci je nejen na hudebních akcích navíc
potřeba chránit uši před spálením. Uši jsou totiž stejně
jako nos, zátylek a ramena vystaveny slunci maximálně. Měly by být proto vždy ošetřeny krémem se silným
ochranným faktorem a ideálně zcela kryty před sluncem
pokrývkou hlavy.

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍ KY!

cesta kolem světa a tak jsme se vydali na indiánskou stezku ke koním, naučili se africkou lidovou,
pochutnali si na dračích nudlích na dopravním
hřišti nebo se sešli v kostýmech na světovém tržišti. Že si rodiče s dětmi letní programy užili, dokládalo to, že se někteří už chtěli přihlásit na další
rok,“ sdělila Markéta Skládalová z Mateřského
centra Cipísek. „Děkujeme všem malým i velkým,
že k nabízenému programu přistoupili tak aktivně,
odvážně a tvořivě. Děkujeme také teamu dopravního hřiště za zázemí a Karlovi Pokorskému za
každoroční spolupráci při vodnické cestě kolem
Hloučely,“ dodala vděčně Markéta Skládalová.
Hlavním smyslem táborů je nejen vyplnit prázdninové dny zážitky a vyzkoušet si něco nového,
ale především nabídnout rodičům a dětem prožít společný čas a zažít se v jiných rolích, seznámit se s ostatními rodinami a navázat přátelství.
A to se stejně jako v minulých letech podařilo
(red)
i letos.

Prázdninový program Mateského centra Cipísek je pestrý, dti ani rodie malých capart se rozhodn nenudí.
2x foto: MC Cipísek

ochrana uší a sluchu bývá stále opomíjena. Léto
si obvykle spojujeme s odpočinkem, dovolenými
a celkově příjemnou atmosférou. Ale i pro naše uši je
léto naopak nejnáročnějším obdobím v roce, během
kterého jsou ohroženy z celé řady zdrojů - ať už jde
o vodu, slunce, cestování, nebo třeba hudební akce.
Kromě infekcí a spálenin přitom lidem v důsledku
těchto aktivit hrozí třeba i trvalé poškození sluchu.
Za letní dovolenou dnes stále více Čechů cestuje letadlem, což znamená velkou zátěž pro naše uši. „Zejména
při přistávání dochází ke změně tlaků ve středouší, a to
obzvláště u lidí, kteří trpí alergiemi. Důležité je, aby byl
při letu dostatečně uvolněný a provzdušněný nos a nosohltan, bez hlenu, aby se snížilo riziko středoušního zánětu při otoku Eustachovy trubice. Vhodné je používat
žvýkačku při letu, nebo antihistaminikum, či nosní kapky s uvolňujícím efektem před letem,“ radí MUDr. Pavel
Navrátil, primář oddělení ORL Nemocnice Prostějov.
Další problematickou kapitolou je pak voda, která může
ohrozit zdraví, zejména pokud je špatné kvality. „Pokud
se jedná o moře, tam je riziko infekce minimální. Na
druhém místě jsou přírodní koupaliště, rybníky a vůbec
nejhorší jsou neudržované přehřívané bazény, u kterých
je riziko infekce vysoké. Většinou jde o infekce zvukovodu, které po odléčení nezanechávají žádné následky ve
smyslu změny sluchu. Pokud dojde k infekci středního
ucha, tam už v ojedinělých případech i po odléčení zánětu může nastat poškození sluchu, a to i trvalé,“ varuje MUDr. Navrátil.
V souvislosti s vodou je pak problematické také potápění. Pokud se potápíme do větší hloubky, uši mohou trpět
podobně jako v letadle, kdy se opět mění tlak zevního
prostředí a vyrovnává se s tlakem v uších. „Při profesionálním potápění hrozí různá postižení v rámci změn
mikrocirkulace krve ve vnitřním uchu, a to obzvláště při
neadekvátně rychlém vynoření se. Zde může dojít jak

sluneční brýle
lidépololetí
jako samozřejmost,
návštìvnost kinaa Metro
za berou
první

FIGARO

je kouzelný kíženec malého vzrstu ve vku pti až šesti
let. Je to klidný a velmi pátelský pejsek, který bude úžasným parákem. Vhodný je do domeku se zahrádkou. Je to
dobrý hlída. S fenkou se bez problému snese, na vodítku
ítk
tku
chodí pkn.

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 Už desáté prázdniny za
sebou pořádá Mateřské centrum Cipísek v Prostějově letní příměstské tábory
pro rodiče s dětmi od dvou do šesti let.
Letos se tradičně cestovalo z pohádky do
pohádky, ale také kolem světa. Pro děti
i rodiče byly připraveny hry, výtvarné,
hudební i taneční aktivity, procházky
a výlety do přírody a spousta netradičních úkolů a zážitků.
„V rámci pohádkového týdne navštívili rodiče s dětmi vodníka Hloučeláka, zatančili si
na královském plese, upekli dort s pejskem
a kočičkou nebo si zasportovali s trpaslíky.
Pro větší děti s rodiči byla připravena týdenní

z pohádky do pohádky i kolem svta Odborníci varují: Léto p ináší adu
skrytých nástrah
ástrah pro uši a sluch

Dti šly o prázdninách s Cipískem

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!

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!

BLAHOPØEJEME!!!

Revidovaná čísla jsou
však ještě lepší,
než se předpokládalo!
Ella MÜLLEROVÁ
7. 8. 2017 47 cm 2,55 kg
Kostelec na Hané

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

6

Pondělí 14. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Není tajemstvím, že
o nebytové prostory v majetku města
není v Prostějově velký zájem. Některé
z nich leží ladem už řádku let. Vedení
magistrátu se tak rozhodlo k očekávanému kroku. Z nebytových prostor
začíná dělat byty pro potřebné!
„Na nedávném zasedání bytové komise
nás jednatel Domovní správy Prostějov
Vladimír Průša informoval o realizaci
změn nevyužitých nebytových prostor,
o které není mezi podnikateli či živnostníky zájem. Tyto prostory se začínají měnit
na byty. Například v panelovém domě
v Kostelecké ulici číslo 17 tímto přebudováním vzniklo šest nových bytových
jednotek, v Brněnské ulici tři nové byty
a v domě číslo 11 na náměstí T. G. Masaryka se počítá také se změnou užívání
dvou vytipovaných nebytových prostor
na bytové jednotky,“ sdělila Večerníku
Jana Halvadžievová, prostějovská radní
a předsedkyně bytové komise města.
Právě tato komise bude po prázdninách
jednat o nových nájemnících zmíněných
bytů.
(mik)

zjistili jsme

na byty

mĚní radnice

prostory

Nebytové

ho náměstí a s tím spojenou výstavbu autobusového terminálu. Mají
zde být postaveny celkem dva zálivy
s autobusovými zastávkami. Mohu
konstatovat, že s realizací tohoto investičního plánu nemají ani dopravní komise, ani ředitel společnosti
FTL Hloch žádné problémy,“ uvedl
Petr Kousal (KDU-ČSL), zastupitel
a předseda dopravní komise města.
Dojde nakonec k přehodnocení situace a rozhodne se rada města ke
(mik)
změně?

Vedení m÷sta se rozhoduje, na kterém míst÷ upąednostní výstavbu autobusového
terminálu. Nov÷ pąipadá do úvahy i lokalita ve Wolkerov÷ ulici. Foto: Michal Kadlec

ho terminálu v Prostějově počítali
také s lokalitou ve Wolkerově ulici.
A také je pravda, že pomalu o tomto
místě začínáme přemýšlet,“ připustil
možnost změny projektu a umístění
terminálu Antonín Zajíček, vedoucí
odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.
Stále ale platí, že město je připraveno realizovat původní projekt
na Floriánském náměstí. „Na dopravní komisi jsme již projednávali
plánovanou revitalizaci Floriánské-

Kosířem a v souvislosti s tím i k omezení
dopravy v Martinákově ulici. Tady jsou
v obou jízdních směrech instalovány přenosné semafory. Tato opatření potrvají do
neděle dvacátého srpna,“ poskytl Večerníku informaci Miroslav Nakládal, vedoucí
odboru dopravy prostějovského magistrátu.
Otázkou ale je, zda nebylo možné křižovatku otevřít dřív, dělníci na místě stavby
skutečně už pár dní absentovali. Ovšem
v silnici zeje dosud značně výrazná prohlubeň. „Při podobných rekonstrukcích a po
zasypání i zabetonování výkopu musí dojít
k technologické přestávce. Beton musí řádně zatvrdnout, teprve poté je na něj možné
položit asfalt. Na tom se nic neuspěchá,“
vysvětlil Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního města
Prostějov.
(mik)

Zatímco v Martinákov÷ ulici se tvoąí dlouhé fronty vozidel, v ulici Pod Kosíąem éeká výkop
Michal
po oprav÷ vodovodu ješt÷ na položení asfaltového koberce... 2x foto:
fotoo: Mi
M
chal Kadlec

PROSTĚJOV Uzavírka ulice Pod Kosířem kvůli rekonstrukci vodovodní sítě
i plynové přípojky u křižovatky s Martinákovou ulicí trvá podle místních lidí
zbytečně dlouho. Zatímco dopravu řídí
na této frekventované komunikaci mobilní semafory, dělníka byste tu hledali
jen těžko...
„Silnice je furt zavřená, v Martinákově ulici se tvoří během dopravní špičky dlouhé
fronty aut. Před dvěma týdny se dělníci
vrtali v zemi, pak celou díru s potrubím
zasypali a zabetonovali. Ale teď už tak pět
dní tady nikdo není, ovšem uzavírka trvá
i nadále,“ postěžovala si Večerníku jedna
z obyvatelek ulice Pod Kosířem.
Jak jsme zjistili, lidé bydlící v okolí i samotní řidiči budou muset ještě pár dní
vydržet. „Kvůli opravě vodovodu jsme
byli nuceni přikročit k uzavírce ulice Pod

Bagry se v Kostelecké
ulici brzy pąesunou do
prostoru pąed obchčdky, jejichž majitelé proti
stavb÷ cyklostezky protestují. Stezka jim totiž
rapidn÷ sníží možnosti
k parkování aut.
2x foto: Michal Kadlec

ztratí parkoviště

Obchodníci se bouří,

PROSTĚJOV Výstavba cyklostezky
v Kostelecké ulici probíhá podle radních v souladu s harmonogramem.
Na místě vybagrovaného chodníku
už dělníci pokládají podkladní vrstvu
a dokonce pár metrů celého úseku je již
vybaveno speciální dlažbou. Večerník
ale zjistil, že ne všichni jsou ze stavby
cyklostezky uneseni...
Jsou to majitelé obchůdků a jiných provozoven v těsné blízkosti rondelu, kteří
se bouří proti cyklostezce, jenž jim podle
jejich názoru ukrade spoustu parkovacích
míst. „Cyklostezku napříč vyasfaltovaným
prostorem před našimi obchody jsme si
nepřáli. Sebere nám spoustu parkovacích
míst, na která byli zvyklí naši zákazníci.
Když tady bude další komunikace, nikdo
k nám autem nepřijede a přijdeme o tržby,“ postěžovala si prodavačka jedné z provozoven, která si nepřála být jmenována.
„Ano, vzniká zde problém s majiteli obchůdků před rondelem. Pravdou je, že
s výstavbou cyklostezky se rapidně změní

Cyklostezka v Kostelecké:

Kropení silničních komunikací se
v Prostějově koná podle stanovených
pravidel. „Je prováděno především za
účelem snižování prašnosti, přízemního
ozónu a pocitové teploty. V případě, že
se jedná o zmírnění následků veder, je
teplotní hranice stanovena při déle přetrvávajících teplotách nad osmadvacet
stupňů Celsia,“ vysvětluje Večerníku

Michal KADLEC

PROSTĚJOV
V Horko, že by se dalo krájet! Letos už během
ěhem šestnácti dní vyjela
kých ulic speciální technido prostějovských
ka společnosti FCC Prostějov, která na
základě požadavků magistrátu kropí
silniční komunikace. Co na tom, že se
v nastalých vedrech voda z asfaltu téměř
okamžitě vypaří. Ochlazování silnic má
přesto svůj opodstatněný význam, což
potvrzují odborníci.

systém parkování před jejich provozovnami. Doposud oni i jejich zákazníci byli
zvyklí parkovat svisle, nyní zde ale nově
bude zřízeno podélné parkování. Tím samozřejmě počet míst výrazně ubyde, a to
zhruba o polovinu,“ potvrdil Večerníku
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek
primátorky Statutárního města Prostějova.
Stížnosti a nářky obchodníků ale nebudou mít na další průběh stavby žádný
vliv. „Výstavba bude probíhat dále přesně
podle projektu a cyklostezka v Kostelecké

Martin Grepl, ředitel společnosti FCC
Prostějov, která tuto službu pro město
zajišťuje. A práce má letos zatím více než
dost. „První výjezdy za účelem zmírnění následků veder byly realizovány již
v červnu, do současnosti odhaduji počet
těchto výjezdů na šestnáct. Při této činnosti bylo přibližně spotřebováno 240
metrů krychlových vody, která je čerpána z městské studny na náměstí Spojenců v Prostějově,“ prozradil Grepl.
Zkrápění silnic ve městě má v nastalých
vedrech určitě svůj smysl. „Nedávno odvysílala Česká televize ve své zpravodajské
relaci informace o teplotách v ulicích Prahy,
kde v ulici bez zeleně byla teplota vzduchu
díky rozpáleným zpevněným plochám
okolo čtyřiatřiceti stupňů, v ulicích se stromy pak pod jednatřicet stupňů Celsia. Jediná možnost, jak v mezích možného teplotu snížit, je kropení komunikací, respektive

ulici se před rondelem napojí na stávající
stezku vybudovanou kolem Víceúčelové
haly-zimního stadionu již před několika
lety. Uvedení obchodníci by si měli uvědomit, že prostor před jejich provozovnami je pozemek města, který právě oni
dosud využívali k parkování svých vozidel
a vozidel zákazníků. A předesílám, že dlouhá léta za to neplatili ani korunu,“ uvedl na
vysvětlenou Zdeněk Fišer s tím, že stavba
cyklostezky se daří přesně podle časového
plánu. „Do konce prázdnin by měla být
dokončena.“
(mik)

mlžení mlžící tryskou, což
o má samozřejmě
ož
samo
m zřejmě
za následek snížení zdravotního rizika pro
občany ve městě,“ konstatuje Martin Grepl. „To každopádně. I když všichni vidíme,
že pokud je šestatřicetistupňové vedro,
voda se z rozpáleného asfaltu skoro hned
vypaří. Ale aspoň na přechodnou dobu se
asfalt ochladí a hlavně se usadí prach, který
nás v Prostějově rovněž velmi trápí,“ přidala
Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně
prostějovské primátorky pro životní prostředí.
Jak se Večerník ještě dozvěděl, ochlazování
či zvlhčování vzduchu kropením komunikací a použitím mlžící trysky je v Prostějově prováděno mimo dopravní špičku,
což je v rozmezí od 12:00 do 14:30 hodin.
„Kropeny jsou hlavní frekventované komunikace v centru vymezené vnitřním
okruhem města s největší frekvencí pohybu vozidel a chodců,“ uzavírá Grepl.

Na kropení silnic se už spotřebovalo 240 kubíků vody!

Speciální technika spoleénosti FCC Prost÷jov zabezpeéuje ochlazování silniéních komunikací
vodou. Kropení se pochopiteln÷ nevyhne ani nám÷stí T. G. Masaryka. Foto: FCC Prost÷jov

zjistili jsme

Také Prostìjov sužují OBROVSKÁ VEDRA

PROSTĚJOV Večerník v nedávné
minulosti již opakovaně informoval o záměru vedení magistrátu
vybudovat velký autobusový terminál v blízkosti městských lázní
v Blahoslavově ulici. Sem by se
rovněž měly přestěhovat nebezpečné zastávky z ulice Hliníky.
Jak jsme ale zjistili na posledním
podobnému docházelo. Jak říkám, k chy- mimořádném jednání zastupitelbě došlo, ale tu může udělat každý, a takto já stva, ve hře je i jiná varianta!
k tomuto problému také přistupuji,“ uvedla pro Večerník Ivana Hemerková (PéVéč- Michal KADLEC
ko), náměstkyně primátorky Statutárního Opoziční zastupitelé totiž kritizují
výběr lokality pro nový autobusoměsta Prostějova.
„Začátkem března jsme získali nový po- vý terminál. „V blízkosti lázní stavět
kladní systém a přechod na něj nebyl jed- něco takového je nevhodné a i v tisnoduchý, naopak způsobil celou škálu ob- ku jsem se dočetl, že profesionálním
tíží. Nicméně má tolik výhod, že s drtivou řidičům městské hromadné dopravy
většinou jeho funkcí jsme spokojeni. Co se to také nelíbí. Nejenom podle
se týče údajů z roku 2016, tak se vlivem in- mého názoru by mnohem vhodnějformačního šumu při komunikaci s UFD ší lokalita pro tuto investiční akci byl
a poskytovatelem starého pokladního prostor před domem ve Wolkerově
a evidenčního systému stalo, že jsme ne- ulici. Je to krásně blízko centra měspřebrali jejich údaj, ale nesprávně spočítali ta a dopravně napojitelné na nedavlastní. Chyba nás mrzí, rozhodně nebyla leký rondel a hlavní silnici. Problém
úmyslná. Od nynějška počítáme s údajem by jistě nastal pro obyvatele tohoto
z UFD, tedy 22 606 návštěvníků za první domu, protože ti využívají zmíněný
pololetí roku 2016,“ objasnila lapálii ředitel- prostor pro parkování svých vozidel. Ale když už tedy budeme staka kina Metro 70.
Vedení magistrátu už dále chybné se- vět komunitní dům v Sušilově ulici
čtení návštěvníků nehodlá řešit. I z toho s obrovským parkovištěm, mohlo
důvodu, že s prací nové ředitelky jsou by se jim parkování nabídnout tady,“
maximálně spokojeni. „I po opravě mínil na jednání zastupitelstva Franpočtu lidí, kteří do kina během prvního tišek Fröml (Změna pro Prostějov).
pololetí dorazili, jsem přesvědčena, že ná- „Je pravda, že jsme při vytváření provštěvnost tohoto zařízení roste a poroste jektů ohledně výstavby autobusovéi v dalším období. K nám na radnici přicházejí jen samé kladné ohlasy. Lidé oceňují
především nový objednávkový systém
vstupenek, velice dobře hodnotí nový
vzhled webových stránek, způsob informovanosti o jednotlivých filmových představeních a také výběr kvalitních filmů. Je
toho víc, co si Prostějované v kině Metro
70 nově pochvalují,“ konstatovala náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.

místo u lázní na „WOLKERCE“? BUDÍ EMOCE

K CHYBĚ AUTOBUSOVÝ TERMINÁL Uzavírka
v ulici Pod KosíŐem

netové stránky www.vecernikpv.cz

Více zelenì než pøedtím

Prostějov (red) – Internetové stránky
města nabízí virtuální novinku, která
umožňuje jak letecký pohled na město,
tak i „procházku“ po jeho historické části
s radnicí. K dispozici je aplikace virtuální prohlídky s využitím responzivního
designu. Návštěvník serveru si může
vychutnat například celkový pohled na
náměstí T. G. Masaryka. Dále aplikace nabízí pohled na Mariánský sloup,
sochy, na budovy Muzea a galerie Prostějova, kostel Povýšení svatého Kříže,
panoramatický pohled na měšťanské
domy na náměstí a na závěr pohled na
radnici se vstupem do budovy. Nechybí
ani kompletní prohlídka radnice, a to
jak z venkovní, tak i vnitřní části, včetně
všech salonků, obřadní síně nebo věže
s panoramatickým pohledem na všechny světové strany a náměstí. V nabídce
pochopitelně nesmí chybět ani městský

Virtuální novinka

Prostějov (red) – Konšelé nyní rozhodují o dalším osudu služby pro veřejnost, která si za poslední dva roky získala
v Prostějově velkou oblibu mezi staršími
lidmi. Současnému provozovateli Senior taxi ale končí smlouva, proto je třeba
vyhlásit další zadávací řízení. Předmětem zakázky je poskytování této služby
na období dvou let, a to od 1. září 2017
do 31. srpna 2019. „Konkrétně se jedná
o zvýhodněnou přepravu občanů města
Prostějova - seniorů ve věku 65 let a starších - na určená přepravní místa v rámci
katastrálního území města Prostějova
a jeho městských částí. Přesně jde o trasy do nemocnice, ordinace obvodních
a odborných lékařů, zařízení poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, na
polikliniku, náměstí T. G. Masaryka na
úřad, pobočky České pošty a hřbitovy,“
vyjmenoval náměstek primátorky Statutárního města Prostějov Pavel Smetana
(ČSSD). „Oslovovat budeme tři možné
dodavatele. Firmu, která v současnosti
službu provádí a další dva subjekty. Nabídky budou hodnoceny na základě
ekonomické výhodnosti,“ přidal vedoucí
Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova Jaroslav Svozil.

Bude Senior taxi
v Prostìjovì
pokraèovat?

Prostějov (mik) - Od pondělí 14. srpna
je v platnosti uzavírka silnice v blízkosti
tenisového areálu za Kosteleckou ulicí.
„Až do čtvrtého září tohoto roku dojde k uzavírce silnice na křížení ulic Za
Velodromem a Chodské. Důvodem je
výstavba pozemních komunikací navazující na Olympijské sportovní centrum.
Objízdná trasa nebyla stanovena,“ informoval Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

Uzavírka u tenistù

Prostějov (mik) - V minulém vydání
Večerník informoval o zdárném postupu
při závěrečné fázi II. etapy rekonstrukce
Tylovy ulice v Prostějově. Ta by měla
skončit na konci prázdnin, maximálně
po prvním zářijovém týdnu. Během
uplynulého týdne náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějov Ivana
Hemerková doplnila informace o konkrétní výsadbě zeleně, která je v plánu
až na podzim. „Před rekonstrukcí druhé
části Tylovy ulice bylo vykáceno jedenatřicet stromů. Na podzim letošního roku
bude ve stejné lokalitě vysazeno jedenapadesát listnatých stromů, které budou
obdobné jako v první části Tylovy ulice.
Konkrétně půjde o třicet kusů magnolií,
čtrnáct kusů růžového jírovce a sedm
kusů okrasných třešní. Dále bude vysazeno čtyři sta šedesát kusů listnatých keřů
jako živý plot a pět tisíc kusů listnatých
keřů v plošné výsadbě,“ vypočítala Ivana
Hemerková (PéVéčko).

navštivte stále více oblíbenější inter

je. Filmy promítané v kině vidělo prý pouze
22 197 lidí, kdežto v loňském roce to bylo
naopak více, celkem 22 606. Jak k těmto
rozdílným údajům vůbec mohlo dojít?
Na to se Večerník zeptal přímo ředitelky
kina Metro 70 Barbory Prágerové. „Unii fil-

Bijásek, tedy deset filmů v průběhu pololetí pro 387 dětí. Další problém způsobila
chyba v našem systému, kvůli které jsme
nenahlásili většinu čtvrtečních představení.
Posledních několik dní jsme s dalšími zaměstnanci nedělali nic jiného, než že jsme

Ąeditelka prost÷jovského kina Metro 70 svoji chybu napravila, statistická éísla návšt÷vnosti jsou ale ješt÷ vyšší!
2x foto: archiv Veéerníku

mových distributorů jsme za první letošní
půlrok špatně nahlásili 22 197 diváků, ve
skutečnosti však je návštěvnost kina o několik tisíc vyšší. Největší část odchylky od
skutečnosti způsobilo nenahlášení většiny
představení programu pro školní družiny

kteří po příjezdu zjistili, že při nehodě se
střetla celkem tři auta, z nichž jedno bylo
nákladní. Vozidla zajistili proti vzniku požáru a zasypali sorbentem uniklé provozní kapaliny na silnici v délce asi sto dvacet
metrů. Dále spolupracovali s Policií ČR
a městkou policií. Při nehodě nebyl nikdo

2x foto: HZS OL kraje

„Co se týká rondelů, tak o nich jsem přemýšlela už dřív. Nelíbilo se mi, že na silnicích
v Prostějově je tolik okružních křižovatek,
které tvoří vlastně jen fádní asfaltový kruh,
maximálně s vydlážděným středovým
ostrůvkem. Esteticky to vypadalo hrozně,
takže jsem začala prosazovat to, co jsem
kdysi viděla na jedné z květinových výstav
v Hamburku. Nejdříve jsme uprostřed nejstaršího rondelu v Prostějově v Plumlovské
ulici vyseli trávník a zasadili listnaté stromy.
O pár stovek metrů dál poblíž nemocnice
jsme poprvé začali experimentovat s výsadbou okrasných květin, především letniček
a cibulovin. Pokus se osvědčil, lidem se to
líbilo a tak jsme s tím pokračovali i na jiných
okružních křižovatkách,“ zavupomínala
Ivana Hemerková (PéVéčko).
Nápad květinových rondelů se skutečně
ujal. Město se tak právem pyšní propracovanou zvláštností, kterou nám mohou
obyvatelé jiných měst v kladném slova
(mik)
smyslu závidět...

pečlivě kontrolovali všechny údaje napříč
celým pololetím, srovnávali jsme vše se
vším, identifikovali všechny chyby a samozřejmostí byla kontrola s účetnictvím.
Po této revizi jsme zjistili paradoxně velmi
potěšující zprávu, a to, že ani náš vlastní
původní údaj nebyl přesný, protože kino
navštívilo v první půlce tohoto roku neuvěřitelných 28 068 diváků! Opravené hlášení
jsme zaslali Unii filmových distributorů,
která jej přijala a zanesla do svých statistik.
To znamená, že kino zaznamenalo oproti
loňskému roku více než dvacetiprocentní
nárůst návštěvnosti, rovněž tržby kina se
tím pádem razantně zvýšily. V účetnictví
evidujeme tržbu za vstupenky přes 2,7
milionu korun,“ shrnula exkluzivně pro
Večerník potěšující zprávu Barbora Prágerová.
Celou záležitost s rozdílnou statistikou
návštěvnosti začala ihned prošetřovat
i náměstkyně primátorky Ivana Hemerková, která je zodpovědná za kulturu v Prostějově. „Na rovinu si musíme
říci, že došlo k administrativnímu pochybení. S paní ředitelkou Prágerovou jsem se
setkala hned v pondělí, jakmile přijela z dovolené. Vysvětlila mi, že při nahlašování
počtu návštěvníků skutečně došlo k chybě.
Ona ji uznala, takže nyní dochází k nápravě
situace. Několikrát tedy došlo k přepočítání počtu návštěvníků a vybrané tržby za
prodej vstupenek na jednotlivá filmová
představení, nové údaje byly zaslány Unii
filmových distributorů, která již výsledek
opravila ve svých statistikách. Paní ředitelce kina jsem toto pochybení vytknula, pro
budoucnost není možné, aby k něčemu

PROSTĚJOV Jednaosmdesátiletá stařenka jedoucí na kole po Jezdecké ulici
v Prostějově se dopustila chyby. Nedala
totiž na křižovatce přednost a vjela do
jízdní dráhy osobnímu vozidlu. Následná srážka však shodou šťastných
okolností dopadla pro seniorku dobře,
sanitka ji odvezla jen s modřinami.
„Ve středu devátého července vpodvečer
jela na kole jednaosmdesátiletá seniorka
ulicí Jezdeckou v Prostějově, která je označena jako vedlejší. Na křižovatce s ulicí Dolní nerespektovala dopravní značku, která jí
ukládala dát přednost v jízdě vozidlům
jedoucím po hlavní silnici. Najela do kři-

žovatky a bočně se střetla s osobním autem
Škoda Octavia, které řídil jednadvacetiletý
mladík ve směru od ulice Šárka,“ popsala
srážku Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Přestože nehoda vypadala hrůzostrašně, babička ze střetu vyvázla ještě
celkem dobře.... „Cyklistka byla naštěstí
jen lehce zraněna. Dechová zkouška byla
u obou účastníků negativní. Škoda byla
předběžně vyčíslena na dvacet tisíc sto korun a nehoda je nadále v šetření policistů
z dopravního inspektorátu,“ dodala Zajícová.
(mik)

na kŐižovatce!

plných okrasných květin a další zeleně
nemají určitě nikde jinde!
O čím dál větší výsadbu okrasných květin
či keřů se na magistrátu už několik let stará
náměstkyně primátorky Ivana Hemerková. Na začátku letních prázdnin Večerníku
potvrdila, že s masivní výsadbou začala
v roce 2013 a každou novou květinku si
prý musela při jednáních rady města doslova vybrečet...

Kruhová kąižovatka poblíž prost÷jovské nemocnice jenom kvete, stąedový kruh tvoąí
vysazené okrasné kv÷tiny, vąes i keąe.
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Pouze v malé míře se
vyskytují města České republiky s podobně vyšňořenými okružními křižovatkami, jako je tomu tak v Prostějově.
Možná to řidiči při jejich průjezdu ani
nemají čas zavnímat, ale tolik rondelů

zjistili jsme

RONDELY
SRAŽENÁ Kvìtinové
jsou prostìjovskou raritou
BABIþKA

Dv÷ ze tąí havarovaných vozidel byla znaén÷ poškozena. Našt÷stí se nikdo nezranil.

zraněn,“ informovala Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Po zaměření nehody a naložení vozidel
na odtahovou službu provedli hasiči závěrečný úklid komunikace a vrátili se na své
základny.
(mik)

Srážka tří aut v Kralické

PROSTĚJOV Hasiči zasahovali u dopravní nehody, ke které došlo v pátek
11. srpna odpoledne v ulici Kralická.
Těsně před půl pátou se zde srazila dvě
osobní a jedno nákladní vozidlo.
„Na místo vyjeli profesionální hasiči
z Prostějova a dobrovolníci z Vrahovic,

návštìvnost kina Metro za první pololetí

Ředitelka Barbora Prágerová vykázala návštěvnost kina Metro 70 za první pololetí
tohoto roku ve výši 25 463 lidí. Vloni za
stejné období navštívilo kino 19 778 osob.
Unie filmových distributorů se ale ohradila
s tím, že obdržela úplně jiné statistické úda-

Michal KADLEC
LEC

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV V celostátních médiích se na začátku uplynulého
týdne objevila informace, na jejímž základě prý v prostějovském kině
Metro 70 došlo ke zkreslení údajů o návštěvnosti tohoto kulturního
zařízení. Podle jednoho z deníků, který je znám jako kritik všeho, co
souvisí s prostějovským magistrátem, dokonce nová ředitelka této
instituce Barbora Prágerová falšovala počty diváků úmyslně, aby prý
zviditelnila své úspěchy! Vydané zprávy vypovídají o tom, že kino
během prvního pololetí tohoto roku navštívilo o zhruba pět a půl
tisíce lidí více než vloni. Problém je prý v tom, že k Unii filmových
distributorů, kam se počty lidí sledujících konkrétní představení musí povinně hlásit, dorazila zcela odlišná čísla. Večerník kauza zaujala,
ovšem jak jsme zjistili, o nějakém podvodu se vůbec nedá mluvit...

Revidovaná čísla jsou
však ještě lepší,
než se předpokládalo!

Zdroj: Kino Metro Prostějov

RYCHLÝ
VEÿERNÍK

zpravodajství

PŘI VÝPOČTU NÁVŠTĚVNOSTI KINA DOŠLO
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v areálu staré prostějovské nemocnice. Původní vjezd z ulice
Brněnská se ukázal jako zcela
nevyhovující a byl nahrazen
vjezdem z ulice Lidická. Argument byl zcela jasný, a to značná
frekvence v Brněnské ulici, která
bránila vjezdu sanitních vozidel
i vůbec veškeré dopravy do areálu nemocnice. Nedaleko pak byla
otevřena nová „Základní škola
Brněnská“, která měla pojmout
jedenáct stovek žáků v sedmadvaceti třídách. Jednalo se o areál se
šesti pavilony, tělocvičnu, venkovní hřiště a krytý bazén, a to vše za
dvaadvacet milionů tehdejších korun. Kdo chtěl, mohl se také v muzeu pokochat uměleckými díly na
téma „Prostějovsko v obrazech“.
ovostavba zářila ve městě
i v srpnu 1987. Do užívání byla předána budova okresní
správy spojů, čímž se město a celý
okres zapojily do automatizovaného telefonního systému. Zároveň
došlo k připojení i na dálkovou
tranzitní ústřednu. Velice smutná událost postihla pamětníky
bojů druhé světové války, jelikož
jeden z nich - generál Vilém Sacher - 14. srpna vydechl napo-

S

sled. O jeho osobnosti se Večerník
zmiňoval v minulých letech a tak si
dnes připomeňme, že šlo o velitele
dělostřelectva u 1. čs. armádního
sboru v SSSR, který se mimo jiné
podílel i na osvobozování našeho
regionu a sám Sacher zabránil vahou své osobnosti již zbytečnému
dělostřeleckému bombardování
našeho města v květnu 1945. Napsal o svých válečných zážitcích
několik knih. Protože se stal v roce
1977 signatářem prohlášení Charta 77, byl režimem degradován na
vojína a hodnost mu byla vrácena
in memoriam až v 90. letech minulého století. Tento prostějovský
rodák (narozen 17. 2. 1907) je jednou z nejvýraznějších osobností
historie našeho města a je možno
se mu poklonit na místním hřbitově. Proto jsme připravili i jeden
imanigární rozhovor, který najdete na straně 9.
rpen 2007 přinesl především
několik rekonstrukcí školních
budov ve městě, a to dohromady
za skoro třináct milionů korun.
Olomoucký kraj jako investor zahájil stavbu nového mostu přes
Hloučelu v Olomoucké ulici. Dne
4. srpna se konala vernisáž děl
zhotovených v rámci VI. ročníku
Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové. Autoři
vytvořili sochy s názvy: List, Myslitel, Anděl, Trojité V a Bez názvu.

V Mnichově se uskutečnilo losování FIBA EURO CUP. Prostějovští
Orli se do prestižního podniku
dostali mimo jiné i díky druhému
místu v předešlém ročníku Mattoni
NBL. Los jim přisoudil estonského
mistra Tartu Rock. Kapitánem prostějovských hokejistů se stal obránce Pavel Kumstát. Na finálovém turnaji „WORLD JUNIOR TENNIS
FINAL 2007“ získali mladí čeští
tenisté stříbrné medaile.
Takové byly události let minulých.
Co napíšeme o letošním srpnu,
snad po letech nikoho nepoděsí,
i když třeba letošní počasí je velmi
nevyzpytatelné.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

A si sáhnou do svìdomí

Zbyteèná šikana?

Jsem jedním z mnoha těch, které nedávno na silnici ve Vranovicích-Kelčicích zastavila hlídka policie. Neviděl bych na tom samozřejmě
nic zvláštního, vždyť policisté dělají jen svoji práci. Ovšem dlužno podotknout, že se tak stalo o půl druhé v noci a strážci zákona kromě dokladů a povinného „dýchání“ chtěli vidět i lékárničku, povinnou výbavu
a rezervní pneumatiku. Je to normální takhle pozdě v noci? Řekl bych,
že ne, že stačila pouze kontrola dokladů a dechová zkouška. To ostatní
byla podle mě v tak pozdní hodinu jen zbytečná šikana řidičů.
P. S., Prostějovsko

Psùm koupání povoleno?

Zaujalo mě, jak si lidé bydlící v „parlamentu“ na ulici Šárka stěžují na radnici na špatný stav nemovitosti. Je pravda, že tento dům hrůzy je strašný
a bydlet zde může snad jen ta nejpotřebnější spodina. Ale kdo tenhle barák zničil? Bylo by lepší, kdyby si zdejší nájemníci sami sáhli do svědomí
a byty i chodby udržovali v dobrém stavu. Jistě, vnější část domu by si
zasloužila alespoň novou omítku, což musí obstarat radnice, potažmo
Domovní správa. Ale interiér si zničili samotní nájemníci!
František Dvořák, Prostějov
Zhnuseně jsem odcházela nedávno z náměstí, kde jsem si na lavičce ve velkém vedru pochutnávala na zmrzlině. V kašně se v tu chvíli „koupaly“ tři nebo
čtyři malé děti, a to pod dohledem rodičů. Vůbec mě to nepohoršovalo, vždyť
co je na tom se v těchto vedrech trošku ochladit? Přišel ale strážník a rodiče upozornil na nevhodnost tohoto počínání, načež děti vykázal z kašny. Co
mě však pořádně namíchlo vzápětí, byl příchod postarší ženy, která v kašně
nechala vykoupat své dva velké psy! A hlídka strážníků? Ti stáli opodál a jen
se usmívali. Tak mě napadlo, že psi mají dnes asi v naší společnosti výsostné
postavení. Výsostnější než my, lidé!
Marie Vodáková, Prostějov

Nechápu, jak někdo může protestovat proti platbě za parkování na
městském pozemku. Lidé z Krasic by si měli uvědomit, že pokud my
ostatní z jiných lokalit města chceme parkovat přímo před svým barákem, musíme každoročně žádat město o povolení a zaplatit příslušný
poplatek. Takhle to dnes prostě chodí. Dávno pryč jsou doby, kdy komunisté na tyto věci vůbec nehleděli a každý si parkoval, kde chtěl. Využívat dnes bezplatně cizí majetek je nehorázná drzost.
Jiří Kubíček, Prostějov

Parkovat zadarmo? Drzost!

ztratí parkoviště

Obchodníci
se bouří,
HLAS LIDU HLAS BOŽÍ

H

odně událostí se odehrálo
v srpnu 1952. Svůj hlas ve
městě dostalo něžnější pohlaví,
a to prostřednictvím výboru žen,
který byl ustaven při MNV. Jeho
předsedkyní se stala Anna Berezová. Jiné hlasy ale byly umlčeny,
a to v dalším procesu s takzvanými škůdci, kteří chtěli údajně
prosazovat zastavení začleňování soukromého sektoru do
národních podniků. Tito byli
nazváni pravičáckými sociálními demokraty. Odsouzeno bylo
celkem pět lidí. Úhrnem dostali
pětaosmdesát(!) let, k pokutě 640
000 korun a samozřejmě došlo
k zabavení veškerého majetku.
Nejednalo se o žádné malé ryby,
ale šlo o ředitele i prokuristy a jednoho soukromníka. Umlčen byl
režimem také časopis Prostějovský
tiskař. A tak uklidnění snad mohly
přinést pouze výstavy dvou výtvarnic v prostějovském muzeu a to Z.
Braunerové a H. Emingerové.
orko bylo i v srpnu 1957.
Další dva občané byli souzeni, tentokrát za rozšiřování „pobuřujících letáků“. Dostali „natvrdo“
3 roky a 14 měsíců. Srpen 1977
přinesl zásadní stavební změnu

H

Pomalu nám končí druhý prázdninový měsíc a my setak
dnes opět ponoříme do místních kronik, abychom se dozvěděli, co dobrého či špatného přinesl do dějin Prostějova
v minulých desítkách let.

ane

A když jsem v minulém Sokolím oku volal na jedné straně po ukončení útoků na živnostníky i malé firmy a zároveň psal na podporu nápadu
snížit zaměstnancům obvody, aby se jim zvýšily platy, nebyl v tom žádný
protiklad, jak mi podsouvá pan Štrajt. Každý spravedlivý stát má vytvářet
dobré podmínky pro všechny občany, ať jsou zaměstnaní, nebo podnikají. Už mě opravdu štve, jak stále mezi sebou hledáme nepřítele. Jsme
přece jeden národ a měli bychom přestat útočit na každého, kdo se třeba
jen rozhodl pracovat jinou formou než my. Pak nám bude všem lépe.
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel

... nebo nové vlastenectví

denní šichtě, jestli jejich nohy a ruce cítí práci nebo jen celý den podnikali a následkem toho jim do „huby sami lítali pečení holubi“. Jenže
před volbami je vždy jednoduché vytáhnout prapor a začít útočit na
nějakou skupinu ve společnosti, že se má moc dobře. Kdo měl někdy
i jen třeba živnostenský list, ví, že to není žádná legrace. On totiž v půlce měsíce automaticky žádný plat nepřijde. A zase jiné problémy mají
logicky poctivě pracující zaměstnanci.

SRPNOVÉ
LISTOVÁNÍ KRONIKAMI
b od ženského výboru až po tenisové stříbro

Každý normální stát potřebuje obě skupiny, z nichž každá má svou roli.
Pan Štrajt to vidí jinak, což dobře dokládá ta část jeho článku, kde se
ptá: „Kdo však zůstane na práci, když zaměstnanci půjdou podnikat?“
Ono je totiž podnikání či výkon živnosti také prací. Stačilo by se zeptat
kterékoliv prostějovské kadeřnice nebo místního instalatéra po celo-

Oživený tøídní boj...

Podobně jako každého jiného autora i mě těší, že nevysílám svými
pravidelnými příspěvky do zdi. Dokladem toho je rozsáhlá odpověď,
kterou na mé zatím poslední, a to červencové, Sokolí oko napsal do jednoho z vydání Večerníku pan Ladislav Štrajt. Jeho názorů si samozřejmě vážím, ale řadu jeho argumentů musím zásadně odmítnout. Panu
Štrajtovi se totiž nelíbila moje kritika útoků předsedy Senátu Štěcha
na živnostníky a malé podnikatele. Jenže on i pan senátor Štěch vychází z úplně jiného vidění světa než já, takže je vlastně logické, že spolu
nemůžeme souhlasit. Na rozdíl od něj i všech podobně smýšlejících
a vlastně i Karla Marxe si totiž nemyslím, že ve společnosti hoří nesmiřitelný boj mezi protikladnými skupinami živnostníků na straně jedné
a zaměstnanci na straně druhé.

aneb obrana podnikání

publicistika

Sokolí oko žije (!)

SOKOLÍ OKO...

letos slavíme jubileum...

17081170919

17081110915
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Prostějova

d ?

Ja

Konstelace hvězd
Zmírněné tempo nemusí hned znamenat pracovní nechuť, ovšem Prostějované
upadnou do určité letargie. Důvodem může být parné počasí, které bude všem vysávat energii. Většina lidí tak bude plnit jen ty nejzákladnější úkoly.
BERANI – 21.3. až 20.4. Můžete
se vztekat, jak chcete, ale jakákoliv
vaše činnost skončí fiaskem. Nebude se vám dařit ani v partnerském
soužití. Jediným receptem pro vás je
okamžitě opustit město a stáhnout
se do ústraní.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Čekají vás
mnohé spory, vaše hádavá povaha
se projeví naplno. Po chuti vám nebude zejména skutečnost, že v práci
výrazně zaostáváte za kolegy, kteří
hýří aktivitou a nápady. Budete muset výrazně přidat.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Na
ulici potkáte člověka, o kterém jste
si mysleli, že už dávno zemřel. Bude
to pro vás šok, ale jen do té doby,
než se spolu dáte do řeči. Toto nečekané setkání bude pro vás životním
impulsem.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Vaše dovolená začne hekticky, problémy
s ubytováním ihned vystřídají žaludeční potíže. Co naplat, první dny
strávíte na záchodě, teprve potom
si začnete plnit své předem naplánované sny.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Hodně lidí
vám bude závidět optimismus, kterého máte na rozdávání. Ve vašem
nitru ale bude hlodat červ pochybností, protože si nebudete vědět
rady s řešením palčivého problému.
Úsměv na tváři bude tedy hraný.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Uprostřed týdne očekávejte nepříjemnou návštěvu, která vás upozorní
na celkem vysoký dluh vůči věřiteli.
Tím se dostane vaše letní nálada na
bod mrazu, budete muset rychle sehnat balík peněz.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. S vámi to
po dobrém asi nejde! Tento týden
vás zastihne v lenivé náladě, teprve
až křik a pohrůžka snížením platu od nadřízeného vás donutí ke
standardním pracovním výkonům.
Máte to zapotřebí?
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Většinu
jedinců tohoto znamení ještě nějaká ta dovolená čeká. Využijte nabídky levných zájezdů do zahraničí,
protože vaše finanční konto je nyní
dosti vyprahlé. Zkuste si ale vsadit,
štěstí je unavené.

STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. Zamilujete se až po uši! Už nějaký čas
hledáte vhodného partnera, se kterým byste vydrželi delší dobu než
s těmi z minulosti. A nyní se na vás
konečně usměje štěstí. Toho pravého potkáte na nádraží!
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20. 1.
Vyhněte se zbytečným hádkám,
které by mohly zkazit vaši jinak
dobrou náladu. Nemáte vůbec zapotřebí zvyšovat hlas, a to i přesto,
že mnozí z vašeho okolí vás nyní
pořádně naštvou.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Okolo
vás se to začne hemžit informacemi,
které jsou pro vás velmi optimistické. Než se ale na základě těchto
zpráv pustíte do realizace svých nápadů, pečlivě si vše ověřte, ať nedojde k blamáži.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Bez návštěvy lékaře se v těchto dnech neobejdete. Začne vás trápit zdraví, a to
v naprosto nevhodnou dobu, kdy
se chystáte na dovolenou. Nicméně
správná léčba a vhodné léky vám
pomohou.
ou.

nákupní servis
pro vás

Always classic normal s
kidélky 10 ks

29,50

Vatové tyinky 200 ks

-

29,90

27,90 27,90

27,90

-

19,90

15,90

29,90 29,90

12,90

Kosmetické tampónky 84 ks

26,50

21,90
(140ks)

24,90

29,90 24,90 21, 90 (120 ks)

Vlhené ubrousky 24 ks

11,90
(15ks)

-

29,90 (60ks) 24,90 22,90

Toaletní papír Zewa Deluxe (8 rolí) 59,90

-

69,90

Papírové kapesníky 2vrstvé 11,90
100 ks
(100ks)

24,90
(200ks)

35,90

Naše
RESUMÉ

-

19,90

104,90

94,90

19,90 34,90

21,90

Potřebovali jsme je včera, potřebujeme je dnes a budeme je potřebovat i zítra.
Prostě se bez nich neobejdeme. A tak je důležité vědět, že nejlevnější vlhčené
ubrousky zakoupíme v Bille, toaletní papír a také papírové kapesníčky v Albertu, zvlhčené ubrousky pak v Penny marketu, kam by si dámy měly skočit pro
kosmetické tampónky. Klasické vložky značky Always s křidélky nabízí za nejvýhodnější cenu hned trio marketů - Kaufland, Tesco a Penny market.
Ať máte čisté dny!
Průzkum byl proveden ve středu 9. srpna.

MUZEUM PROSTJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ ODDLENÍ - LIDOVÁ HVZDÁRNA
OD 14. DO 20. 8. 2017
Ɣ PŘEDNÁŠKA: RNDr. Eva Marková, CSc. „SLUNCE A JEHO VLIVY NA ČLOVĚKA“ - čtvrtek v 18:00
hodin. Vstupné 40 Kč.
Ɣ LETNÍ ŠKOLA ASTRONOMIE se zaměřením „SLUNCE – NAŠE HVĚZDA“) se koná od pondělí do pátku od 18:00 hodin. Pozorování a přednášky. Vstupné vč. čtvrteční přednášky 100 Kč.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Sledujeme fotosféru a chromosféru. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Vstupné 20 Kč.
Ɣ 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.
Ɣ Výstavy SLUNCE – HVĚZDA ŽIVOTA A SMRTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE nabízíme na začátku pořadů.

17072610822

Blokové ištní
v Prostjov
úterý 15. srpna: Moravská - vnitroblok a parkoviště (Krasická - MŠ), Moravská - vnitroblok - parkoviště (Moravská 83 - 85), Krasická (nová zástavba, Moravská - Západní), Krasická (Moravská 1-12), Krasická (Moravská
- Západní), Drozdovice (Určická - Krasická)
čtvrtek 17. srpna: Moravská (Krasická - Moravská po parkoviště vnitroblok č. 83), Západní, Moravská - plocha u Galy,
Západní - parkoviště, Západní - odbočka ke garážím za ul. J. V. Myslbeka, Generála Kraváka, Kelčická, Brodecká

17072110817

... tentokrát ze sortimentu: TOALETNÍ POTEBY
BY

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Přemyslovice
Dne: 28. 8. 2017 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: chatová lokalita u rybníka od TS Závlaha po
konec směr Růžov (chata č. 24).
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), 348 (MŠ), 396, 486 na ul.
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 od 7:30 do 10:30
hodin. Vypnutá oblast: celé sídliště
E. Beneše mimo č. 36, 37, 38, celá ul.
V. Nezvala, ul. E. Valenty od č. 23 po
č. 33 včetně, ul. Za místním nádražím - sportovní areál se správní budovou č.p. 4536, 2893, Olomoucká
č. 91 - 101, ul. Veleslavínská č.2.
Obec: Určice, Seloutky
Dne: 30. 8. 2017 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce Seloutky: oboustranně od č. 106 a 104
po konec obce s čísly 20, 23, 24. Celá
ul. Kout. Od č. 5 a 123 po konec obce
s č. 99 včetně chat. Dále oboustranně
od kostela po konec obce s čísly 101
a 68 včetně chatové oblasti Vinohrady

a chaty V kozencích. Část obce Určice: část obce ve směru od č. 14, 41,
280 po konec obce, ulice s č. 373 - 379,
č. 371 a 336. Oboustranně od č. 140
a 42, 43 podél silnice směr Seloutky po
konec obce, včetně č. 63 až 61. Ulice
od č. 73 po 226. Dále č. 134, 71, 136,
138. Ulice od č. 254 a 275 oboustranně
směrem ke kostelu, okolí kostela včetně domova důchodců, pošty, obecní
úřad. Lokalita novostaveb.
Obec: Tvorovice
Dne: 5. 9. 2017 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Tvorovice (mimo areálu ZD).
Obec: Koválovice u Tištína, Osíčany, Prasklice, Dětkovice (okres
Vyškov), Švábenice
Dne: 5. 9. 2017 od 8:30 do 13:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
vč. podnikatelských subjektů:
Koválovice u Tištína, Osíčany,
Prasklice, Dětkovice, Švábenice.
Odběratelské trafostanice: Koválovice ZD (č. 300705), Dětkovice ZD (č. 320347), Švábenice
ZD (č. 310604), Švábenice Bureš
(701060), Švábenice Škola (č.
310603), Prasklice ZD (410101).
Obec: Mostkovice, Ohrozim
Dne: 6. 9. 2017 od 7:30 do 12:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Ohrozim a areál Forte a.s. Mostkovice (bývalý VOP) vč. fotovoltaických elektráren a letiště.
Obec: Určice, Seloutky
Dne: 6. 9. 2017 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce Seloutky: oboustranně od č. 106 a 104
po konec obce s čísly 20, 23, 24. Celá
ul. Kout. Od č. 5 a 123 po konec obce
s č. 99 včetně chat. Dále oboustranně
od kostela po konec obce s čísly 101

a 68 včetně chatové oblasti Vinohrady
a chaty V kozencích. Část obce Určice: část obce ve směru od č. 14, 41,
280 po konec obce, ulice s č. 373 - 379,
č. 371 a 336. Oboustranně od č. 140
a 42, 43 podél silnice směr Seloutky po
konec obce, včetně č. 63 až 61. Ulice
od č. 73 po 226. Dále č. 134, 71, 136,
138. Ulice od č. 254 a 275 oboustranně
směrem ke kostelu, okolí kostela včetně domova důchodců, pošty, obecní
úřad. Lokalita novostaveb.
Obec: Tištín, Těšice, Nezamyslice
Dne: 7. 9. 2017 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
vč. podnikatelských subjektů:
Tištín, Těšice. Areál ZD Nezamyslice. Odběratelské TS: Nezamyslice ZD (č. 300722), Tištín Prima
(č. 300731). BPE Agro Tištín
(701098), Tištín ZD (300283).
Obec: Konice, Runářov, Křemenec, Čunín, Skřípov, Šubířov
Dne: 8. 9. 2017 od 07:30 do 12:00 hodin. Vypnutá oblast: celé obce včetně
podnikatelských subjektů: Runářov,
Křemenec, Čunín, Skřípov, Šubířov,
Chobyně. Část obce Konice: celé
ulice: Chmelnice (po ulici Kostelní),
Bídov, Staré Město, Pod Cihelnou,
Kostelní, Smetanova, Na Příhonech,
Vodní, Jiráskova, Za Nádražím, Kružíkova, Vápenice, Husova (od č. 288
a kapličky po konec obce směr Jesenec), Sportovní, Komenského, Zahradní, Radošovec. Areál čerpací stanice. Areál ROLS Konice. Odběratelské
trafostanice: Konice Kožetvorba (č.
300807), Konice Kovo (č. 300806),
Linaplast Skřípov (č. 704469), Skřípov
vojsko (č. 300818), Skřípov ZD (č.
300819), Runářov ZD (č. 300817).
E.ON Česká republika, s.r.o.
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IMAGINÁRNÍ ROZHOVOR S VÁLENÝM HRDINOU
PROSTĚJOV Právě dnes, tj.
14. srpna, si někteří ze znalců
historie a také ti, co jsou hrdí na
své rodáky, připomínají třicáté
výročí úmrtí válečného veterána a hrdiny generála Viléma
Sachera, který se roku 1907
narodil v Prostějově. Zemřel
o osmdesát let později. Jeho
životu se Večerník věnoval
podrobně před pěti roky a tak
jsme zapřemýšleli, jak jeho
osobnost přiblížit těm méně
znalým a hlavně naší mladší
generaci dnes. Napadlo nás,
s využitím generálových vzpomínek, vytvořit jakýsi imaginární rozhovor o konci války
v Prostějově. Zda se to povedlo,
záleží jen na laskavém čtenáři.

původní
interview
pro Večerník

Martin
MOKROŠ
 Pane generále, v roce 1940 jste
emigroval z okupované vlasti a po pěti
letech byl před svým rodným městem. Jak jste se v květnu 1945 cítil?
„Naposledy jsem viděl své rodné město
v únoru 1940 pod sněhovou pokrývkou při svém útěku z protektorátu,
při návratu bylo kolem mě všechno
v květu. Při útěku vládli všude nacisté
a v květnu byl Prostějov ještě v moci
urputně i ukázněně bojujících vojáků

Vilém Sacher mìl jasno: „Nepøestanu, dokud
fašisté nebudou zcela poraženi!“

maršála Schörnera, kteří stále věřili, že
proniknou až do americké okupační
zóny. Rozdíl byl v tom, že v roce 1940
jsem byl ubohý utečenec, ale po pěti letech jsem měl své houfnice 3. dělostřelecké brigády namířeny na město a chtěl
okupanty vyhnat.
 O nebezpečí dělostřeleckého
bombardování města sovětskými
děly a o vaší roli při něm se hodně
mluví. Jak to tehdy bylo?
„Ano, dělostřelecký útok jsem měl na starost. Stačilo zvednout telefon a na město
měly začít dopadat granátové salvy... Při
této myšlence jsem se zvlášť dobře necítil. Přesto jsem věděl, že nezaváhám,
a bude-li třeba, dám povely k palbě. Cítil
jsem, že nepřestanu válčit, dokud fašisté
nebudou zcela poraženi. Ať granáty dopadnou na rodné město, možná že ohrozím i své příbuzné, ale přestanu bojovat
teprve tehdy, až nepřítel bezpodmínečně
kapituluje. Nakonec jsem mohl dát jiný
povel a na město dopadlo jen pár ´zastřelovacích´ granátů. Jelikož dorazila zpráva
o německé kapitulaci a dělostřeleckého
bombardování tak bylo město Prostějov
ušetřeno.“
 Co následovalo po této oficiální
zprávě?
„Pociťoval jsem tělesnou i duševní svěžest jako po seskoku padákem trvajícím
pět let. Jakoby se mi právě teď rozevřel

padák, jako kdybych konečně doskočil
na zelenou zemi. Radost, stisky rukou,
objímání, smích i slzy, výstřely ze všech
zbraní a přípitky fasovanou vodkou. Zajímavé bylo, že radostné střílení se ozývalo
i z nepřátelské strany...“
 A jak jste prožíval návrat do rodného města?
„Vjeli jsme do něj na jeepu od Žešova.
U hřbitova jsem nechal zastavit a bušil
na dveře tamního zahradnictví naproti bráně, až se mi podařilo koupit
květiny. Jednu jsem položil na matčin
hrob a druhou na náhrobní kámen
s označením Jiří Wolker - básník. Dál
jsme jeli liduprázdnými ulicemi k radnici. Občas jsme potkali spěchajícího
chodce, u radnice byla skupinka lidí.
Zastavili jsme a všichni se na mne podívali. Z hloučku se oddělil starší muž
v tmavých svátečních šatech. ´Vilóšku?´ zvolal poněkud nedůvěřivě. Byl
to můj otec! Objali jsme se. Změnil se.
Vypadal mnohem starší než v mých
představách. Oči se mu zarosily. ´Synku, synku...,“ opakoval, ´kdyby se toho
dožila maminka....´ Nasedli jsme do jeepu a jeli napřed domů, pak pro bratry
a sestry a ostatní příbuzné.“
 A slavilo se?
„Jasně. Svazky rublů, vytažené z chlebníku, způsobily v Grand Hotelu zázrak.
Obdrželi jsme nejlepší salonek, přikouz-
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Slavilo se po
øádnì.
Svazky rublù
, vytažené
z chlebníku,
zp
v Grand Hote ùsobily
lu zázrak
lilo se dobré jídlo a nápoje, kromě rodiny
se po zprávě o mém návratu sešlo i mnoho přátel, známých, spolužáků, bohužel
jsem ve městě mohl zůstat jen několik
hodin. Povinnosti nekončily.“

2x foto: www.vrtulnik.cz a wikimedia commons

NIIVÁ BOUE SE PEHNALA I NAD PROSTJOVSKEM.

A DVAKRÁT!

Vichřice lámala
v regionu stromy
jako sirky, škody
se sčítají i ve městě
PROSTĚJOVSKO Minulý čtvrtek ve čtyři hodiny ráno se snad museli vzbudit úplně všichni. Nad Prostějovskem se čerti ženili, silná bouřka doprovázená nebývalým větrem napáchala v regionu značné škody. Hasiči nevěděli,
kam dříve skočit. Od rána a ještě během celého dne a následné noci vyjížděli
celkem ke 249 zásahům! Odklízeli popadané stromy ze silnic i z kolejí na železniční trati mezi Čunínem, Konicí a Dzbelem. Několik stromů vichřice vyvrátila i na zaparkovaná vozidla, v Rakové pak silný vítr dokonce posunul velkou plechovou garáž o několik metrů! Sotva si večer hasiči nakrátko vydechli,
přišla v noci další spoušť... Naštěstí už s menšími projevy.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Hasiči měli ve čtvrtek 10. srpna do sedmé hodiny ráno hlášeno už více než devadesát událostí v souvislosti s bouřkami,
další desítky pak obdrželi během dne. Šlo
především o popadané stromy a větve na
komunikacích a na nájezdech na dálnici
D35, v několika případech spadl strom
na dráty elektrického vedení, přístavky
u rodinných domů nebo auta. „Ve třech
událostech zasahovali také u popadaných stromů na železniční trati na Konicku,“ prozradila Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. Hasiči byli
stále v terénu po celý den a likvidovali
také několik utržených nebo uvolněných
střešních krytin. „Nejvíce výjezdů jsme
evidovali na Olomoucku, kde bylo pětatřicet událostí, na Prostějovsku pouze
o tři méně, na Šumpersku jsme zaznamenali šestnáct událostí a Přerovsku třináct.
V Mohelnici vítr poškodil střechu výrobní firmy, v Unčovicích se uvolnila asi
polovina střechy hangáru. V Hněvotíně
se uvolnila střešní krytina na rodinném

domě o rozměrech asi desetkrát dvacet
metrů a spadla na auto. Také v Lošticích
vítr poškodil plechovou střechu rodinného domu,“ vypočítala nejvýraznější zásahy mluvčí krajských hasičů. „Co se týká
ještě Prostějovska, tak v Určicích spadl
strom na dodávkové vozidlo a v Rakové
silný poryv větru posunul celou plechovou garáž a opřel ji o strom,“ přidala Hacsiková.
Hasiči si však dlouho neodpočinuli,
v noci ze čtvrtku 10. na pátek 11. srpna řádil nezkrotný živel znovu! „Vítr už
v uvozovkách pouze lámal stromy, které
naštěstí nikoho nezranily. Bouřky se
naším krajem prohnaly ve dvou vlnách.
Vpodvečer zasáhly zejména Přerovsko,
v noci, těsně po půlnoci, udeřily bouřky
na Prostějovsku a Olomoucku,“ zkonstatovala Vladimíra Hacsiková s tím, že
do půlnoci evidovalo operační středisko
padesát událostí. „Nejčastěji vyjížděli
hasiči na Přerovsku, a to třiačtyřicet, ve
zbytku kraje se jednalo spíše o jednotlivé
výjezdy. Druhá vlna bouřek přišla těsně
po půlnoci. Celkem hasiči od půlnoci
pátku jedenáctého srpna do šesté hodiny ranní zasahovali u devadesáti událostí. Jednalo se především o popadané
stromy a větve na komunikacích, na
drátech elektrického vedení, na autech
i cyklostezkách. Na několika místech po-

V drtivé vtšin pípad v Olomouckém kraji zasahovalo pt stovek hasi pi odklízení popadaných strom z nejrznjších komunikací. Foto: HZS Olomouckého kraje

padaly stromy znovu na železniční tratě.
V noci probíhaly zásahy pouze u jedné
poškozené střešní krytiny, avšak i v pátek
ráno byly v terénu stále desítky jednotek
profesionálních a dobrovolných hasičů.
Podle dostupných informací nebyl při
událostech nikdo zraněn,“ dodala tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Bouřka doprovázená vichřicí napáchala výrazné škody i v samotném
Prostějově. „Do současné chvíle evidujeme osmnáct vzrostlých stromů, které

byly výrazně poškozeny. V jejich případě
nyní musí dojít k vykácení, jinak by byly
výrazným nebezpečím pro procházející
občany. Nejvíce těchto škod registrujeme ve Wolfových sadech, na Sídlišti
svobody, na sídlišti v západní části Prostějova, čtyři stromy bude nutné pokácet
na Sídlišti E. Beneše a jeho okolí, jeden
z velkých stromů byl poškozen také ve
Smetanových sadech,“ vypočítala Večerníku v pátek odpoledne Ivana Hemerková, náměstkyně prostějovské primátorky
pro životní prostředí.

V pátek ráno zasahovali hasii také
v Olomoucké ulici v Prostjov. Jedné
z obyvatelek domu zaplavil prudký déš
sklepní prostor. Foto: Michal Kadlec

zajímavosti k bouøkám
poet zásah profesionálních hasi
hasi,
¯ poet

kteí sloužili od tvrtku 7.00 hodin do
pátku 7.00 hodin, a dobrovolných hasi
inil 249, piemž bžn hasii v prmru
u
za jednu smnu zasahují u šestnácti událostí
ostí

¯ profesionální jednotky ze všech požárních
stanic vyjely alespo k jednomu zásahu
v souvislosti s boukou

¯ v terénu bylo za bouek celkem 89 jednotekk sbor
dobrovolných hasi

ování uvoln¯ do likvidace popadaných strom a odstraování
ných a popadaných stech se zapojilo tém 500 hasi

Krom popadaných strom ešili hasii nejastji škody na stechách. Silný
dokázal vyvrátit i komín rodinného domu. Foto: HZS Olomouckého kraje
vítr do
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V pátek 11. srpna havarovala devatenáctiletá žena u obce Rakůvka. V odpoledních hodinách jela s vozem tovární značky Suzuki Swift ve směru
od Bohuslavic na Rakůvku. Při projíždění mírnou zatáčkou se plně nevěnovala řízení a zřejmě vlivem mikrospánku vyjela mimo silnici a čelně
narazila do stromu. Mladá řidička
při nárazu utrpěla zranění, se kterým
byla převezena do nemocnice. Na vozidle vznikla škoda za 35 000 korun.
Příčiny nehody jsou i nadále v šetření
dopravních policistů.

Vrazila do stromu

Uplynulý čtvrtek 10. srpna byla na
Prostějovsku v odpoledních hodinách provedena dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování platných ustanovení zákona
o provozu na pozemních komunikacích. Do opatření byli nasazeni čtyři
policisté, kteří zkontrolovali celkem
osmdesát vozidel a odhalili dva přestupky. Ty byly v obou případech vyřešeny v blokovém řízení v celkové
částce tří set korun. Požití alkoholu
či návykových látek řidiči motorových vozidel nebylo zjištěno.

Pouze dva hříšníci

Během uplynulého týdne v zatím
přesně nezjištěnou dobu se prozatím neznámý pachatel vloupal do
rodinného domu ve Vranovicích.
Do objektu se dostal po rozbití
okna na verandě a odtud pokračoval dál do objektu. Uvnitř všechno přeházel a prohledal. Nakonec
z domu odnesl nalezenou krabičku
se dvěma prsteny, přívěskem a hodinkami. Škoda byla vyčíslena na
devět a půl tisíce korun na odcizených věcech, na poškození domu
pak tři sta korun. Policisté případ
šetří pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody, za které pachateli, v případě dopadení,
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Zloděj řádil v domě

Minulé úterý 8. srpna ráno bylo na
linku 158 oznámeno, že došlo ke
vniknutí do objektu pohostinství
v obci Kaple. Přivolaní policisté na
místě zjistili, že neznámý pachatel,
pravděpodobně v nočních hodinách
z pondělí na úterý, přelezl vrata a dostal se na dvůr. Následně vypáčil dveře do chodby, pak ještě obdobným
násilným způsobem překonal dveře
do skladu. Uvnitř se již volně pohyboval a při odchodu si nezapomněl
přibrat lup v podobě alkoholických
nápojů, masa a dvou horských kol.
Škoda byla předběžně vyčíslena na
osmadvacet tisíc korun. Prostějovští policisté případ šetří pro trestný
čin krádeže s maximální dvouletou
trestní sazbou odnětí svobody.

Vykradená hospoda

KRONIKA

ERNÁ

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

LEŠANY Nedávno Večerník přinesl
zprávu o „opuštěném“ meruňkovém
sadu u Lešan. Vycházeli jsme přitom
z informací uveřejněných na internetových stránkách serveru www.na-ovoce.cz. Jak se však ukázalo, ty ne zcela
odpovídají realitě...

aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...

zprávy z regionu

region

11

PEDPLATNÉ
LEVNJI
608 960 042

Pondělí 14. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

JJak
ak see je
jelo
elo z lázní
láázn
ní do
do lázní
lázn
ní

zidlem do protisměru. Podle jeho vyjádření
u něj proběhl pravděpodobně mikrospánek.
Vyjel mimo pozemní komunikaci, kde narazil
do dopravního značení a následně do stromu,
který zlomil v kmeni,“ popsala karambol Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
„Vozidlo se převrátilo přes střechu a skončilo v kukuřičném poli. Dechová zkouška
byla negativní a ke zranění řidiče naštěstí
nedošlo. Škoda byla předběžně vyčíslena
na třiačtyřicet tisíc korun,“ doplnila Zajícová.
(mik)

Mikrospánek se idii tohoto vozidla rozhodn nevyplatil, s autem skonil v kukuiném poli.
Foto: Policie R

BŘEZSKO Řidič Citroenu měl předminulou neděli z pekla štěstí na silnici
při sjezdu z Březska do Konice. Policistům po nehodě vysvětloval, že za
jízdy zřejmě usnul. Následkem bylo, že
vyjel ze silnice, přerazil strom a skončil
v kukuřičném poli. Muž jen zázrakem
vyvázl bez zranění...
„V neděli šestého srpna před půl sedmou ráno
jel sedmadvacetiletý řidič s osobním vozidlem
Citroen Berlingo ve směru od obce Březsko
na Konici. Po projetí mírné levotočivé zatáčky se řidič nevěnoval plně řízení a najel s vo-

PŘEMYSLOVICE Nebylo divu, že
ujížděl policejní hlídce. Ale chybělo jen málo, aby muže zákona zmrzačil! Totálně opilý
řidič odmítl zastavit policistů
byl ale prchající šofér dopaden,
nadýchal přes dvě a půl promile
alkoholu!
Předminulou neděli 6. srpna odpoledne hlídkovali policisté v Přemyslovicích před budovou obecního úřadu. „Ve směru na Pěnčín zastavovali
za pomoci zastavovacího terče vozidlo Mercedes Benz VITO. Řidič na
tuto výzvu nereagoval a navíc před
policistou, vyzývajícím ho k zastavení, ještě zrychlil a autem rozbil zastavovací terč,“ popsala incident Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Hlídka ujíždějící vozidlo pronásledovala za využití světelného
i zvukového signálu k zastavení
vozidla. „Asi po dvě stě padesáti metrech řidič na výzvu skutečně zastavil. Kontrola dokladů proběhla bez

problému a policisté ani nezjistili, že
by měl vysloven zákaz řízení vozidel.
Proč čtyřiačtyřicetiletý muž ujížděl,
bylo jasné až po provedení dechové
zkoušky, která byla pozitivní s hodnotou 2,39 promile alkoholu, kdy po
opakované zkoušce se tato hladina
ještě zvýšila na 2,56 promile. Policistům se přiznal, že před jízdou vypil
dva litry vína a s naměřenými hodnotami souhlasil,“ uvedla Zajícová.
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Chlapík totálně zpitý pod obraz
na místě samozřejmě přišel o řidičák a také další jízda mu byla
zakázána. „Případ šetří příslušníci
z obvodního oddělení v Konici pro
podezření z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky, za který
dle trestního zákoníku hrozí zákaz
činnosti, peněžitý trest, případně
odnětí svobody až na jeden rok,“ dodala mluvčí krajské policie. (mik)

Opilý šofér nejprve policistm rozbil
zastavovací terík, po honice pak
nadýchal dv a pl promile alkoholu.
Ilustraní koláž

Šofér usnul, pøerazil strom Opilý øidiè málem smetl policisty!
a ... SKONÈIL V KUKUØICI!

F o too r e poo r táá ž

Michal KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

Nájemce v sadu see trávu, proezává stromy a odstrauje ty uschlé. Samosbr ti roky
nefungoval, jelikož meruky vždy pomrzly.
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOVSKO Zúžení dopravního provozu na dálnici D46 mezi Vranovicemi-Kelčicemi a Žešovem do
jednoho pruhu si vybralo další daň.
Minulý čtvrtek do sebe vrazily dva
kamiony. Dlužno dodat, že ke srážce
došlo díky nepozornosti jednoho z řidičů. Škody jsou bohužel vysoké...
„Ve čtvrtek desátého srpna ráno jel jednačtyřicetiletý řidič cizí státní příslušnosti
s nákladní soupravou po dálnici D46 ve

málo. Proto tu nefungoval samosběr, který
bychom rádi v příštích letech obnovili,“
uvedl vše na pravou míru Pavel Vaňák.
Soukromý zemědělec sídlící v Plumlově Večerník na důkaz svého tvrzení sadem provedl a člověk mu při pohledu
na posečenou trávu i prořezané stromy
musel dát za pravdu. „Faktem je, že sad
už je na konci své životnosti. Původně
zde bylo vysázeno šest tisíc stromů, nyní
jich tu roste zhruba polovina. Nad jeho
budoucností se vznáší otazník, zatím však
rozhodně není důvod jej rušit. Má v krajině své místo a věřím, že minimálně dalších
pět let ještě vydrží,“ dodal Vaňák s tím, že
jeho případná obnova bude otázkou peněz a uvážení majitele.

STRAŽISKO Zajímavá transakce
se připravuje ve Stražisku. Známý
podnikatel a majitel Běleckého
Mlýna Richard Benýšek zde před

zjistili jsme

č
í k l pozemky
k na kkopcii pod
d
časem
získal
kostelem a hřbitovem s křížovou
cestou. Obec chce nyní tento pozemek do svého vlastnictví, aby s ním
mohla nakládat. Takže...
Richard Benýšek přišel s nabídkou
vyměnit pozemek pod kostelem za
2,5 násobek jiných pro obec nepotřeb-

směru od Vyškova na Olomouc. Na katastru Prostějova nedodržel bezpečnou
vzdálenost a nestihl dobrzdit za nákladním autem, které jelo před ním a jehož
řidič musel přibrzdit z důvodu silničního
provozu v místě zúžení. Vlivem těchto okolností došlo ke střetu mezi zadní
a přední částí obou vozidel,“ popsala na
první pohled banální nehodu Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

azení vozidel do
jediného pruhu na
dálnici nezvládli dva
idii kamion, pi
srážce se naštstí
nikdo nezranil.
2x foto: Policie R

Podnikatel Richard Benýšek vlastní
kopec pod kostelem a hbitovem ve
Stražisku, na kterém se rovnž nachází
kížová cesta. Foto: archiv Veerníku

www.vecernikpv.cz

Kostelec na Hané (mik) – S dočasným omezením provozu na
Městském úřadu Kostelec na Hané
se musí smířit tamější obyvatelé.
„Oznamujeme občanům, že z důvodu nemoci je oddělení matriky a evidence obyvatel až do pátku osmnáctého srpna uzavřeno,“ informuje
kostelecký starosta František Horák.

Matrika uzavøena

Němčice nad Hanou (mik) –
Velkého úspěchu dosáhli ve městě
na jihu prostějovského regionu.
Knihovnice Jitka Hanáková a místostarosta Němčic nad Hanou Jan
Vrána společně oficiálně převzali
ocenění za moderní knihovnické
a informační služby v rámci soutěže Vesnice roku 2017. Městská
knihovna v Němčicích nad Hanou
získala také nominaci do celostátního kola o Knihovnu roku 2017.

Nejlepší knihovna

Smržice (mik) - Už dnes začne
ve Smržicích čilý stavební ruch.
Vedení obce na tuto skutečnost
upozornilo především obyvatele
Prostějovské ulice. „Od pondělí 14. srpna začne stavební firma
provádět pokládku obrubníků.
Stavební práce budou probíhat od
začátku obce směrem do centra.
V průběhu stavebních prací budou mít občané omezen přístup
a vjezd ke svým nemovitostem,“
informuje na obecních internetových stránkách smržická starostka
Hana Lebedová.

Omezení ve Smržicích

RYCHLÝ
VEERNÍK

MOSTKOVICE, PROSTĚJOV Po
třech měsících od tragédie na silnici
mezi Ohrozimí a Mostkovicemi seznámili policisté na středeční tiskové
konferenci novináře s probíhajícím vyšetřováním. Ve středu 3. května poblíž
mostku nedaleko čerpací stanice srazil
řidič dodávky devětatřicetiletého chodce. Ten těžkým zraněním podlehl.
„Tato tragická nehoda není ještě uzavřena, jde stále o živý spis,“ podotkl František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.

„Těsně poté se v některých médiích objevila mylná informace o tom, že řidič dodávkového vozidla Master z místa nehody
ujel. To však nebyla pravda, muž na místě
zůstal a nikam se nevzdálil!“
Příčiny, okolnosti a míra zavinění na tragédii však zůstávají stále v šetření. „Několik
dní po události jsme vydali výzvu veřejnosti a hledali jsme svědky neštěstí. Nikoliv
však řidiče, který svým vozidlem chodce
srazil,“ upřesnil Kořínek.
Policisté nyní prověřují některé svědecké výpovědi a rovněž čekají na znalecké

posudky. „Jak jsem již řekl, vyšetřovací
spis je dosud živý, takže podrobnější
informace o tom, kdo za smrtelnou
nehodu může, nelze v tuto chvíli sdělit.
Mohu však říci, že po každé tragické
nehodě dochází k takzvané bezpečnostní inspekci místa s návrhy opatření.
Tak se stalo i v tomto případě. Vzápětí
byly odstraněny vzrostlé křoviny, které
zasahovaly až do komunikace a chodci
vycházejícímu z přilehlé polní cesty zastiňovaly výhled na silnici,“ popsal policejní mluvčí.
(mik)

ješt nezná jméno viníka

TRAGÉDIE u Mostkovic

ý h pozemků
ků a doplatek
d l k jeden
j d miliili
ných
on korun. Součástí výměny by měl být
i lom v Malenách, který funguje jako
točna autobusů. Ten by obec mohla
využívat i nadále za nájem ve výši daně
z pozemku.
„Nejprve by mělo dojít k ocenění pozemků. Pan Benýšek přece nesmí zakázat
přístup ke kostelu a na hřbitov,“ upozornil
však jeden z občanů. Většina lidí však byla
pro. „Kostel je dominanta obce. Pozemek
pod ním by měl patřit obci, aby mohla
udělat vše pro jeho zkulturnění,“ vyjádřil se
například Jiří Motal.
Zastupitelstvo ve Stražisku nakonec návrh
Richarda Benýška přijalo za podmínky
Nakonec však vzhledem k výši ocenění všech pozemků, kterých se bude
(mls)
škody nešlo o pouhý „ťukanec“ směna týkat.
na dálnici. „Provedená dechová
zkouška na alkohol byla u řidičů
negativní. Ke zranění naštěstí nedošlo, ovšem na vozidlech byla
škoda předběžně vyčíslena na šest
set tisíc korun! Viníkovi byla uložena bloková pokuta,“ prozradila
mluvčí krajské policie Miluše Zajícová.
(mik)

podnikatel chce pozemky pod kostelem

Stražisko přijalo Benýškovu nabídku,

Podle jedné z přispěvatelek se o oplocený
sad v současné době nikdo nestará. Tak
tomu ovšem ve skutečnosti není. „Sad
mám od majitele pronajatý už asi deset let.
Pravidelně zde sečeme trávu, prořezáváme stromy a uschlé odstraňujeme. Bohužel v posledních třech letech meruňky pokaždé pomrzly, i letos jich tu bylo jen velmi

Martin ZAORAL

„ukanec“ kamion na dálnici
si vyžádal statisícové škody

2x foto: Michal Kadlec

se také přímo na místě kochal nádhernými vozidly značky Aero, Wikov, Tatra, Škoda, Mercedes a mnoha dalšími.
„Jsem velkým fandou autoveteránů,
i když žádného bohužel nemám. Do
této doby jsem každý rok stál vždycky před svým barákem ve Výšovicích
SKALKA Taková podívaná se nikdy neomrzí! Od nedělního rána se do
a sledoval projíždějící účastníky této
Skalky, do tradičního místa startu velkolepé jízdy Z lázní do lázní, sjížakce. Dnes jsem velice rád přijal pozváděli majitelé historických aut a motocyklů. Bezmála devadesát nádherní pana starosty a konečně tak mohu
ných vozidel si návštěvníci akce mohli nejprve prohlédnout, přesně v
být přímo na místě činu ve Skalce,“
deset hodin pak účastníci odstartovali svůj závod ze Skalky do Slatinic.
svěřil se Večerníku hejtman Olomouc- Petr Šianský z rukou Evy Sosíkové pebral cenu pro vítze Urických her.
Auta i motocykly vyrobené za první ce ještě pamatuje z běžného provozu
kého kraje Ladislav Okleštěk.
republiky, poválečné kusy i zcela ne- na silnicích. „Co si budeme vykládat,
Závod veteránských vozidel stejně jako vel Holík. „Já mám k autům nádherný
dávné, které současná střední genera- dnes má status veterána i ŠKODA Fapředešlé roky odstartoval poslanec Pa- vztah, vždyť jsem v minulosti sám jezdil
automobilové soutěže! A co se týká veteránů, to je prostě paráda, to musí kažsaa
sa
aa
dý vidět. Zaujalo mě také, jak i vozidla
3x foto: Michal Kadlec
vyrobená za první republiky jsou krásně udržovaná či zrenovovaná. To k nim
ale člověk musí mít vztah, obdivuji jejich majitele,“ pronesl Pavel Holík.
Jak si Večerník všiml, po startu se
závodníci ve veteránských vozidlech
vydali na cestu přes Čechy pod Kosířem do Slatinic, ve Výšovicích pak
na ně mávaly špalíry přihlížejících diJako tradin posílal idie historických vozidel na tra do Aerovka vyrobená v roce 1933 byla jedním z nejvtších Soudruzi a soudružky, vped! Doprovodným vozidlem v záváků. Tak velkou oblibu tato famózní Na historické skvosty vystavené ve
Slatinic poslanec Pavel Holík.
lákadel závodu veterán.
vod se stala legendární „papalášská“ Tatra.
Skalce dohlížel i etník ze Saint-Tropez!
akce má!

vorit vyrobená v roce 1989,“ usmíval se
Hubert Grmela, technik a konferenciér
13. ročníku jízdy Z lázní do lázní. „Dnes
registrujeme další rekordní počet
osmaosmdesáti vystavených vozidel, se
kterými přijely přes dvě stovky účastníků jízdy. Někteří z nich se přihlásili na
poslední chvíli, což nám pořadatelům
trošku zkomplikovalo situaci,“ dodal
Večerníku Hubert Grmela.
Do Skalky v neděli dopoledne dorazilo
přes tisíc návštěvníků. Akci zaštiťoval
tradičně prostějovský poslanec Pavel
Holík, výraznou měrou přispěl finančně Olomoucký kraj. Samotný hejtman

Na trase Z lázní do lázní mávaly špalíry diváků

HISTORICKÁ VOZIDLA NADCHLA SKALKU I OKOLÍ O meruòkový sad u Lešan stále peèuje nájemce
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rozhovor Večerníku
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„ LOVK MÁ MÍT DVA SNY. KDYŽ SI
TEN PRVNÍ SPLNÍ, ABY MU JEDEN ZBYL“
Jan Kanyza přijel na
vernisáž své výstavy v prostějovském
muzeu a exkluzivně si
našel čas na povídání s Večerníkem
PROSTĚJOV Zanedlouho sedmdedmdesátiletý rodák z Lipníku nad Bečvou
ažovat
Jan Kanyza se může směle považovat
za umělce tělem i duší. Nejenže je známý televizní a filmový herec i dabér,
ale po dlouhou řádku let také básník,
muzikant a v poslední době velmi
yly vyúspěšný malíř. Jeho obrazy už byly
ež nyní
stavovány po celém světě, načež
édnout
mají unikátní díla možnost zhlédnout
nyzovu
i Prostějované a poznat tak Kanyzovu
vím tetvorbu jinak než prostřednictvím
ondělí
levizních obrazovek. Minulé pondělí
matický
7. srpna dokonce tento charismatický
muž přijel do prostějovského muzea
osobně, aby slavnostně zahájill svou
ěr“. Na
výstavu s názvem Pozdní sběr“.
vernisáž (reportáž najdete na straně
at davy
23 - pozn.red.) se přišly podívat
zvědavých fanoušků a chybět u toho
samozřejmě nemohl chybět ani Veám počerník. Ba co víc, podařilo se nám
řídit následující rozhovor!

v rámci
EXKLUZIVNÍHO
interview
pro Večerník
se ptala

Aneta
DANĚČKOVÁ
Á
 Jak si užíváte tento večer?
„Asi tak, jak mi to vernisáž dovolí.
volí. To
c, jsem
víte, je to přece jenom osobní věc,
naprosto nadšený, kolik lidí přišlo. A ještě
k tomu dobrovolně.“ (smích)
 Co konkrétně vás inspiruje
piruje
k malování?
ty, kra„Jsou to různé věci. Dojmy, pocity,
dé, litejina, vůně, muzika, bezvadní lidé,
o, co ve
ratura. Dalo by se říci, že všechno,
vás zanechá nějakou stopu, která ve vás
aží převyvolá emoce. Člověk se to pak snaží
nést i do toho malování.“
 Řekl byste, že malujete, když
bo si
vás něco zrovna napadne, nebo
šlíte
to, co chcete ztvárnit, promýšlíte
dopředu?
e„Je to pokaždé jinak, není na to recept. Není to tak, že bych si vymys-ělel, co chci namalovat, pak to udění
lal. Jsou to spontánní věci, pastózní
ké
obrazy, náznak návratu k dětské
idí
kresbě. Spontánnost si mnoho lidí
plete s rychlostí nebo snadností,, ale
aneitu
není tomu tak. Uchovat si spontaneitu
je nesmírně důležité.“
 Jakou techniku používáte
te nejraději?
„Teď na malování používám akryl, protože akrylové barvy mi momentálněě nejvíce vyhovují.“
 Kdo je váš oblíbený malíř?
„Jejda, na to by vám nestačilo záznamonamoenovat,
vé zařízení. (úsměv) Já nechci jmenovat,

abych náhodou na někoho nezapomněl. Ne, že by se ho to mohlo
dotknout, ale je to obrovská řada
lidí. Než bych ji vyjmenoval...“
 Takže by se dalo říci, že máte rád
veškeré výtvarné umění?
„To se nedá úplně jednoznačně říct, to
určitě ne. Ale mám mezi umělci svoje
oblíbence.“ (úsměv)
 Pocházíte z Lipníku nad Bečvou,
to odtud není daleko. Máte rád
Hanou?
„Nejde tak ani o konkrétní region nebo
Hanou. Já jsem rád všude, kde se mi líbí
a kde jsou příjemní lidé. To může být
všude na světě, možná i na Marsu, ale
to nevím.“ (úsměv)
 Předpokládám, že jste v Prostějově byl v minulosti už několikrát. Máte nějaké zážitky spojené s naším městem?
„Ano, párkrát jsem tu už byl. Dokonce jsme tu v osmdesátých
letech minulého století už vystavovali. Znám prostějovské muzeum, viděl jsem tu spoustu výstav. Vazbu na Prostějov mám,
protože jsem vlastně až do své
maturity bydlel v Olomouci.“
 Jaké byly vůbec vaše
umělecké začátky?
„S divadlem jsme začali
na střední škole ve
studentském kabaretu a také jsem
už tehdy měl
kamarády, se
kterými jsem
maloval. Krajinařili jsme

zradit, že z osobností, na které rád
vzpomínám, jde hlavně o Miloše
Nedbala, Karla Högera, Radovana Lukavského, Vlastu
Fabiánovou, ale i na
spoustu a spoustu
dalších.“

znamnými malíři. Turistickým centrům
se naopak vyhýbám obloukem. Když se
vrátím do Prahy, maluji také, ale nemám
zde ateliér. No a ta barevnost obrazů se
tlumí právě s pobytem v zachmuřených
Čechách. Navíc z Malé Strany v Praze,
kde bydlíme, se zase stal Disneyland.
V naší ulici je poslanecké ghetto, kde jez-

Během n
nejbližší doby v ničem
hrát
Chci se věnovat
h
rát nebudu.
ne
mal
malování
a odpočinout si
tak od profese, na kterou
m
mám oficiálně papíry...
M
v Moskvě
a na ministerstvo kultury. Všichni jsme
byli drženi ve strachu.
Dne se děje něco podobDnes
ného v důsledku ekonomick
mických
tlaků. Když je
lidsk strachu využíválidského
v prospěch malé hrstno ve
lid je to vždycky hnus!“
ky lidí,
 V čem vás v nejbližší
době můžeme vidět hrát?
„Mom
„Momentálně se nic nepřipravuje
pravuje. Teď jsem se vrhl na
malován
malování a chci tomu věnovat
nějaký čas,
č energii a odpočinout si od
o profese, na kterou
mám papír
papíry.“
 Nemr
Nemrzelo vás nakonec,
zvolil herectví místo
že jste si zv
malování?
„To jsem si nec
nechal jako koníčka. Na
malování je úža
úžasné, že je to povolání
nesmírně svobodn
svobodné, tedy pokud nejste
ve vleku komerčn
komerčních zakázek. Tím ale
neříkám, že malovat
malov na objednávku je
hanba. Dělali to Leonardo,
Le
Rembrandt,
Rubens… K nim se ale vůbec nechci
přirovnávat, chraňp
chraň pánbu.“
 Malovat jezd
jezdíte již deset let do
Languedoku, m
malebné oblasti jižní
Francie. Proč?
„Maluji tam ve ssvém pronajatém ateliéru, který není velký. Jeho nájem se
dá finančně unést
unés i na české poměry.
(úsměv)) Ve svém ateliéru maluji, odpočívám i se vydávám na výlety do okolí.
Nejčastěji navštěvu
navštěvuji místa spojená s vý-

v okolí Olomouce a bylo
to úžasné. Nádherné! Pak jsem se
rozhodoval, jestli hrát,
nebo malovat, a tehdy
převládla touha po ´veřejné exhibici´. Jakmile
se mi povedlo udělat přijímačky na DAMU napoprvé,
nebylo co řešit!“
 Když jsme se dostali
k tomu vzpomínání, tak na co
nejraději vzpomínáte právě
z dob svých studií na DAMU?
„Spíše na konkrétní osobnosti
než na zážitky. Některé by stejně
byly nepublikovatelné, já bych je
vlastně ani neřekl. Můžu ale pro-

Jan Kanyza nezapomnl minulé pondlí ani na své fanynky.

máchanou a táhlo se se mnou, že jsem
průserář. Rád na tu dobu nevzpomínám...“ (ušklíbne se) Ve filmu jsem si od
třiasedmdesátého do šestasedmdesáténeškrtnu protože jsem se při
ho vůbec neškrtnul,
natáčení filmu Sok
Sokolovo v Rusku nedal
okrást sovětskou se
servírkou a nevybíravě
co šlo až na ambasádu
jsem jí vynadal, což

dí jen limuzíny a chodí turisté. Když jsme
se sem nastěhovali a narodila se nám
dcera Bára, pamatuji si, jak před vraty sedávaly babky na židlích a povídaly si. Ten
půvab je už dávno pryč...“
 Je náročné skloubit profesi herectví s malováním?
„To víte, že ano, vždycky musíte jedné
z profesí čas ukrást, takže já kradu jako
straka. Z herecké profese malování
a opačně. Za těch pětačtyřicet let jsem
si už ale zvykl. Nelze dávat na misky vah
a říct, co v mém životě převažuje. Dělám
obojí. Cítím se být hercem stejně jako
malířem. I když se tyto profese navzájem
kříží, to je fakt.“
 Když nemalujete ani nehrajete,
jak trávíte svůj volný čas?
„Vleže na kanapi.“ (smích)
 Takže vašimi koníčky jsou malování a pak ležení na kanapi?
„To je spíše nutnost než koníček. V mém
věku už se to dá pochopit.“
 To se dá určitě pochopit v každém
věku. Nicméně letos vás čeká významné životní jubileum. Plánujete
velkou oslavu?
„Já o ničem nevím, žádné velkolepé večírky s ohňostrojem neplánuji. Myslím
si, že vlastně není co slavit. Možná pro ty
druhé, pro mě asi ne.“ (úsměv)
 Splnily se vám vaše životní sny
a předsevzetí?
„Podívejte, člověk má mít dva sny. To
proto, že když si ten první splní, aby mu
další jeden v kapse zbyl. Mně se řada snů
splnila, další zůstávají...“ (úsměv)

vizitka
JAN KANYZA
Foto: internet

Foto: Muzeum Prostjovska

 A jak vzpomínáte na svůj první
film z roku 1969 Utrpení mladého
Boháčka?
„Úplně prvním filmem bylo Malé letní
blues natočené režisérem Jiřím Hanibalem, kde jsem hrál roli, která byla
ve smlouvě pojmenována jako ´kluk
v partě´. Bylo to v roce 1966 za studií na
DAMU. V Boháčkovi pak hrál skoro celý
náš ročník. Rád vzpomínám na našeho
třídního profesora Miloše Nedbala. Aniž
bych se tím chtěl vytahovat, myslím, že
mě měl rád. A já jeho také, samozřejmě.“
 Na volné noze jste už od ledna
roku 1979, to vám zřejmě vyhovuje
nejvíc, je to tak?
„Od prvního ledna 1970 do patnáctého
září 1977 jsem byl v angažmá pražského Divadla Na Zábradlí a pak ještě rok
v hereckém souboru při filmovém studiu Barrandov. Po roce jsem sám podal
žádost o výpověď dohodou. Vyhověli
mi rádi. Hubu jsem měl vždycky nevy-

✓ narodil se 25. října 1947 v Lipníku nad
Bečvou
✓ herec, básník, malíř, muzikant, vynikající
vypravěč a fotograf, je i ilustrátorem knížek
pro děti
✓ už jako malý hoch byl všestranně nadaný hrál na klavír, saxofon
i klarinet
✓ v roce 1966 odmaturoval na Gymnáziu Olomouc-Hejčín
✓ o čtyři roky později se stal absolventem pražské DAMU
✓ často dabuje, nejznámějšími herci, jímž propůjčil svůj hlas, jsou
George Clooney a Michele Placido
✓ jako herec se představil v desítkách filmech a seriálech jako například Vražda kočky domácí, Chobotnice z II. patra, Mravenci nesou
smrt, Jak napálit advokáta, Rukojmí v Bella Vista, Brácha za všechny
peníze, Zlaté rybky, Kriminálka Staré Město, Hříchy pro pátera Knoxe,
Území bílých králů, My všichni školou povinní, 30 případů majora
Zemana
✓ zatím svůj poslední film Jménem krále natočil v roce 2009
✓ v posledních letech se velmi často objevuje v seriálech televize Nova,
jako je Hospoda, Ordinace v růžové zahradě 2 nebo Expozitura
✓ svoje obrazy maluje ve Francii, kde má pronajatý ateliér a vystavoval kromě České republiky také například v USA, v Německu, ve
Francii nebo ve Švédsku
✓ jeho ženou je známá numeroložka Žofie, se kterou má dceru Báru
zajímavost: poprvé se na plátnech kin objevil ještě v době studií díky
režisérovi Jiřímu Hanibalovi, který ho obsadil do malé role ve filmu
Malé letní blues

letos slavíme jubileum...

Pondělí 14. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

služby

17080810889

17080810893

17081110912

17080810894

17070420760

17080920892

Není snad jediného dne,
kdy bychom něco nepotřebovali. Leccos si z vlastních
sil či prostředků dokážeme
opatřit, všechno však v tu
ránu a rychle nejde. A proč
bychom se také zdržovali,
když zde máme nejrůznější
firmy, živnostníky i soukromé
podnikatele? Stačí kliknout
na internet nebo se podívat
do novin, a hned zjistíme
kontakt na člověka či organizaci, kteří nám umí okamžitě
pomoci či vyhovět našim nejrůznějším požadavkům.
Chce to mít jen přehled.
Potřebujete půjčit peníze,
opravit motorku či auto,
sháníte už nyní dřevo na zimu nebo podobné věci? K
získání základního přehledu
vám může posloužit i dnešní
tematická strana Večerníku,
na kterou zrovna teď sklouzly
vaše oči.
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17081110916

Prostějov &

téma Večerníku
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nabídka realit a nemovitostí / vzpomínky

letos slavíme jubileum...
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Dík za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý den,
jenž jsi pro nás žil.

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

Dne 15. srpna 2017
by se dožila 18 let
slečna Michaela
HREBEŇÁROVÁ,
kterou nám vzala těžká nemoc.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje taťka, babička,
Pavel a Adéla.

Dne 13. srpna 2017
jsme vzpomněli 4. výročí
úmrtí naší dcery,
paní Petry PELZLOVÉ,
PELZLOVÉ,
roz. Svobodové.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče, bratři
a manžel.

Dne 14. srpna 2017
by se dožil 100 roků náš tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan František JEDLIČKA

Koupíme byt 2+1, hotovost. Tel.:
774101818
Koupíme RD se zahradou nebo pozemek
v okolí PV. 774421818
Koupím parcelu 600 m2 v Prostějově.
731 083 931

Dne 9. srpna 2017
jsme si připomněli 2. smutné
výročí od úmrtí
pana Vlastimila
GOTTWALDA.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka a dcera Michaela
s rodinou.

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

Kdo tě miloval,
ten ví, co ztratil.

a dne 14. května 2017
by se dožila 93 roků naše
maminka, babička a prababička,
paní Marie JEDLIČKOVÁ,
oba z Laškova.
Kdo jste je měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn František
s manželkou, vnoučata
a pravnoučata.

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

Dnes, tj. 14. srpna 2017
si přípomínáme 4. smutné
výročí od úmrtí
pana Aloise SMOLKY
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka a dcery
s rodinami.

Pronajmu pokoj v rodinném domě. Cena
dohodou. Volné od 1. října 2017. Na tel.:
739 375 283 volejte mezi 17-19 hod.

Jen vzpomínky nám zůstaly,
na roky kdysi šťastné,
jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.

UZÁVÌRKA

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

ØÁDKOVÉ
INZERCE

16010871430

V 10.00 HODIN

Dne 17. srpna 2017
uplyne 2. smutné výročí,
co nás opustila
paní Jaroslava HALENKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje syn Pavel
a dcera Ivana
s rodinami.

Zapalte svíce, kdo jste ji
rádi měli, vzpomeňte na krásné
chvíle, které jsme s ní prožívali.

najdete nás na

JE V PÁTEK

18.
SRPNA

Dne 17. srpna 2017
uplyne 5. smutné
výročí od úmrtí
pana Antonína VOZIHNOJE
z Dobromilic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery a syn s rodinami.

Dne 14. srpna 2017
si připomeneme 9. výročí
úmrtí naší drahé maminky,
paní Marie POSPÍŠILOVÉ.
Vzpomínky na Tebe,
maminko, krásné máme,
které si po celý život uchováme.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Dcera Marie.

Dne 12. srpna 2017
by oslavil své 90. narozeniny
pan Josef MIČKA
z Otaslavic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomneňte s námi.
Děkují syn Josef a dcera
Naďa s rodinami.

www.

Dne 19. srpna 2017
uplyne první smutný
rok od úmrtí
paní Olgy LYSICKÉ
z Hluchova.
S láskou v srdci vzpomíná
rodina Lysická
a Vyhlídalova.

vecernikpv.cz

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

17050570483

Pohřební služba Pavel Makový

!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ VEČERNÍK !!!
* nejvýhodněji * snadno a rychle * nejspolehlivěji
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ LEVNĚJI! POUZE TEĎ A TADY ZA 800 Kč!
ZÍSKÁTE ABONENSTVÍ NA 12 KALENDÁNÍCH MSÍC
výrazně nižší cena než na stánku každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin
možnost vyhrát v soutěži předplatitelů hodnotné ceny
NABÍDKA PLATÍ AŽ DO 30. ZÁÍ 2017!!

Nejsou již mezi námi

Pondělí 14. srpna 2017
Jana Vičarová 1932 Niva 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Drahoslav Gross 1947 Kostelec na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 15. srpna 2017
Jarmila Kopečná 1924 Kraličky 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 16. srpna 2017
Marie Reková 1925 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jindřich Pazdera 1946 Smržice 12.30 Obřadní síň Prostějov

Jiřina Gregorová 1942
Mostkovice
Ivo Horný 1972
Tvorovice
Antonín Ošlejšek 1937 Domamyslice
Ivana Klemešová 1960
Ptení
Milena Fildánová 1956
Ivaň
Emilie Ševčíková 1927
Plumlov
Antonín Hála 1950
Prostějov
Slavomír Milaniak 1963 Mostkovice Rudolf Černý 1938

Baldovec Zdenka Vrbová 1925

Plumlov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi
Ing. Jaromír Domes 1924 Otaslavice
Anna Berešová 1925
Prostějov
Božena Stužková 1916
Hrubčice

Poslední rozlouèení
Pondělí 14. srpna 2017
Marie Blechtová 1931 Prostějov

14.00 kostel Cyrila a Metoděje Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
Nejsou již mezi námi
Pavlína Hájková 1921

Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 14. srpna 2017
Helena Vedralová 1950 Myslejovice
Mgr. Silvie Svobodová 1975 Alojzov
Středa 16. srpna 2017
Mgr. Jiří Němeček 1943 Prostějov

11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov

letos slavíme jubileum...
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KOUPÍM

řádková inzerce
rce

SLUŽBY

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.

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

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

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

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-17:00 h
Provádíme také zcelování

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

EXKLUSIV NABÍDKA
A
PRACOVNÍCH MÍSTT

Antény Jiříček nabízí až 47 tv programů bez poplatků. Mob.: 776 340 848,
www.anteny.kvalitne.cz

Zdravotní masáže, ruční lymfodrenáže nohou, telefon: 608 200 604, web:
www.masazejanahladka.cz, Žeranovská
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, tel.: 34, Prostějov
721 344 771. Práce strojem UNC,
Zakázkové truhlářství – výroba kuchyňvýkopové, terénní práce.
ských linek, vest. skříní, kanceláří, dětských
Koupím jablka na kvas. I sám natrhám,
pokojů. Renovace kuch. linek a další truh.
posbírám. Tel.: 777 580 880
Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské a zednic- práce. Zaměření a konzultace zdarma.
Tel.: 608 863 532 www.krchnak.cz
Koupím starou plechovou vanu nebo vanké práce. Výroba a montáž pergol,
ku, starou zástrčku plochou k motorku, st.
altánů, zimních zahrad a selských
fotoaparát na filmy – NIKON, CARENA
Pěstitelská pálenice Kostelec na Hané
konstrukcí. Tel.: 733 465 777
apod.(cca. 20 let i ml.), veliký koš na ohrabRynk 120 oznamuje, že nesdružuje kvaky a barel. Tel.: 737 607 098
Zakázkové truhlářství – výroba kuchyň- sy, pálí od 50 litrů za účasti zákazníka,
ských linek, vest. skříní, kanceláří, dětských příjem objednávek na tel.: 582 373 358
pokojů. Renovace kuch. linek a další truh.
práce. Zaměření a konzultace zdarma. Palírna Otaslavice oznamuje, že přijímá
objednávky na zpracování ovoce. Kontakt:
Tel.: 608 863 532 www.krchnak.cz
582 370 058 , 777 340 485 . Více informací
naleznete na www.palirnaotaslavice.cz.
Stříhání a úprava psů. Tel.: 774 942 100

FINANCE

PRODÁM

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESS- Prodám garáž za Mechanikou. Tel.:
CASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330 776 102 644

najdete nás na

www.

vecernikpv.cz

17080420856

16011421482

Rychlá půjčka až 200 000 Kč pro všechny s jakýmkoliv doložitelným příjmem.
Bez nahlížení do registru, bez poplatku,
bez zástavy, s možností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834

GRATULACE

UZÁVÌRKA

17082810838

Půjčka bez úročitele. Tel.: 728 321 390

ØÁDKOVÉ
INZERCE
Dnes, tj. 14. srpna 2017
slaví své 80. narozeniny
paní Jarmila KREJČÍ.
Do dalších let hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti přeje
vnuk Aleš a Ivona
s rodinou.

18. SRPNA
V 10.00 HODIN

17052670575

17072120808

JE V PÁTEK
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a dne 24. srpna 2017
se dožívá 90 let
paní Ludmila HRUBÁ,,
oba z Prostějova.
Všechno nejlepší, hodně štěstí
a zdraví přejí dcera a syn
s rodinami.

Trojici gratulantů obšťastňuje
dnes k tomu zrozená rubrika
PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU.
Přidáte se?

17081110913

150123020036

15012920079

Dne 18. srpna 2017
se dožívá 92 let
pan František HRUBÝ

17

18

nabídka pracovních míst

letos slavíme jubileum...

Přijmeme pomocnou sílu do kuchyně, Přijmeme pracovnice na úklid kancemytí nádobí, přípravné práce. Vhodné pro lářských a provozních prostor. 1x ranní
úvazek 8 hodin, 1x odpolední úvazek
důchodce, muže i ženy. Tel. 777 099 406
8 hodin (možno rozdělit na dva poloviční). Kontakt: 778 744 894, volejte pondělí
Rudolfovo pekařství přijme:
až pátek, 8 – 15 hodin.
- prodavačku pečiva,
- uklízečku ranní směny + sobota
PŘIJMEME pracovníka na strojový úklid
- dělníka do výroby – provoz
Kostelec na Hané, ranní a noční směna, výrobní haly. Zkrácený úvazek, mzda
100 Kč/hod. Místo vyhrazeno pro OZP.
provoz Prostějov brzká odpolední
Kontakt: 778 744 894
Info na tel.: 582 342 095,
8:00 – 14:00 hod
Bezpečnostní a úklidová agentura
Firma PEMA úklid přijme pracovníky na přijme do pracovního poměru invaúklid firemních prostor. PD: odpolední lidního důchodce na pracovní pozici
směna 14:00-22:00 hod., noční směna operátor pultu centrální ostrahy. Zkrá22:00-6:00 hod. Nástup možný ihned. cený pracovní úvazek, noční směny,
Tel.: 774 149 221, email: pemauklid místo výkonu Prostějov. Podmínkou
je práce na PC, komunikativnost, čistý
@pemauklid.cz. Pracoviště: Prostějov
trestní rejstřík. Informace na tel. čísle:
Nabízíme práci na DPP či DPČ pro tyto 602 786 692.
pozice: číšník/servírka, kuchař/kuchařka,
pomocná síla do kuchyně, úklidový pra- Hledám sádrokarotáře, místo práce:
covník, pomocný zedník na stavbách. Po Brno, odvoz z Prostějova i zpět zajištěn.
zapracování možnost přechodu na HPP. Více informací na tel.: 702 993 217
Bližší info na emailu: info@insitapers.eu
najdete nás na
nebo na tel.: 777 099 406.

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

Přijmu řidiče, možnost i brigády na
Sběr jablek v Itálii. Tel.: 720 363 435
sklápěcí vozidlo. Tel.: 732 215 683

Pondělí 14. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Asistentkamanažeravýroby-plánování
Kreslič/-ka
Montážní dělník/-ce
Operátoři konečné úpravy
airbagové tkaniny
Pekaři
Referent/-ka sociálních věcí na odd.
sociálně-právní ochrany dětí
Personalista/personalistka
Účetní

www.

Provoz

Kvalifikace

Firma

14 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč

pružný
ÚSO s maturitou GALA Prostějov
jednosměnný ÚSO s maturitou LINAPLAST Kralice n. Hané
jednosměnný zákl. + praktická SPEDITION FEICO Kralice n. H.

15 500 Kč
22 000 Kč

třísměnný
střední odborné TORAY Prostějov
jednosměnný střední odborné MOPS Němčice n. Hané

17 100 - 25 740 Kč pružný
vyšší odborné
Statutární město Prostějov
24 000 Kč
jednosměnný střední odborné MUBEA Prostějov
23-26 000 Kč
pružný
ÚSO s maturitou POZEMSTAV, Prostějov

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

vecernikpv.cz

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

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

Plat (Kè)
70 Kč/hod.

Provoz

Kvalifikace

jednosměnný

základní +praktická

Firma
Jana Sloupenská, Prostějov

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

17040720401

17081020898
17081020899

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

17081120910

17081110904

17080910890

17081020897
17060920615

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

DOBRÁ ZPRÁVA! Jediný Prostjov vykazuje

Podíl nezamìstnaných v okresech
Olomouckého kraje k 31. 7. 2017 v %

nezamstnanost NIŽŠÍ, než je celorepublikový prmr
OLOMOUCKÝ KRAJ Během července tohoto roku se celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji mírně zvýšil o 1,1
procenta na 20 128 osob, počet
hlášených volných pracovních míst
vzrostl o 2,7 procenta na 8 905 a podíl nezaměstnaných osob stagnoval
na 4,4 procenta. To jsou základní
údaje aktuální statistiky nezaměstnanosti v Olomouckém kraji.
K 31. červenci 2017 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci,
celkem 20 128 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o 226 vyšší než na
konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku
byl nižší o 5 627 osob. Z tohoto počtu
bylo 18 303 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku od 15 do 64
let. Bylo to o 341 více než na konci

předchozího měsíce. Ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku byl
jejich počet nižší o 5 799. V průběhu
měsíce bylo nově zaevidováno 2 732
osob. Ve srovnání s minulým měsícem
to bylo o 416 osob více a v porovnání se stejným obdobím předchozího
roku méně o 284 osob. Z evidence
během měsíce odešlo celkem 2 506
uchazečů. Bylo to o 853 osob méně
než v předchozím měsíci a o 156 osob
méně než ve stejném měsíci minulého
roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 330, což je
o 671 méně než v předchozím měsíci
a o 312 méně než ve stejném měsíci
minulého roku. Dále 396 uchazečů
o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, to je o 228 méně
než v předchozím měsíci a o 63 méně
než ve stejném období minulého roku,

1 176 uchazečů bylo vyřazeno bez
umístění,“ poskytl vyčerpávající informace Jaroslav Mikšaník, analytik trhu
práce Úřadu práce České republiky,
Krajské pobočky v Olomouci.
Z čerstvé statistiky vyplývá, že vývoj
nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl rozdílný,
ve dvou regionech došlo k mírnému
poklesu počtu nezaměstnaných (nejvíce na Jesenicku o 2,6 %), ve třech
naopak k nárůstu nezaměstnaných
(zejména na Přerovsku a Šumpersku
o 2,9, resp. 2,8 %). „Co se týká Prostějova, tady je stav nezaměstnanosti tradičně dobrý. Bez práce je zde
pouze 2 755 lidí, z toho 1 594 žen.
Volných pracovních míst je zde 1 761
a podíl nezaměstnaných osob se ustálil na rovných třech procentech,“ uvedl Jaroslav Mikšaník.

Ke konci měsíce bylo evidováno na
Krajské pobočce Úřadu Práce ČR
v Olomouci v celém kraji 10 783 žen
bez zaměstnání. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53,6 procenta. „V evidenci bylo dále 3 386 osob se
zdravotním postižením, což představovalo 16,8 procenta z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 317 uchazečů
o zaměstnání, což je šestadvacet procent všech uchazečů vedených v evidenci. Podíl nezaměstnaných osob
vyšší než republikový průměr vykázaly čtyři okresy, nejvyšší byl v okresech
Přerov a Jeseník (5,6 %). Nejnižší
podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Prostějov (3,0 %), který
jako jediný vykazuje nezaměstnanost
nižší než je v rámci České republiky,“
dodal Mikšaník.
(red)

Zdroj: Úad práce R
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á
PRO VOLNOU CHVILICKU
 hádejte..
á á

aneb luStETe,
bádejte,
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 32/2017:

I třiatřicáté 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 17. 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.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
správn:

vyhrál/-a

Šlikova 14
Věra HLADKÁ, V. Škracha 22, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na koncert STROMBOLI
v hodnotě 598 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správn:

vyhrál/-a

Tomáš Nouza
Michal KOHOUT, Žeranovská 23, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment bistra.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
správn:

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

vyhrál/-a

JUDASPRIESTR
Jitka BLÁHOVÁ, Čechovická 39, Prostějov
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč
na GULÁŠ ROCK FEST.
SUDOKU
SU
DO
KU

správn:

vyhrál/-a

7,1,2,2 Ludmila KOPEČNÁ NEDOMANSKÁ, Tyršova 577, Konice
Výherce
ýh
získává: CELODENNÍ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na akci.
KŘÍŽOVKA
17081160901

správn:

Výherce obdrží DV VSTUPENKY
v celkové hodnot 500 K.
(NEZAPOMETE UVÉST TEL. ÍSLO)

vyhrál/-a

Vrací do milionu na každého zákazníka se usměje přijďte se
Jiřina GRULICHOVÁ, Jezdecká 18, Prostějov
přesvědčit
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment zboží.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

KALAN, MLATA, BASET, ČEKATEL, EROZE, LAVOR, SALÁM, CECEK, BALIT,
SLEVA, VIOLA, SKALP, MNIŠI, BOREC, OCELE, ROTOR, TRESA, POETI, MAZAL,
LACLE, ELEMI, BIBLE, STRIE, POMOC, EKRAN, KAPARA, ALARM

Výherce získává PIVO
v hodnot 432 K z pivovaru Litovel

...s námi po cestách
ŠAMPION

16070712278

Letní osvěžení, které doporučuje
Petr Kostelecký, sládek Pivovaru Litovel.

17072860840

VYCHUTNEJTE SI LÉTO S ....... .... Z LITOVLE

Výherce získává DÁRKOVÝ BALÍEK
od marketingové spolenosti v hodnot 400 K.

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

17063060750

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do KULTURY a graficky lehce poupravili organizátora nedávného mezinárodního festivalu se
zaměřením na keltskou hudbu

170721608xx

Výherce získává CELODENNÍ
VSTUPNÉ v hodnot 400 K na akci.

Výherce získává DV VSTUPENKY
na koncert v hodnot 598 K.
(NEZAPOMETE UVÉST TEL. ÍSLO)
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POHÁDKOVÝ LES
Plumlovských nadšenců
KDY: SOBOTA 19. SRPNA, OD 13:30 HODIN
KDE: CAMPING ŽRALOK, PLUMLOV
Desítky pohádkových bytostí zaplní
tuto sobotu les nad Podhradským
rybníkem v Plumlově. Spolek Plumlovských nadšenců na „Žraloku“ zde
již posedmé pořádá Pohádkový les,
který si svým originálním programem i postavami již vydobyl věhlas.
Nadšení jeho organizátorů, které je
znát na konečném výsledku, každoročně přiláká na několik stovek
dětí. Na procházce lesem totiž zažijí
spoustu netradičních a veselých zážitků, vedle toho se mohou všichni
návštěvníci těšit na bohatý doprovodný program zahrnující hned několik hudebních kapel nebo třeba
siláckou show Železného Zekona.
Letos pořádá Spolek Plumlovských
nadšenců již šestý ročník Pohádkového lesa. Minulý rok bylo na akci možné zahlédnout Rumcajse s Mankou,
Sněhurku, vílu Amálku, Boba s Bobkem, Červenou karkulku nebo Pipi
Dlouhou punčochu. Nechyběla ani
ježibaba, které musely děti po honičce
s ní ukrást perníček ze střechy. A jak
známe Plumlovské nadšence, tento
rok si zase připraví nové a stejně originální kostýmy i soutěže. Takové překvapení si přece nemůžete nechat ujít!
Kulturně-společenský program bude

Erotika na zámku
Láska hory přenáší, ale vášeň dělá z lidí... co? V úterý 15. srpna bude na zámku Plumlov k vidění lesní erotická němohra
„V borůvčí“ v podání Geisslers divadla, které se prezentuje jako grandiózní, energické, inteligentní, smyslně-svůdné, laskavé, empatické, rytmické, strhující, hravé, okázalé, fantastické a především komediální. V Plumlově předvedou lechtivou komedii
plnou lesních plodů a roztoužených zvířátek. Představení je vhodné od 15 let.

zahájen ve 13:30 hodin, kdy začne hrát
skupina Marbo. Vstup do pohádkového lesa se otevře ve 14:00 hodin a uzavře v 17:15 hodin. Od 18:00 hodin
bude k vidění silácká show Železného
Zekona, o hodinu později proběhnou
ukázky zásahu hasičů. Ve 20:00 hodin
zahrají Karel Kahovec, Viktor Sodoma
a skupina George & Beatovens.

Mimo to na návštěvníky čeká tradičně
pestrý doprovodný program. Děti se
budou moci projet na ponících, malovat křídami, zařádit na skákacím hradě
nebo vyrobit drobnost v Cirkusové dílně a rodiče zase mohou zajít do lesního
baru. Všichni se budou moci prohlédnout hasičskou techniku či zkusit štěstí
v pohádkové tombole.

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ aneb, co se

OKÉNKO A VÝSTA
VÝSTAVY
VY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 14. srpna
17:30 Emoji ve filmu
animovaná komedie USA
20:00 Čára
slovensko-ukrajinský thriller
úterý 15. srpna
17:30 Letíme!
animovaný film Norsko
20:00 Srdečně vás vítáme
francouzská komedie
středa 16. srpna
17:30 Spider-man:homecoming
akční scifi USA
20:00 Svět podle Daliborka
dokumentární film ČR
čtvrtek 17. srpna
17:30 Po strništi bos
české komediální drama
20:00 Zabiják a bodyguard
akční film USA
pátek 18. srpna
17:30 Emoji ve filmu
20:00 Po strništi bos
sobota 19. srpna
15:30 Emoji ve filmu
17:30 Po strništi bos
20:00 Zabiják a bodyguard
americké dobrodružné fantasy
neděle 20. srpna
10:30 Mimoni
animovaná komedie USA
15:30 Já, padouch 3
17:30 Po strništi bos
20:00 Dunkerk
americké válečné drama

Letní kino
e
Mostkovice
středa 16. srpna
21:00 Všechno nebo nic
česká komedie
pátek 18. srpna
21:00 Noční zvířata
drama USA
sobota 19. srpna
21:00 Příchozí
scifi drama USA
neděle 20. srpna
21:00 Anděl páně 2
česká pohádka

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

akce v regionu...

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. (Galerie Na Půdě)
Výstava potrvá do 13. září.

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
KŘEHKÁ KRÁSA
výstava fotografií motýlů
Stanislavy Víznerové
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.

Zámek Èechy p.K..
středa 16. srpna
19:00 DÍVČÍ VÁLKA
komedie Františka Ringo Čecha
(Zámecký park)

Zámek Konice

!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ VEČERNÍK !!!
* nejvýhodněji * snadno a rychle * nejspolehlivěji
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ LEVNĚJI! POUZE TEĎ A TADY ZA 800 Kč!
ZÍSKÁTE ABONENSTVÍ NA 12 KALENDÁNÍCH MSÍC
výrazně nižší cena než na stánku každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin
možnost vyhrát v soutěži předplatitelů hodnotné ceny
NABÍDKA PLATÍ AŽ DO 30. ZÁÍ 2017!!

čtvrtek 17. srpna
METALOVÝ VEČER
18:00 FROM BEYOND
nejstarší prostějovská metalová kapela
20:00 MALIGNANT TUMOUR
česká metal crust´nrollová kapela
(náměstí T. G. Masaryka)

najdete nás na

www.

vecernikpv.cz

FOTBAL:
sobota 19. srpna:
12:00 Memoriál Oldy Krátkého (turnaj za účasti Biskupic, Bedihoště, Želče,
Plumlova "B", fotbalový areál Biskupice)

NOHEJBAL:
neděle 13. srpna:
14:00 TJ Sokol I Prostějov - SK Start
Praha (13. kolo I. ligy mužů, dvorec
u sokolovny na Skálově náměstí).

ŠACHY:
úterý 8. srpna:
15:30 Wisconsin Cup 2017 (1. den 12.
ročníku mezinárodního turnaje, Národní dům Prostějov).
neděle 20. srpna:
9:00 Wisconsin Cup 2017 (2. den 12.
ročníku mezinárodního turnaje, Národní dům Prostějov).

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Sobota
Neděle

12.8.
13.8.

17.00 - 18.00
10.00 - 11.00

KDE SE
CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE,
PIŠTE 582 333 433 ,
608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

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

ECHO
Kostelecká 39, Prostějov
středa 16. srpna
19:00 THULETUVALU
letní KINO švýcarského filmu v rámci
projektu Promítej i Ty

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

JAN KANYZA - POZDNÍ SBĚR
GALERIE Kino
vernisáž výstavy obrazů malíře, básníka, muzikanta, vynikajícího vypravěče METRO 70
a dabéra za osobní účasti autora. KoŠkolní 1, Prostějov
lekce asi padesátky děl z tvorby posled- do 15. září
ních roků je uspořádána ve spolupráci KAŽDODENNOST ŽIVOTA
sGaleriíuměníProstějovajejímmajitelem výstava fotografií Antonína Mikšíka
Jindřichem Skácelem u příležitosti umělcových 70. narozenin.
Avatarka
Výstavy potrvají do 3. září.

ŠPALÍÈEK

Krása kolem nás
Od neděle 6. srpna je na schodišti hlavní budovy plumlovského zámku k vidění
nová fotografická výstava „KRÁSA KOLEM NÁS“. Spolek prostějovských
fotografů se v opravených prostorách historické dominanty Plumlova prezentuje
fotografiemi svých jednotlivých členů s jejich pohledem na vnímání krásy. Jak říká
Josef Franc, jeden ze zakládajících členů SPF, ´jeden fotí holky, druhý zase horky!´.
Výstava, která je vlastně takovou mozaikou fotografické činnosti Spolku prostějovských fotografů bude k vidění do 15. září.
Určický PARK
V sobotu 20. srpna bude v restauraci PARK v Určicích probíhat od 15:00 hodin
Jam session, kde se potkají různí hudebníci z okolí. Akce potrvá minimálně
do 22:00 hodin.

LEDNÍ HOKEJ:
pátek 18. srpna:
16:30 LHK Jestřábi Prostějov - HC Havířov 2010 (přípravné utkání, Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov).
j )

nám. T.G.Masaryka 20
do 31. října
ČISTÝ „PRŮSTŘEL“ TVORBOU
- Alexander Mosio
výstava umělecké tvorby malíře žijícího
a tvořícího střídavě v Praze a na severní
Moravě, kdy autor prezentuje tematicky
zajímavý a rozmanitý soubor portrétů,
krajiny, zátiší, figurálky lidí a fauny, též
abstraktní smalty a meditace nad květinou

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
<<< www.vecernikpv.cz
pražští botanici

CO, KDY, KDE aneb informace

a události z vašeho okolí…
ICM
informační centrum
pro mládež, Prostějov
* každé prázdninové úterý budou
probíhat herní odpoledne, a to vždy
od 13:00 do 16:00 hodin. Přijďte si zahrát hry, které znáte, a naučit se ty, které
neznáte.
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* PRVNÍ ŠKOLIČKA je otevřena jako
dopolední adaptační kroužek pro děti od
2 do 4 roků každé úterý a čtvrtek od 8:30
do 11:30 hodin.
* PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU se koná
každé úterý od 17:00 hodin.
MC Cipísek
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let
probíhají vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin
* individuální právní poradenství s A. Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma-hrazeno z dotací
* podpůrná ženská skupina „Prostějovský
Polokruh“ je otevřena nastávajícím maminkám, maminkám po porodu i s dětmi,
každé sudé pondělí od 17:00 hodin

RÙZNÉ...
Prohlídky Radniční věže v Prostějově, LAZARIÁNSKÝ SERVIS - Půjčovna rekteré zajišťují zaměstnanci informační habilitačních a kompenzačních pomůcek,
služby Magistrátu města Prostějova, Prostějov Hacarova 2 nabízí k zapůjčení pojsou na programu během srpna od lohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítpondělí do čtvrtka vždy 9:00, 10:00, ka, fr. hole, WC křesla a další. Informace na
13:00 a 14:00 hodin. Historické cen- tel. č. 776 054 299 pouze pondělí až čtvrtek
trum města se prohlíží ve 14:00 ho- 15:00 - 18:00 hodin nebo na e-mail:
din každou sobotu a neděli od sochy Vladimira.Zapletalova@seznam.cz
T. G. Masaryka, v neposlední řadě
začne prohlídka kostela Povýšení sv. Regionální pracoviště TyfloCentra OloKříže každou sobotu a neděli v 15:30 mouc v Prostějově nadále poskytuje služhodin. Prohlídky Historického centra by nevidomým a slabozrakým občanům
města a Kostela Povýšení sv. Kříže za- na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
jišťují studenti Střední odborné školy
podnikání a obchodu.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v ProSVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝ- stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
CHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské kompenzační pomůcky, např. polohovací
centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15, lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
Prostějov 796 01. I v roce 2017 nabízíme křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomožnost využít služeb našeho zařízení. můcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
Kromě odborného sociálního poraden- nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
ství také zajištění baterií do sluchadel
a drobného příslušenství ke sluchadlům Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kosrůzných velikostí). Zároveň vás upozorňu- telecká 17, pořádá v sobotu 9. 9. 2017 zájeme na změnu telefonního čísla poraden- jezd do zámku Lednice a přilehlého parku.
Tel.: 588 008 095, 724 706 773
ského zařízení: 775 549 777.

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT
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SPOLEČNOST

JAN KANYZA OLYMPIJSKÁ
V PROSTJOV

VÍTÌZKA

Z DÌTKOVIC!
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Pondělí 14. srpna 2017
Číslo 33•Ročník 21
Naleznete
uvnitř

ESKÁČKO
JEDE
ƔƔ FotbalistéProstějovazvládliidomácí premiéru a připsali si proti Hlučínu
druhouvýhruvMSFL
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EXKLUZIVNĚ

MAXI PORCE
TALENTU

ƔƔ Na prostějovských kurtech se už podevatenácté sešli nejlepší mladí tenisté
a tenistky do 14 let
strany 34-35

Foto: Muzeum Prostjovska

Na vernisáži v muzeu
byla tlaèenice jako
ve ètvrtek v marketu...
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JEDNOU
VTOU

ƔƔ Trenérské rošády se v letní pauze
uskutečnily zejména na okresní úrovni. Do startující sezóny povedou noví
koučové Vrahovice, Ptení, Vícov a béčko Ptení.
ƔƔ Předminulý pátek se Lešany dočkaly hudební akce v provedení muzikantů Pavly Aschenbrennerové a její
nové kapely Na Knop,
Dočtete se na www.vecernikpv.cz!
ƔƔ V sobotu 19. srpna se v Otaslavicích uskuteční originální volejbalový
turnaj. Zúčastní se ho ryze ženské týmy
a bude jich hned šest!
ƔƔ Také o letošních prázdninách jsou
pro vás připraveny prohlídky radniční
věže v Prostějově, okruh historickým
centrem i kostelem.
Více na www.vecernikpv.cz!
ƔƔ Hegemonie u konce? Hasiči z Domamyslic, kteří v posledních letech
deklasovali regionální soupeře, se letos
trápí. Z celkových dvanácti závodů ve
Velké ceně Prostějovska a Hanácké extralize, kdy v obou případech obhajují
prvenství, zatím nevyhráli jediný!
ƔƔ Kostelečtí fotbalisté doplňují kádr
na poslední chvíli. V plánu udržet
I.A třídu Olomouckého KFS by jim
měli pomoct exčechovický stoper Jaroslav Vinklárek a Bernard Bošek, loňský
kanonýr Vícova.

Zdeněk VYSLOUŽIL

Martina Pekrová (uprosted) jednou z mnoha vítzných trofejí.
Foto: archív Martiny Pekrové

DĚTKOVICE Špičková sportovkyně v utajení. Mistryně světa, republiková šampionka a také olympijská
vítězka. Výčet úspěchů Martiny Pekrové z Dětkovic je vskutku úchvatný. Dvacetiletá všestranně nadaná
CO SE DĚJE
dívka je členkou reprezentačního družstva České republiky v požárním sportu a letos například triumfovala na republikovém šampionátu v individuálním závodu„Věž“ a byla i členkou vítězného družstva na S JESTŘÁBY?
olympiádě v rakouském Villachu.„On to moc nikdo nesleduje. Proto jsem jakoby v utajení,“ smála se věčně ƔƔ Hokejisté Prostějova neuspěli
ani v jednom ze dvou přípravných
pozitivně naladěná Martina.
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S MARTINOU PEKROVOU NAJDETE V PRVNÍM ZÁŘÍJOVÉM VYDÁNÍ VEČERNÍKU

zápasů a zkouší další hráče
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POCTA
Josefu Bursovi PŘIJEDE I MISTR SVĚTA!
aneb
ŠLÁGR VEČERNÍKU - NOHEJBAL

Svatovavøinecká pou v Hrochovì
HROCHOV I přes mírně
deštivé počasí dorazily na
Svatovavřineckou pouť, která se konala uplynulou sobotu, do Hrochova více jak dvě
stovky lidí. Od patnácté hodiny vše zahájila mše svatá
ke sv. Vavřinci, poté program
pokračoval hlavním bodem
- odhalením pamětní desky
hrochovskému učiteli a vlastenci Josefu Bursovi. Ten se
narodil 11. července 1900
v Blansku.

„Byl synem železničního dělníka,
vystudoval učitelství a do obce Hrochov nastoupil jako řídící učitel. Šlo
o obětavého a vlasteneckého učitele,
který se plně věnoval nejenom výuce,
ale i Sokolu. V roce 1928 z vlastních
peněz objednal dva vozy a jel s dětmi

3x foto: Natálie Morávková

na Bouzov, nikoliv na hrad, ale vítat
prezidenta Masaryka. Pro svou neohroženost a pevný charakter skončil
v koncentračním táboře Mauthausen,
kde 4. února 1942 zahynul,“ prozradil
Večerníku jistý pan Zubal z Hrochova, který pamětní desku zhotovil.

boje na zelených trávnících aneb

Posléze byl k vidění zásah hasičů
JSDH Protivanov, kteří předvedli, jak
vyprostit zraněného z nabouraného
auta. Pro děti byly připraveny soutěže, koňské spřežení a od osmnácté
hodiny vypukl hudební večer se skupinou Trax.
(nam)

KAM ZA F

PROSTĚJOV Pauza u konce. Nohejbalisté prostějovského Sokola
I mají na programu základní části ligy ještě dva zápasy. Teoreticky by
mohli ještě přijít o postup do play-off, k absolutní jistotě jim však stačí získat bod. První příležitost budou mít tuto sobotu 19. srpna, kdy
hostí v domácím prostředí SKN Žatec.
„Po takové pauze je to těžká zkouška,“ usmívá se Richard Beneš, trenér Sokola I. Žatečtí jsou totiž suverénními lídry druhé nejvyšší soutěže a neochvějně míří za postupem. V dosavadním průběhu sezóny
ztratili pouhé dva body za dvě remízy. „Prakticky jim o nic nejde,
mohli by tedy přijet ve slabší sestavě. Já tomu ale nevěřím, oni hrají
všude v plném složení. Největšími oporami jsou bratři Vítové, Ondřej
je reprezentant a úřadující mistr světa,“ představil hlavní hvězdy soupeře Beneš. „Mají ale několik dalších velmi kvalitních hráčů. Pokud
budou kompletní, tak to bude hodně těžké,“ přidal na jejich adresu.
Prostějovští borci jsou v současnosti na čtvrtém místě prvoligové tabulky se ziskem dvanácti bodů. Žatec je bezkonkurenčně první a na
svém kontě jich má o deset více. V prvním vzájemném utkání na severu Čech uhráli Hanáci pouze jeden zápas a podlehli – 1:6. „Uvidíme,
měli bychom být kompletní až na Wiesnera. Rozhodně neprodáme
kůži lacino, doma jsme vždycky silnější,“ neskrývá odhodlání Richard Beneš.
Utkání 13. Kola první ligy nohejbalistů mezi TJ Sokol I Prostějov
a SKN Žatec se hraje v sobotu 19. srpna od 14:00 hodin na kurtu za
prostějovskou sokolovnou.
(zv)

VÍCE AKTUALIT Z NOHEJBALOVÉHO DĚNÍ

TBALEM

➢

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO

PØEBOR OFS PV – 3. KOLO

TJ SOKOL URČICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
SOBOTA 19.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL BĚLOTÍN
SOBOTA 19.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

TJ SOKOL MOSTKOVICE
SK PROTIVANOV
NEDĚLE 20.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

FK NĚMČICE NAD HANOU
FK SLAVOJ KOJETÍN
NEDĚLE 20.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

TJ JISKRA BRODEK U KONICE
TJ SOKOL VRAHOVICE
NEDĚLE 20.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Brodku u Konice
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letos slavíme jubileum...

výsledkový servis
PÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

Foto: Aneta Danková

LHK Jestábi Prostjov - HC Frýdek Místek

5

2

Sestava Prostjova:
Groh - Kolá, Krejí, Žovinec, Horyna, Paízek, Bažant,
Smutný – Nouza, Venkrbec, Dvoáek - Kellerstein,
Zabloudil, Hajný - Augustín, Hozák, Švarc - Zabloudil,
Fiala, Marek. Trenéi: Jií Vykoukal a Ivo Peštuka

Sestava Frýdku-Místku:
Danek - Bartko, Piegl, Rudl, Zahradníek, Hrachovský, Janiczek, Stránský – Chmielewski, Klimša, Frank
- Christov, Vrána, Flok - Kalus, Bajtek, Mikulík - Rousek,
Przybyla, Kauká.

„Nové hráe ješt potebujeme poznat,“
TRENÉR JESTÁB JIÍ VYKOUKAL
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1.SK Prostjov - FC Hluín

2

0

(1:0)

Rozhodí: Z. Kneisl – Vro, L. Kneisl.
Divák : 569

Branky: 24. Machynek, 52. Šteigl. ŽK: 11. Šteigl, 54. Panochá, 65. Hapal - 48. Heinik.
Stely na branku: 3:1. Stely mimo: 2:3. Rohové kopy: 5:4.
Sestava Prostjova:
Jícha – Seká, Machynek, Schuster, Sus,
Panochá, (87. Zapletal), Šteigl, Fládr (61.
Hirsch), Langer (83. Rus), Kroupa (C), Hapal.
Trenér: Oldich Machala.

Sestava Hluína:
Kolenko – Massaniec (58. Dostál), Heiník, Žižka
(C), Mac, Macík, Málek, Fojtík (78. Janík),
Foltyn, Krejí (83. Ságner), Kraut.
Trenér: Radomír Korytá

Pr bžná tabulka po 2. kole:
1. Velké Meziíí
2 2 0 0 9:2
2. Prostjov
2 2 0 0 5:2
3. Vyškov
2 2 0 0 5:3
4. Kromíž
2 2 0 0 4:2
5. Líše
2 1 1 0 5:3
6. Hodonín
2 1 1 0 2:1
7. HFK Olomouc
2 1 0 1 6:4
8. Valašské Meziící 2 1 0 1 3:3
9. Petkovice
2 1 0 1 3:3
10. Rýmaov
2 0 1 1 3:4
11. Uherský Brod
2 0 1 1 1:2
12. Mohelnice
2 0 1 1 1:2
13. Otrokovice
2 0 1 1 3:6
14. Hulín
2 0 0 2 2:5
15. Hluín
2 0 0 2 1:5
16. Uniov
2 0 0 2 3:9

6
6
6
6
4
4
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0

KAM PÍŠT...
3. kolo, sobota 19.8., 16.30 hodin: Hluín Otrokovice, Hulín - Velké Meziíí, Mohelnice Líše, Rýmaov - HFK Olomouc, Uherský Brod Kromíž, Vyškov - Hodonín, Uniov - Prostjov
(20.8.,10:15), Valašské Meziící - Petkovice
(20.8.,10:15).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ PEBOR - 2. KOLO
Kralice - Velké Losiny

1:2 pk (1:1)

Branky: 38. Cibulka – 2. Zatloukal. Rozhodí:
Pospíšil – Perutka, Dokoupil. ŽK: 54. Krobot, 84. Martinka – 42. Tejkl, 56. Žídek. K: 84. Ondráek (VL).
Diváci: 156.
Sestava Kralic: Šarman – Petržela, Krobot, Prokop,
Martinka – Blahoušek (69. Moštk), Neoral, Neas,
Vogl – Ková, Cibulka. Trenér: Ivo Lošák.
.„Nepodailo se nám petavit mírnou

územní pevahu ve více gól
a ztratili jsme dva body.“
Kou Kralic IVO LOŠ ÁK
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Další výsledky 2. kola: Kralice na Hané – Velké
Losiny 1:1 (1:1) Pen: 2:3, Cibulka Josef – Zatloukal Jakub, Hnvotín – Všechovice 2:2 (1:1) Pen:
4:2, Hoava Patrik, Kobylík Petr – Merta Zdenk,
Hrabovský Erik, Viktorie Perov – ernovír 1:3
(0:1), Chuda David, 2x Kundrt Petr, Zachar Jakub,
Dubicko – Medlov 3:4 (2:3), Burian Marek, Hymr
Jakub, Novák Pavel, Kuchta Karel, Klos Petr, HFK
Olomouc – Želatovice 2:0 (2:0), Nmec Erik, Tilkeredis Erik, Dolany – Lutín 3:6 (1:1), 2x apek
Michal, Kubeek Václav – 2x Los Tomáš, 2x Šoupal Vojtch, Brázdil Petr, Körner Tomáš, Rapotín
– Zábeh 2:2 (1:2) Pen: 4:2, Kocourek Martin,
Šlesinger Radek – Sládek Tomáš, Lepka Martin.
Pr bžná tabulka po 2. kole:
1. Lutín
2 2 0 0 12:3 6 0
2. HFK Olomouc 2 2 0 0 4:1 6 0
3. ernovír
2 2 0 0 5:3 5 1
4. Hnvotín
2 2 0 0 4:3 5 1
5. Velké Losiny 2 2 0 0 3:2 5 1
6. Medlov
2 1 0 1 6:5 4 0
7. Rapotín
2 1 0 1 4:4 3 1
8. Všechovice
2 1 0 1 4:4 3 1
9. Kralice n./H. 2 1 0 1 3:3 3 1
10. Zábeh
2 0 0 2 3:4 1 0
11. Dolany
2 0 0 2 5:8 1 0
12. Viktorie Perov 2 0 0 2 2:5 0 0
13. Želatovice
2 0 0 2 1:4 0 0
14. Dubicko
2 0 0 2 3:10 0 0

FGP STUDIO 1.A TÍDA SK.A - 2. KOLO
Litovel – Blkovice 7:0 (6:0), 3x Bedná Radek,
Kuera Marek, Heinz Petr, Šrom Albert, Sklená Miroslav (vl.), Maletín – Haovice 6:1 (3:0), 4x Kloss Jií,
Chudáek Martin, Kožela Jaroslav – Pikryl Tomáš,
Slavonín – Moravský Beroun 1:3 (0:0), Semjon
Martin – Novák Pavel, Lacman David, Hlavá Marek,
Hluboky – Námš na Hané 2:3 (0:1), 2x Henkl Jií
– 3x Fišara Miroslav, Chválkovice – Bohdíkov 0:1
(0:1), Krávek Adam, Konice – etzárna 6:1 (3:0),

2x Tichý Petr, 2x Kamený Roman, Mohelník Jan, Ošádal Michal – Jati Filip, Paseka – Bohuovice 3:2
(0:2), 2x Popelka Jan, Vojtášek Petr – Fryák Mojmír,
Fryák Martin
Tabulka po 2. kole:
1. Konice
2 2 0 0 8:1 6 0
2. Maletín
2 2 0 0 8:2 6 0
3. Námš n./H. 2 2 0 0 9:4 6 0
4. Bohdíkov
2 2 0 0 4:1 6 0
5. Litovel
2 1 0 1 8:1 4 0
6. Hluboky
2 1 0 1 4:4 3 0
7. Slavonín
2 1 0 1 4:5 3 0
8. Paseka
2 1 0 1 4:5 3 0
9. Moravský Beroun 2 1 0 1 5:7 3 0
10. etzárna
2 1 0 1 2:7 2 1
11. Bohuovice
2 0 0 2 3:5 0 0
12. Chválkovice
2 0 0 2 2:4 0 0
13. Haovice
2 0 0 2 1:8 0 0
14. Blkovice
2 0 0 2 1:9 0 0

ALEA SPORTSWEAR 1.A TÍDA SK.B
2. kolo: Kojetín – Urice 2:1 (1:1), Žrek Libor – Šnajdr Matj, Blotín – Lipová 4:2 (1:1), Vrána Lukáš,
Ferenc Jan, Hoffmann Patrik, Lošák Aleš – Jamrich
Jakub, Drexler David, Beov – Opatovice 2:3 (2:2),
Hrabovský Libor, Suchánek René – Klvaa Tomáš,
Hostaša Jan, Hendrych Daniel, Brodek u Perova
– Mostkovice 2:0 (0:0), Omelka Jan, Hej Bohuslav,
echovice – Nmice nad Hanou 3:1 (2:0), 2x
Haluza Petr, Hatle Matj – Chlud Lukáš, Kostelec
na Hané – Plumlov 6:0 (3:0), 4x Preisler David, 2x
Bošek Bernard, Protivanov – Dub nad Moravou
5:1 (3:0), 2x Mudroch Tomáš, Grmela Marek, Sedlák
Dalibor, Milar Ondej – Kaiser Jakub
Tabulka po 2. kole:
1. Blotín
2 2 0 0 8:3 6 0
2. echovice
2 2 0 0 6:2 6 0
3. Brodek u P.
2 2 0 0 5:1 6 0
4. Opatovice
2 2 0 0 6:3 6 0
5. Kojetín
2 2 0 0 5:2 6 0
6. Kostelec n./H. 2 1 0 1 7:3 3 0
7. Protivanov
2 1 0 1 6:4 3 0
8. Lipová
2 1 0 1 6:4 3 0
9. Beov
2 1 0 1 3:4 2 1
10. Nmice n./H. 2 0 0 2 2:4 1 0
11. Urice
2 0 0 2 2:5 0 0
12. Mostkovice
2 0 0 2 1:6 0 0
13. Dub n./M.
2 0 0 2 2:8 0 0
14. Plumlov
2 0 0 2 0:10 0 0

SMOOS 1.B TÍDA SK. A - 2. KOLO
2. kolo: Klenovice na Hané – Horní Moštnice 6:1
(4:0), 3x Štpánek Radek, Rozehnal Tomáš, Pytela
Martin, Všianský Jan – Slanina Rostislav, Újezdec
– Ústí „B“ 1:3 (1:2), Fabián Marek – Palacký Libor,
Šnejdrla Jan, Kád Lukáš, Kojetín „B“ – Troubky
3:6 (0:3), 2x Židlík Dušan, Janová Ondej – 4x
Stískal Tomáš, Nmák Jaroslav, Židlík Daniel (vl.),
Pivín – Vrchoslavice 4:3 (2:0), 2x Frýbort Jaroslav,
Tydlaka Martin, Trajer David – 3x Hradil Tomáš, Radslavice – Želatovice „B“ 1:0 (1:0), Matyáš Jakub,
Tovaov – Lipník nad Bevou 2:2 (0:0) Pen:
2:4, Mezuliáník Tomáš, Fikr Tomáš – Kubica Matj,
Kovaík Lukáš, Smržice – Haná Prostjov 1:3 (0:2),
Kalandík Jií – 2x Gábor Patrik, Kolá Martin
Pr bžná tabulka po 2. kole:
1. Klenovice
2 2 0 0 8:1 6 0
2. Troubky
2 2 0 0 9:3 6 0
3. Haná Pv
2 2 0 0 7:3 6 0
4. Lipník n./B.
2 2 0 0 10:2 5 1
5. Radslavice
2 1 0 1 2:1 4 0
6. Újezdec
2 1 0 1 5:4 3 0
7. Ústí «B»
2 1 0 1 3:3 3 0
8. Pivín
2 1 0 1 4:6 3 0
9. Horní Moštnice 2 1 0 1 4:8 3 0
10. Kojetín «B»
2 1 0 1 4:7 2 1
11. Tovaov
2 0 0 2 4:5 1 0
12. Želatovice „B“ 2 0 0 2 2:5 0 0
13. Vrchoslavice 2 0 0 2 4:8 0 0
14. Smržice
2 0 0 2 1:11 0 0

LIONSPPORT 1.B TÍDA SK. B - 2. KOLO
2. kolo: Chomoutov – Nemilany 2:4 (1:3), Sedlá
Lubomír, Fukan Lukáš – Kirschbaum Petr, Petrík
Jan, Teština – Nové Sady „B“ 0:0 Pen: 5:3, Zvole
– Velká Bystice 1:1 (1:0) Pen: 4:2, Ospálek Jakub
– Kryl Pavel, Troubelice – Jesenec 3:0 (0:0), 2x Ošádal Jakub, Horák Martin, Slatinice – Šternberk „B“
0:1 (0:1), Mudrák Tomáš, Loštice – ervenka 6:0
(2:0), 2x Kneifel Vojtch, Hopják Michal, Rousek Jií,
Morávek Roman – Coufal Petr, Doloplazy – Kožušany 4:3 (3:0), 2x Tomíek Petr, Ruský Lukáš, Götzel
Jan – Thomas Martin, Stuchlík Václav
Tabulka po 2. kole:
1. Loštice
2 2 0 0 9:2
6 0
2. Troubelice
2 2 0 0 8:1
6 0
3. Nemilany
2 2 0 0 10:4 6 0
4. Šternberk «B» 2 2 0 0 6:2
6 0
5. Zvole
2 2 0 0 5:1
5 1
6. Kožušany
2 1 0 1 8:8
3 0
7. Chomoutov
2 1 0 1 4:5
3 0
8. Doloplazy
2 1 0 1 6:9
3 0
9. Teština
2 1 0 1 1:5
2 1

T ebí - Prostjov

3:2

(1:1, 1:1, 1:0)

Branky: 12. Kratochvíl, 27. M. ejka (Král), 49.
Král - 5. Augustin (Švec), 33. Hozák (Žovinec,
Švarc). Rozhodí: Pokorný, Marek – Horký,
Rampír. Vylouení: 6:7. Využití: 2:0. Oslabení:
0:0. Divák : 250. Stely na branku: 31:31. Pr bh utkání: 0:1, 2:1, 2:2, 3:2.
Tebí: Jekel – Pža, Kaláb, V. ejka, Hort, Jií
Wasserbauer, Braník, Ka. Svoboda – Erat,
Dolníek, Kristl – Vodný, Jan Wasserbauer, Kratochvíl – Malec, Kusko, Paták – M. ejka, Král,
Ferda – Heinrich. Martin Sobotka.
Prostjov: Neužil – Drtina, Horyna, Žovinec,
Holík, Paízek, Kolá, Bažant, Pospíchal – Luák,
Divíšek, Marek – Dvoáek, Venkrbec, Rudovský
– Zabloudil, Hozák, Švarc – Augustin, Fiala, Švec.
Trenéi: Jií Vykoukal a Ivo Peštuka.

MUŽI
Portorož:
1. kolo: Rosol – Krajinovi (6-Srb.) 4:6, 2:6.
ŽENY
Toronto:
1. kolo: Kvitová (14) - Suárezová (Šp.) 6:1,
7:6, Strýcová - Mladenovicová (13-Fr.) 6:2, 6:3,
Šafáová - Abandaová (Kan.) 6:4, 6:4, 2. kolo:
Strýcová - Gavrilovová (Austr.) 4:6, 7:6, 6:3,
Karolína Plíšková (1) - Pavljuenkovová (Rus.)
6:3, 6:3, Šafáová - Cibulková (11-SR) 6:2, 6:4,
Kvitová - Stephensová (USA) 6:7, 6:3, 2:6,
3. kolo: Karolína Plíšková - Ósakaová (Jap.)
6:2, 6:7 (4:7), 1:0 skre, Šafáová - Makarovová
(Rus.) 6:3, 6:7, 6:2, Strýcová - Halepová (2Rum.) 1:6, 0:6, tvrtnále: Karolína Plíšková
- Wozniacká (6-Dán.) 5:7, 7:6, 4:6, Šafáová Stephensová (USA) 2:6, 6:1, 5:7.

PØEDPLATNÉ
LEVNÌJI

„Z mé strany panuje
s výkonem spokojenost“
Jií VYKOUKAL, trenér LHK Jestábi

FOTBAL
FORTUNA MSFL - 2. KOLO
Prostjov - Hluín
2:0 (1:0)
více v hlavním kupónu
Otrokovice – Rýmaov 1:1 (1:0). Branky: 35.
Jurá – 53. Nmec. Diváci: 154 * Hodonín – Mohelnice 1:1 (0:0). Branky: 81. urgali – 90+1. Baa.
Diváci: 450 * Petkovice – Vyškov 2:3 (0:2).
Branky: 59. Baranek, 85. Baranek – 12. Matocha,
38. Koudelka, 77. Lahodný. Diváci: 187 * Líše –
Uherský Brod 1:1 (0:0). Branky: 30. Pašek (pen.)
– 53. Vrága. Diváci: 350 * Kromíž – Hulín 1:0
(0:0). Branka: 66. Neubert. Diváci: 642 * HFK Olomouc – Valašské Meziíí 1:2 (0:0). Branky: 54.
Banasik – 77. Gregá, 90+1. Václavek. Diváci: 185
* Velké Meziíí – Uniov 6:1 (3:0). Branky: 11.
Demeter, 33. Šimáek, 45. Simr, 61. Smejkal, 79.
Dolejš, 87. Simr – 69. Jeábek. Diváci: 525.

TENIS

HOKEJ

2. PÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

FORTUNA MSFL - 2. KOLO

Foto: Tomáš Kaláb

ní sumár
v
o
t
r
o
p
S
* výsledky * statistiky * tabulky

Branky: 44. Zabloudil, 49. Hozák (Augustín, Švarc)
- 8. Rudl (Flok), 17. Klimša (Chmielewski, Frank), 21.
Chmielewski (Klimša, Frank), 22. Mikulík (Bartek), 38.
Bartek (Vrána). Vylouení: 6:6. Divák : 600.

(0:2, 0:3, 2:0)
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10. Velká Bystice
11. Nové Sady «B»
12. Slatinice
13. Jesenec
14. ervenka

2
2
2
2
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

2:3
2:5
4:6
2:6
0:10

1
1
0
0
0

0
0
0
0
0

PEBOR OFS PROSTJOV - II. TÍDA
Horní Štpánov - echovice "B"
2:1 (1:0)
Branky: 10. Šudla, 65. vlastní Kupka – 78. Jansa.
Rozhodí: Odehnal – Knoll, Raplík. Žluté karty: 88.
Žilka, 90. Rychnovský – 62. Jansa, 88. Kupka, 90.
Vybíral. Divák : 120.
Horní Štpánov: Havlíek – Rychnovský, Janíek,
Šudla, Sígl – Fojt, Deutsch (89. Svoboda), Tyl,
Nmec – Klimeš (68. Žilka, 90. ervinka), R. Bašný
(46. Gryc). Trenér: neobsazen.
echovice B: Zelinka – Kupka, Jano (46. F. Hanák),
Bilík, Frys – Foret (77. Hluštík), Muzikant (88. P.
Bašný), Janík, Nmeek (77. Vybíral) – Jansa,
Halouzka. Trenér: Rudolf Valný..
.

„Klasický domácí hodový zápas,“
s úsmvem komentoval Rudolf Valný,
trenér echovic
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Další výsledky 1. kola: echovice „B“ – Horní
Štpánov 1:2 (0:1), Jansa Petr – Šudla Ondej,
Kupka Petr (vl.), Nezamyslice – Otaslavice 2:0 (0:0),
Moravec Zdenk, Špika Zdenk, Urice „B“ – Ptení 5:1 (3:1), 3x Vodák Petr, Kouil Jaroslav, Draka
Jaroslav – Dospiva Oldich, Vícov – Tištín 2:0 (1:0),
Šobr Martin, Baránek Michal, Výšovice – Brodek u
Konice 3:3 (2:0) Pen: 4:3, Koukal Kristián, Kížek
Filip, Olbert Ludk – 2x Koudelka Zdenk, Grepl Pavel, Brodek u Pv – Hvozd 7:4 (1:1), 2x Pios Petr,
2x Typner Jan, Soldán Petr, Rakáš Patrik, Liman
Roman – 3x Krása Jaromír, Vánský Jií, Vrahovice
– Dobromilice 9:1 (5:0), 3x Studený Jan, 2x Bukovec
Svatopluk, Schvarz Richard, Závodský Michal, Ryška
Jaroslav (vl.), Rouchla Michal (vl.).
Tabulka po 1. kole:
1. Vrahovice
1 1 0 0 9:1 3 0
2. Urice „B“
1 1 0 0 5:1 3 0
3. Brodek u Pv
1 1 0 0 7:4 3 0
4. Nezamyslice
1 1 0 0 2:0 3 0
5. Vícov
1 1 0 0 2:0 3 0
6. Horní Štpánov 1 1 0 0 2:1 3 0
7. Výšovice
1 1 0 0 3:3 2 1
8. Brodek u K.
1 0 0 1 3:3 1 0
9. echovice „B“ 1 0 0 1 1:2 0 0
10. Otaslavice
1 0 0 1 0:2 0 0
11. Tištín
1 0 0 1 0:2 0 0
12. Hvozd
1 0 0 1 4:7 0 0
13. Ptení
1 0 0 1 1:5 0 0
14. Dobromilice
1 0 0 1 1:9 0 0

MSDL - STARŠÍ - 1. KOLO
Znojmo – Slovácko „B“ 2:1 (2:0), Pacula Patrik, Moravec Milan – Žák Vilém, Prostjov – Frýdek-Místek
„B“ 3:2 (2:1), Jašíek Jií, Pikryl Denis, Smékal
Radek – Želazko Filip, Corriero Giacomo, Hluín –
Kromíž 2:2 (1:2), Jesch Jan, Blinka David – Fekar
Hugo, Augustin Ondej, Jihlava – Karviná „B“ 5:0
(2:0), Matulka Radek, Kivánek Radek, Urbánek Jií,
Lorenc Tomáš, Svoboda Tomáš, Opava „B“ – Vítkovice 2:3 (1:0), 2x onka Zdenk, Mouka Ondej,
Tilscher Jaroslav, Firášek Patrik, Baník Ostrava
„B“ – Sigma Olomouc „B“ 2:3 (0:1), Kludka Tadeáš, Barkov Timofej – Aujetský Vít, Vybíral Martin,
Macháček Marek, Zlín „B“ – Tinec 3:1 (1:1), Novák
Adam, Šiška Patrik, Viánek Jan – Cienciela Lukáš,
Zbrojovka Brno „B“ – Líše 1:2 (0:0), Dobrovodský
Tomáš – 2x Fila Adam
Tabulka po 1. kole:
1. Jihlava
1 1 0 0
5:0 3
2. Zlín „B“
1 1 0 0
3:1 3
3. Prostjov
1 1 0 0
3:2 3
4. Sigma Olomouc „B“ 1 1 0 0
3:2 3
5. Vítkovice
1 1 0 0
3:2 3
6. Líše
1 1 0 0
2:1 3
7. Znojmo
1 1 0 0
2:1 3
8. Hluín
1 0 1 0
2:2 1
9. Kromíž
1 0 1 0
2:2 1
10. Frýdek-Místek „B“ 1 0 0 1
2:3 0
11. Opava „B“
1 0 0 1
2:3 0
12. Baník Ostrava „B“ 1 0 0 1
2:3 0
13. Zbrojovka Brno „B“ 1 0 0 1
1:2 0
14. Slovácko „B“
1 0 0 1
1:2 0
15. Tinec
1 0 0 1
1:3 0
16. Karviná „B“
1 0 0 1
0:5 0

MSDL - MLADŠÍ - 1. KOLO
Znojmo – Slovácko „B“ 0:4 (0:2), 2x Kratochvíla David, Bartoš Vojtch, Pak Vojtch, Prostjov – FrýdekMístek „B“ 4:2 (2:0), Ková Petr, Novotný Vojtch,
Ježek Jan, Grulich Matj – Vahalík Adam, Corriero Giacomo, Hluín – Kromíž 1:0 (1:0), Ronka Adam,
Jihlava – Karviná „B“ 6:0 (4:0), 2x ermák Šimon,
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2x Trnka Lukáš, Samek Lukáš, Pojezný Karel, Opava
„B“ – Vítkovice 0:4 (0:1), Dujsík Marek, Lindovský
Tomáš, Sabol Matj, Šindler Marek, Baník Ostrava
„B“ – Sigma Olomouc „B“ 5:2 (0:2), 2x Barkov TImofej, Zouhar Filip, Konený Dominik, íha Zdenk
– Raclavský Erik, Dank Kryštof, Zbrojovka Brno
„B“ – Líše 3:3 (1:1), Šedivý Ondej, Bulíek Petr,
Skoovský Milan – 3x Kloss Karel, Zlín „B“ – Tinec
3:1 (0:0), Maliák Vlastimil, Lehký Filip, Seše Martin
– Klimek Mateusz
Tabulka po 1. kole:
1. Jihlava
1 1 0 0
6:0 3
2. Vítkovice
1 1 0 0
4:0 3
3. Slovácko „B“
1 1 0 0
4:0 3
4. Baník Ostrava „B“ 1 1 0 0
5:2 3
5. Prostjov
1 1 0 0
4:2 3
6. Zlín „B“
1 1 0 0
3:1 3
7. Hluín
1 1 0 0
1:0 3
8. Zbrojovka Brno „B“ 1 0 1 0
3:3 1
9. Líše
1 0 1 0
3:3 1
10. Kromíž
1 0 0 1
0:1 0
11. Frýdek-Místek „B“ 1 0 0 1
2:4 0
12. Tinec
1 0 0 1
1:3 0
13. Sigma Olomouc „B“ 1 0 0 1
2:5 0
14. Znojmo
1 0 0 1
0:4 0
15. Opava „B“
1 0 0 1
0:4 0
16. Karviná „B“
1 0 0 1
0:6 0

najdete
nás na
www.
vecernikpv.cz

KUŠE
19. MISTROVSTVÍ SVTA (OSIJEK, CHORVATSKO)

MUŽI:
1. Domagoj Pereglin (Chorvatsko) 1823 bod (859+867+97), 2. Ralf Hillenbrand 1817 b.
(859+861+97) 3. Steffen Hillenbrand (oba Nmecko) 1808 b. (855+856+97), ... 10. Jan Nedlník
(Savana KK Kostelec na Hané, R) 1683 b. (841+842), 11. Bohumil Korba (SKŠZ Plumlov)
1678 b. (839+839).
ŽENY:
1. Valentina Pereglin (Chorvatsko) 1825 b. (866+865+94), 2. Ina Schmidt (Nmecko) 1801 b.
(846+860+74), 3. Sanja Komar (Chorvatsko) 1774 b. (833+845+96), ... 13. Hana Nedlníková
1591 b. (783+808), 15. Irena Hynková (ob Kostelec, R) 1536 b. (774+762).
DRUŽSTVA:
1. Chorvatsko 2532 b., 2. Rusko 2471 b., 3. Francie 2437 b., 4. eská republika (Nedlníková,
Hynková, Sabina Kubesová) 2361 b.
JUNIOI:
1. Luka Štrbenac 1807 b. (851+858+98), 2. Martin Oboroveki 1796 b. (843+856+97), 3. Mihaela Oboroveki (všichni Chorvatsko) 1787 b. (831+860+96), ... 12. Karolína Hynková 773 b.
(244+258+271), 13. Tereza Skládalová (ob Kostelec, R) 772 b. (236+273+263).
KADETI:
1. Mathis Pouru (Francie) 1760 b. (834+833+93), 2. Ilja Sergejev (Rusko) 1759 b. (821+840+98),
3. Borna Banovec (Chorvatsko) 1759 b. (840+824+95), ... 10. Lukáš Andrés 785 b.
(256+265+264), 12. Barbora Pospíšilová (oba Kostelec, R) 710 b. (214+243+253).
DRUŽSTVA:
1. Chorvatsko 2446 b., 2. Rusko 2442 b., 3. Francie 2413 b., 4. eská republika (Andrés,
Pospíšilová, Martin Hajný) 2246 b.
SENIOI:
1. Armin Berninger (Nmecko) 1766 b. (826+846+94), 2. Jean-Paul Coussot (Francie) 1758 b.
(829+834+95), 3. Walter Hillenbrand (Nmecko) 1737 b. (813+827+97), ... 6. Josef Nedlník
1729 b. (822+819+88), 12. Jaroslava Nedlníková (oba Kostelec, R) 1591 b. (780+811).
DRUŽSTVA:
1. Nmecko 2438 b., 2. Finsko 2374 b., 3. Francie 2354 b., 4. eská republika (Nedlník,
Nedlníková, Václav Losert) 2345 b.

V Čechovicích jsou
ještě volná místa!
Týmy se mohou hlásit do pátku

ČECHOVICE Čtyři volná místa.
Nejpopulárnější regionální turnaj
neregistrovaných nohejbalistů se blíží. Oddíl TJ Sokol Čechovice pořádá
letní klání trojic již po třinácté. Doposud se přihlásilo šestnáct týmů, a
organizátoři doufají, že konečné číslo
vyšplhá na 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 v 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.
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, ve které se utkají o konečné
umístění. Do této části se přiřadí i týmy
vyřazené v prvním kole play off,“ poodkryl spravedlivý hrací systém ředitel
turnaje.
Případné přihlášky lze uskutečnit přes
Facebook - Turnaj trojic neregistrovaných – Čechovice, nebo telefonicky:
602 721 342 či mail: leos.pluhacek@
gmail.com.
(zv)

letos slavíme jubileum...
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kultura v prostějově a okolí
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Hit letošního léta v muzeu

se vydail na jedniku
BYLI JSME
U TOHO

JAN KANYZA PILÁKAL
REKORDNÍ NÁVŠTVU
PROSTĚJOV „Tolik lidí do muzea na vernisáž nikdy dříve nepřišlo. Podařil se nám rekord,“ smál se na
celé kolo Jindřich Skácel, šéf Galerie umění v Prostějově. Pondělní podvečer v prostějovském muzeu
patřil slavnostní vernisáži výstavy POZDNÍ SBĚR, jejímž autorem je populární český herec a malíř Jan
Kanyza. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner, u toho nemohl chybět.
přítelem, dnes již nežijícím malířem Vla- Obrazy jsou rozmístěny ve dvou místpůvodní
dimírem Komárkem. Velice často jsme nostech horního patra prostějovskéreportáž
mluvili na jeho oblíbené téma, a to strach ho muzea. „První část obrazů se mi líbí Jan Kanyza a spolek lidí, díky kterým se výstava mohla uskutenit.
pro Večerník
z nebytí, strach z prázdnoty (horror va- o něco více než tady ta v druhém sále. Já
cui). Došlo mi, že vlastně každý tvůrčí sama jsem velkou fanynkou pana Kany- navštěvujeme všechny vernisáže, které patickým umělcem. „Je to fantastická
čin je vzpourou proti nicotě a já chci říct, zy, proto moc dobře chápu, že je tu tolik muzeum pořádá, a musím říct, že jsou výstava. Ale ke kresbám se dnes těžko
Aneta
že jsem vzpurný byl vždycky, už na tom lidí,“ usmála se Marcela Župková. Mezi pokaždé povedené,“ pochválila muzeum probojovává, takže to vidím tak, že přiDANĚČKOVÁ
jdu v běžný vystavovací den, v klidu si
nehodlám nic měnit,“ uvedl svoje dílo fanoušky herce Jana Kanyzy patří i lidé, Ivana Čížková spolu s kamarádkou.
Na kolekci padesáti obrazů z posledních Jan Kanyza. Následně už se za hudební- kteří se také věnují umění, a proto ho Jan Kanyza byl na vernisáži na roztr- pak obrazy prohlédnu. Tvorbu pana
let tvorby malíře Jana Kanyzy se přišlo do ho doprovodu na piano mohli fanoušci přišli posoudit trochu jiným okem než hání. Nestíhal se se všemi fanynkami Kanyzy znám, nejen tu výtvarnou, ale
Muzea a galerie Prostějov podívat téměř umění kochat Pozdním sběrem, který ti, co ho znají pouze z televizních obra- a fanoušky fotit a podepisovat jim i hereckou. Je vidět, že prostě žije umětři stovky lidí. Že je zájem veliký bylo vi- zachycuje umělcovy dojmy a pocity zovek. „To, co jsme zatím viděly, je moc letáčky o výstavě. Každý se chtěl na ním,“ nechal se slyšet před Večerníkem
dět už během první hodiny, kdy zmizelo z pobytů ve Francii.
hezké. My chodíme rády malovat, takže chvíli zastavit a popovídat si se sym- hejtman Olomouckého kraje Ladislav
všechno pití i občerstvení, které bylo pro
návštěvníky připraveno. „Mysleli jsme,
že půjde spíše o komornější akci. Tato
ssaa
sa
aa
místnost má kapacitu pro čtyřicet lidí,
3x foto
footto An
A
Aneta
net
etaa Da
Danková
an
nk
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kováá
nečekali jsme takový zájem,“ divil se Jindřich Skácel. Jedinečnou příležitost vidět
charismatického Jana Kanyzu si Prostějované prostě nemohli nechat ujít.
Vernisáž svým proslovem slavnostně
zahájili hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk a primátorka Statutárního města Prostějova Alena Rašková, která nad výstavou převzala záštitu.
K mikrofonu se pak dostali kunsthistorik
Jan Kanyza byl v obležení fanoušk.
Samozejm má i mnoho ženských fanynek.
A dokáže ocenit i umní mladých talent.
Hastík a nakonec i samotný Jan Kanyza.
„Vzpomínám si na rozhovory se svým
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Foto: Aneta Danková

Okleštěk. „Jsem velmi spokojený s tím,
jak se dnešní večer vydařil. Musím říct,
že perfektní práci odvedli Jindřich Skácel
a kurátorka výstavy Kamila Husaříková,“
vzkázal Okleštěk.
„Vernisáž dopadla výborně, dorazila
vůbec nejvyšší návštěva v dějinách Prostějovského muzea, což potěší,“ mnul si
ruce sám hlavní organizátor výstavy Jindřich Skácel. „Spolupracuji s muzeem již
pět let a toto byla jasně nejvíce vydařená
akce, kterou jsem spolupořádal. Jan Kanyza se choval jako skvělý profesionál,
byl trpělivý a největší překvapení bylo
jeho skvělé malířské dílo, které všichni
přítomní ocenili,“ vzkázal Skácel s poděkováním nejen muzeu, ale za podporu
také Statutárnímu městu Prostějov, Zlaté
Bráně Prostějov, mediálnímu partnerovi PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku
a v neposlední řadě manželům Černoškovým, Erbenovým a Skácelovým.
Exkluzivní rozhovor s Janem Kanyzou si můžete přečíst na straně 12
dnešního vydání!

Muzeum Zdeňka a Jana Svěrákových

se rozroste o jejich nejnovější film
ČECHY POD KOSÍŘEM Nejnovější film otce a syna Svěrákových s názvem Po strništi bos, lyrický snímek
o dětství a hrdinství v každém z nás,
vstoupí do českých kin již tento čtvrtek 17. srpna. A zve na něj i Metro 70.
V těchto dnech také finišují práce na
rozšíření Muzea filmů Zdeňka a Jana
Svěrákových na zámku v Čechách pod
Kosířem právě o tento snímek. Kromě

fotografií z natáčení a drobných rekvizit
návštěvníky expozice bezpochyby zaujme pletený kříž do vlasů, který nosil
hlavní hrdina filmu, malý Eda Souček
(ztvárněný Aloisem Grecem), a který
sloužil k tomu, aby vlasy držely stále
pěkně učesané a patka nepadala do čela
(nosil ho v dětství i Zdeněk Svěrák), či
vystavené šaty a plavky Edovy maminky
(hraje ji Tereza Voříšková).

Nejrozměrnějším přírůstkem do expozice je ovšem přídavná nádrž letounu Lockheed P-38 Lightning. „Ta umožňovala
dvoumotorové stíhačce výrazně zvýšit
dolet potřebný pro doprovázení bombardérů. Originální nádrž byla pro natáčení
pečlivě zrestaurována do původní podoby a dnes je natrvalo zapůjčena Vlastivědnému muzeu v Olomouci,“ řekl ředitel
muzea Břetislav Holásek. „Jako velký fa-

noušek Svěrákových filmů jsem hrdý na
to, že právě v Olomouckém kraji máme
tuto unikátní expozici. Těším se, až si
prohlédnu rekvizity a předměty z nového
filmu Po strništi bos, určitě se půjdu podívat i s manželkou a dětmi,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Nové exponáty si budou moci návštěvníci prohlédnout od pátku 8. září
(pk)
2017.

„Film Fotbalový skítek bude mít vážn jiskru,“ íká Michal ´Miki´ Grepl
PROSTĚJOV
V Na stránkách Večerníku jsme vás již informovali o tom, že Michal Miki Grepl natáčí další  Co je zatím největším zážitkem
projekt, tentokrát snímek o vesnickém fotbalovém týmu Jiskra Trpenovice. Čas pokročil a premiéra Fot- z natáčení?
balového Skřítka je zase o něco blíže.
„Nedokážu říct, co je tím největším
zážitkem, můžu vám však prozradit, že
„Je
v
plném
proudu,
můžu
říct,
že
jsme

Jaká
je
práce
s
týmem,
který
jste
si
každý natáčecí den jich je spousta. VšichEXKLUZIVNÍ
NÍ
v
druhé
polovině.
Natáčíme
a
děláme
do
filmu
vybral?
ni, co zrovna nejsou před kamerou,
rozhovor
všechny věci ve svém volném čase, proto „Jsem s ním moc spokojený. Kluci ze jsou za ní a sledují, jak se scény natáčí.
pro Večerník
je občas oříšek skloubit volné dny herců štábu přijdou vždycky s nějakým ná- Kolikrát máme problém zadržet smích
a štábu. Všichni majitelé externích míst, padem, co a jak by šlo udělat lépe nebo a nepokazit tak scénu ostatním hercům.“
Aneta
na kterých natáčíme, nám naštěstí vy- jinak. Sice jsem napsal scénář a udělal  A kdy se můžeme těšit na jeho
DANĚČKOVÁ
cházejí maximálně vstříc. Kdo by chtěl základní kostru, ale film dotváříme spo- premiéru ?
 Jak probíhá natáčení filmu Fotba- sledovat natáčení filmu podrobně, může lečně. Díky nápadům ostatních bude „Promítání nás čeká ještě za dlouho.
lový Skřítek?
si nás najít na facebookových stránkách.“ závěrečné dílo mnohem lepší.“
Plánujeme točit až do konce září, ovšem

pak teprve začne ta pravá filmařská práce, kdy se bude stříhat, upravovat zvuk,
dělat hudba. Máme toho ještě opravdu
hodně. Samotný film bychom pak chtěli promítat v únoru, záleží, jak se nám
povede domluvit s Kinem Metrem 70.
Doufám, že se u filmu všichni pobaví
a na závěr si řeknou, že měl opravdu jiskru.“ (úsměv)
Jak spolu souvisí fotbal a kon? To se
již brzy dozvíte z filmu mladého prostjovského režiséra.
Foto: Facebook

ELLY JAY a jeho koncert v Avatarce
Foto: Natálie Morávková

PROSTĚJOV Předminulý pátek
zavítal do Art kavárny Avatarka po
delší době výborný pianista Elly Jay
Lodewyk. Kavárna byla plná, Elly je
v Prostějově i okolí velmi oblíben,
proto je na jeho koncerty zapotřebí
si místa rezervovat, aby bylo možné
si jeho vystoupení skutečně užít v pohodlí.

Natálie MORÁVKOVÁ

Elly Jay hrával svého času v Avatarce často, nyní ale bydlí v Praze, proto je jeho
koncert v Prostějově dnes již spíše vzácností, ale při jeho vystoupení je vždy plno.
Jinak tomu nebylo ani tentokrát, již před
začátkem koncertu byla Avatarka téměř
zaplněná.

Zajímavostí bylo, že Elly zavítal do Avatarky i se svými rodiči
(Willem a Anne Lodewyk – pozn.
red.), kteří přijeli z Kapského
města v Jižní Africe. Ellyho přátelé
tak měli možnost jeho rodiče osobně poznat. Ze strany Ellyho je pro
Večerník přislíben také rozhovor
přibližně v rozmezí tří týdnů, neboť

se nyní bude věnovat rodičům a cestování.
Nejmladší posluchačkou byla osmiměsíční Emily a její dva a půl roku
starý bráška Kryštof, kteří mají Ellyho rádi. „My tady bydlíme, a když je
tady Elly, tak vždycky musíme přijít.
Emily se pohupuje v náručí, Kryštof
za zády Ellyho tančí a je problém

s nimi odejít. Jsou z něj nadšení,“
sdělila Večerníku babička dětí.
Je pravdou, že i Elly udržoval s Kryštofem nejen oční kontakt, po některých skladbách si s ním i „plácnul“.
Bylo vidět, že má děti rád a baví ho
to. Většina posluchačů ho znala, tak
byli rádi, že měli možnost Ellyho
zase vidět a těší na příště.

24

letos slavíme jubileum...

společnost

Na

Pondělí 14. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

se
tleskalo
Tu
FES
GULÁŠ ROCK

Návštěvníky neodradilo ani chladnější počasí
PLUMLOV V pořadí třetí ročník GULÁŠ ROCK FESTu zařazeného do tradičního seriálu hudebních akcí na plumlovské přehradě pod názvem MAIER ROCK FEST se vydařil přímo náramně.
Devítihodinovou porci kvalitní muziky provonělo během soboty
na patnáct druhů gulášů, které pro návštěvníky akce připravili velice
šikovní kuchaři. Na pláži U Vrbiček se tentokrát sešlo méně diváků
než na předešlých dvou akcích, ovšem zúčastěným ani chladnější počasí pranic nevadilo. Fanoušci rockové hudby si totiž přišli na
své nejenom u pódia, ale také u stánků s občerstvením. A u toho
Večerník nemohl chybět.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Také návštěvníci letošního ročníku se
trousili na plumlovskou přehradu už
chvíli poté, co si doma po obědě dali
´dvacet´. Start gulášové akce byl totiž
stejně jako loni už v patnáct hodin.
A kdo přišel dřív, pozřel svůj první
pokrm bez nutnosti vystát si dlouhé

fronty. „Je nás tady letos hodně a každý jsme samozřejmě připravili jiný
druh guláše. Já dnes nabízím tradiční
hovězí, ale také dančí,“ pochlubil se
Večerníku muž v bílém kuchařském
oblečení.
Objevily se zde ale také další speciality,
lidé si velice často chodili pro porci například pštrosího guláše, úspěch ovšem
sklidily kulinářské pochoutky ze srnčího, jeleního či kančího masa. „Já to tady
zbožňuju! Byla jsem i na Memory či
Legendách, ale když se ke koncertům
rockových kapel přidá i bohatý jídelní-

č k takk to prostěě nemá chybu,
h b “ culila
ll
ček,
se Marcela Horáková z Prostějova. Její
manžel Petr právě ochutnával srnčí guláš. „Já jsem tedy přišel hlavně pro to,
abych si poslechl svoji oblíbenou muziku. Jsem najezený z domova, no ale
když jinak nedají,“ zasmál se Petr Horák
a svoji ženu poslal pro dva půllitry piva.
Ovšem nejenom jídlem je člověk živ.
Nasycené diváky bavili muzikanti,
kteří tradičně na akcích na plumlovské přehradě dávají do koncertování
úplně všechno. Postupně se na pódiu
představili zpěvák a kytarista Marek
Soldán, kapely Levhart, Plus, Kokeno,
Black Sabath revival, Katapult revival
či Smokie revival. „Na podobných akcích nemůžeme chybět, a jsme rádi, že
diváci oceňují písničky Chrise Normana či jeho duety se Suzi Quatro,“ svěřil
se Večerníku Zdeněk Havel, kapelník
Smokie revival. Vyvrcholením sobotní akce byl koncert skupiny Motorhead revival. „Bubeník této kapely
doprovázel i Karla Gotta či Michala
Davida,“ připomněl hlavní organizátor

Byla Manon

s plným bichem

Návštvníci tetího roníku oblíbené akce mli jedinenou možnost spojit hudbu s výborným jídlem.
2x foto: Michal Kadlec

pořádající agentury HITTRADE Petr
Zlámal.
Sobotní GULÁŠ ROCK FEST byl bezesporu společenskou akcí, která neměla
chybičku. Návštěvníky rozptýlili i parašutisté, kteří se do prostoru konání festivalu
snesli z nebes. Děti měli k dispozici kolotoče a mohly se také projet na koních.
Těsně před jedenadvacátou hodinou
pak došlo i na předem avizované vy-

hlášení nejlepšího guláše. Role hlavního
porotce se ujal náměstek primátorky
Statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil. On, ovšem ani druhý z porotců
Petr Zlámal jméno vítězného kuchaře
a jeho pokrmu neoznámili! „Poctivě
jsme ochutnali všechny guláše a u všech
se nám sbíhaly sliny. Takže abychom
nikoho neurazili, a protože se vůbec
neumíme rozhodnout, jmenujeme za

vítěze všechny,“ pronesl za potlesku diváků Pospíšil. „Máme zde hned několik zajímavých druhů gulášů a celkem
zhruba dva a půl tisíce porcí. S letošním
ročníkem jsem maximálně spokojen,
plno lidí vytvořilo báječnou atmosféru,“
pochvaloval si Zlámal.
Závěrečné ohlédnutí za letošním
ročníkem najdete v příštím vydání
Večerníku.

Chaufour matkou

„ztraceného“ Werichova syna

Jiího Petráška?
prvky. Její poměr s Werichem byl „veřejným tajemstvím“, o němž se měla
dozvědět i jeho manželka. Přestože
vztah manželů Werichových rozhodně nebyl idylický a v jejich domácnosti bývalo často pořádné dusno, básník
svoji rodinu nikdy neopustil. V životě
totiž pro něj znamenala zásadní hodnotu, které se držel všemu navzdory. To mu
však nebránilo, aby minimálně s Manon
udržoval dlouholetý milostný poměr.
Kromě toho musel minimálně tušit, že
se mu narodil nemanželský syn. O něj se
však nikdy nezajímal...

➢ztitulnístrany
PROSTĚJOV Manon Chaufour se
narodila 2. prosince 1914 v Prostějově ve francouzsko-německé rodině.
Příjmení získala po otci Georgovi
Charlesovi Chaufourovi, který zde
působil jako profesor francouzštiny.
Její maminka byla Němka a učila hře
na klavír. Manon odmalička tančila. Některé prameny uvádí, že již ve
svých třinácti nadchla prostějovské
publikum na tříkrálovém večírku,
který pořádal ženský odbor Národní
jednoty. Už od svých šestnácti let však
působila v zahraničí. Tři roky byla
v angažmá v divadle v saském Chemnitzu, deset let tančila jako sólistka ve
Státní opeře v Berlíně. Po válce přišla
i s maminkou do Prahy. Dva roky
poté se právě zde seznámila s Janem
Werichem. A příběh začal...

EXKLUZIVNÍ
NÍ
zpravodajství
ví
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Slavná dcera sama na ulici
Fakta z historie jsou jasná. Slavnému
herci a spisovatelovi bylo tehdy dvaačtyřicet roků. V té době byl již téměř dvacet
let ženatý. V roce 1929 si vzal návrhářku
divadelních kostýmů Zdeňku Houskovou. Ze zpočátku velmi šťastného manželství se po šesti letech narodila jediná
„oficiální“ dcera Wericha se jménem
Jana. Ta ve svých pamětech vzpomí-

Ztracený syn na scénì

Jan Werich na své rodin velmi lpl. S manželkou Zdenou (vlevo) ml dceru
Janu, které se ze vztahu s hercem Jiím Kvapilem narodila dcera Zdeka zvaná
Fana.
Foto: internet

nala, jak ji tatínek při výletech Prahou
nechával samotnou v autě, aby následně
zmizel v neznámém domě. Ač to otci
nikdy nezapomněla, přesto s ním měla
výrazně lepší vztah než s psychicky labilní
maminkou. Ta ji totiž údajně ponižovala,
dokonce jí měla říct, že nikdy nechtěla,
aby se narodila. Žena Jana Wericha totiž
byla chorobně podezíravá, léčila se na
psychiatrické klinice a lidi si držela od těla.
Mohlo se přitom jednat jak o důsledek,
tak i o příčinu manželových nevěr.

Ředitel děčínské ekonomky Jiří Petrášek
se totiž před necelými pěti lety veřejně
svěřil s faktem, že je Werichův levoboček.
Ukázalo se, že vzdělaný muž s nezaměnitelným humorem byl ihned po narození
odložen do kojeneckého ústavu. Skutečnost, že je potomkem slavného
herce, mu těsně po Werichově smrti
potvrdila jeho adoptivní matka. V té
době bylo Petráškovi čtyřiadvacet let.
O pravdivosti těchto tvrzení nemůže
být prakticky pochyb. Ostatně Petrášek
svého biologického otce nezapře, a to jak
vzhledem, tak i vystupováním. A právě
prostějovská rodačka připadá v úvahu
coby nejpravděpodobnější matka tohoto nemanželského syna Jana Wericha.
Vede k ní hned několik stop.

níka Čochtana, Manon se blýskla v roli
hluchoněmé dívky Zuzany vyjadřující se
po většinu času na jevišti tancem. V pohádkovém happy endu je nakonec Zuzana vyléčena a začne mluvit. Její vůbec
první slova směřují k Čochtanovi. Zazní
v nich prosté vyznání lásky. Sympatický,
ale do té doby osamělý a podivínský vodník se následně mění v člověka.
Právě v tomto původně americkém
muzikálu Jan Werich zpíval svoji vlastní
rozvernou píseň „Není-li tu ta...“ Přitom
dle řady svědků právě v té době proHrnec plný lásky
Osudný rok 1956
žíval milostný poměr s prostějovskou
V roce 1947 Jan Werich o devět let mlad- „Zuzankou“. Jejich láska však na rozdíl od Nakoukneme-li do životopisu Manon
ší Manon Chaufour angažoval do hry muzikálu k pohádkově šťastnému konci Chaufour, pak nás do očí uhodí rok 1956.
Pěst na oko. Skvělá tanečnice a choreo- rozhodně nesměřovala...
Jedná se o datum, kdy se Werichova
grafka, která v sobě nezapřela vrozený
milenka náhle a nečekaně odstěhovala
Taneènice
s
francouzským
šarmem
francouzský šarm, jej okouzlila. Zatímco
do Německa. Zde si dokonce změnila
jedni hovoří o tom, že známý komik Manon Chaufour si kromě spolupráce jméno na Manon Ehrfur, což bylo rodné
měl za život celou řadu milenek, jiní se s Janem Werichem zahrála i v několika jméno její maminky. Zajímavé přitom je,
přiklánějí k názoru, že udržoval jediný filmech. Činoherní herectví však roz- že ve stejném roce se narodil výše zmínědlouhodobý milostný poměr, a to právě hodně nebyla její parketa. Naopak jako ný Werichův syn Jiří Petrášek. Tato časová
s Manon Chaufour. Vzájemná profesní tanečnice a choreografka byla velká pro- souvislost více než nahrává domněnce, že
spolupráce dvou uměleckých osobnos- fesionálka. Její kolegové na ni vzpomínají právě Manon Chaufour je matkou Werití vyvrcholila při přípravách muzikálu jako na bystrou a inteligentní krasavici, chova „ztraceného syna“. Přímo se nabízí
Divotvorný hrnec. Zatímco Werich si která ovládala klasický i výrazový tanec varianta, že prostějovská rodačka po pov něm přímo na tělo napsal postavu vod- a dokázala je okořenit akrobatickými rodu a vyřízení všech formalit utekla do

Inteligentní a šarmantní tanenice Manon Chaufour se dostala i do publikace
„Osobnosti Prostjovska“. Foto: SOkA

Německa, aby zde ve svých dvaačtyřiceti
letech začala nový život a prací přehlušila
výčitky svědomí z toho, že odložila své
jediné nedávno narozené dítě. Jak svědčí
výpovědi jejích kolegů, její zdravotní stav
se v Německu postupem času zhoršoval.
Měla velké bolesti nohou, které jí otékaly. Navzdory tomu pravidelně trénovala
a tančila. Necelý měsíc po svých šestapadesátých narozeninách ji přímo na
pódiu postihl infarkt. Stalo se tak během
představení baletu Šípková Růženka od
Petra Iljiče Čajkovského, které se konalo
28. prosince 1970. Zemřela v berlínských
ulicích při převozu do nemocnice.

zapomenutá umělkyně ve svém životě
upřednostnila kariéru před dětmi. Její
předčasná smrt by mohla nasvědčovat,
že svého rozhodnutí vnitřně litovala.
A možná ji trápilo i vědomí, že své jediné dítě odložila do kojeneckého ústavu.
Potvrdit tuto spekulaci však může
v tuto chvíli jedině Werichův syn Jiří
Petrášek. On sám se opakovaně nechal slyšet, že jméno své biologické
matky sice zná, nicméně že je nikdy
neprozradí..
Ať je tedy tato varianta pravdivá či nikoliv,
nepochybné je, že Jan Werich a Manon
Chaufour společně prožili dlouhý a zapovězený milostný vztah. Jejich vzájemVnitøní trápení
ná láska nepochybně oběma přinesla
Manon Chaufour coby svého času mnoho štěstí i inspirace, nakonec však
uznávaná, ale v dnešní době již prakticky dospěla k trpkému rozuzlení...

NENÍ-LI TU TA...
Na poplach mi v hrudi zvoní
jen proto, že vy jste tu.
Není-li tu ta, kterou mám tak rád,
tak mám rád tu, která je tu.

Štíhlé a sošné vítám,
oblé však nezamítám,
všem tvarům možnost skýtám.
V tom lítám!

Na komety žhavém chvostu,
ve sladké hořím muce,
líbat nelze-li líbeznou tu ruku,
tak líbám ruku při ruce.

Na poplach mi srdce zvoní,
zvoní jako popelář,
laskat nelze-li laskavou tu tvář,
laskám tvář, jíž jsem tváří v tvář.

Jak motýl v letu,
od květu ke květu,
já přelétám z retu k retu.
Není-li tu ta, kterou mám tak rád,
tak mám rád tu, která je tu.
Když potkám plavou, zblednu,
oči po černé zvednu,
od zrzavé se nehnu
a podlehnu.

Jediná je láska moje,
ať si žije, kde si je,
když není na dosah její hebká šíje,
šije se mnou jiná šíje,
pro Káču já pláču,
za Zuzanou skáču,
a dívčí jména si pletu.
Není-li tu ta, kterou mám tak rád,
tak mám rád tu, která je tu.

Text Jana Wericha z muzikálu Divotvorný hrnec
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ERNÉHO

A!
JAKO ŠAFIN

KVITOVÁ VYHRÁLA

ANKETU

O ÚDER MSÍCE

Petr KOZÁK

PROSTĚJOV Členka TK Agrofert
Petra Kvitová se po Lucii Šafářové,
jež dostala nejvíc hlasů za červen,
stala druhou prostějovskou vítězkou za sebou v rámci ankety
WTA Tour o úder měsíce. Kvitová vyhrála za červenec, když si vysloužila
největší počet hlasů od fanoušků
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za křížný forhendový prohoz zády
k síti v utkání druhého kola turnaje ve Stanfordu proti Ukrajince
Bondarenkové. Dvojnásobná
wimbledonská vítězka duel proti
Bondarenkové vyhrála, v následném čtvrtfinále už ale neuspěla.
„Mám velkou radost. Jelikož se

snažím hrát pokaždé pro fanoušky,
takové ocenění potěší,“ usmála se
dvojnásobná wimbledonská šampionka. Po svém comebacku na kurty prožívá momentálně průměrné
období. „Věřím, že do US Open výkonnost vyladím,“ zůstává Kvitová
optimistkou.

NA KUBU ZATÍM Konici uletla

STECHA!
EX

ADA NELETÍ

EXKLUZIVNĚ

zjistili jsme
Foto: archív Veerníku

PROSTĚJOV Podle původního
plánu měl hlavní trenér volejbalistek VK AGEL Prostějov Miroslav Čada strávit minimálně část
tohoto týdne na Kubě. Chystal
se do Karibiku vyrazit k dotažení
jednání o angažmá dvou tamních
hráček na Hané v nadcházející
sezóně 2017/2018, konkrétně
osvědčené smečařky Sulian Matienzo a nové posily na blok.
Kouč však v těchto dnech dál zůstává normálně doma a pokračuje
s Agelkami během přípravy, která
je v plném proudu. „S vedením
Kubánské volejbalové federace intenzivně rokujeme na dálku. Dost

SONDA
JIÍHO
MOŽNÉHO

jsme se totiž přiblížili k dohodě
i bez osobního setkání, zatím tak
nikam neletím,“ vysvětlil Čada své
setrvání v České republice.
Aktuální cestu do střední Ameriky ale definitivně nevyloučil.
„Záleží, jak jednání budou pokračovat a jestli se v dohledné době
dobereme k jejich zdárnému
konci. Pokud ne, na Kubu možná
přece jen vycestuji. V opačném
případě samozřejmě klub radši
ušetří nemalé finanční prostředky,
aby peníze v současné ekonomicky
nelehké době věnoval na jiné potřebné záležitosti,“ upřesnil Čada.
(son)

KONICE To je nadělení! Čtvrteční
vichřice, která řádila na území celého
regionu, navštívila i konický fotbalový areál. A pustošivý vítr neodešel
s prázdnou, vzal si s sebou střechu tribuny! „Zůstaly jen trámy. Celý plech
byl srolován jako koberec,“ poznamenal smutně Jiří Kučera, šéf konického
klubu.

Po návštv bsnícího živlu zstaly jen holé trámy.
Foto: archiv Sokola Konice
výdaj. Zkusíme se obrátit
Zdeněk VYSLOUŽIL nečekaný
na město a krajský fotbalový svaz,“
Zkáza, která postihla místní Sokol, konstatoval.
zatíží výrazným způsobem klubový Nedělní zápas Konice s SK Řetězárna
rozpočet. „Jedná se o zhruba čtyři však ohrožen nebyl a proběhl bez prosta padesát metrů čtverečních ple- blémů. Střecha totiž zapadla za tribunu
chu. Počítám s náklady na opravu a nikoho neohrožovala. „Jediné, co by
okolo čtyř set tisíc korun,“ počítal mohlo divákům vadit, by byl déšť,“ aleškodu Kučera. „Je to pro nás hodně spoň trochu se pousmál Kučera.

Policie je na Opavu připravena
„Nečekáme velké problémy,“ říká zástupce šéfa prostějovské policie
PROSTĚJOV Na nedávné tiskové
konferenci prostějovského Územního
odboru Policie ČR se živě debatovalo
o bezpečnostních rizicích při sportovních utkáních v Prostějově. Podle ve-

dení policie se nejsložitější bezpečnostní opatření zajišťuje při hokejových
utkáních Jestřábů v derby s Přerovem.
Kam se hrabe jarní fotbalový zápas
s Baníkem Ostrava! Večerník se ovšem

zeptal i na to, zda policisté očekávají nějaké komplikace před zítřejším duelem
MOL CUPu s Opavou, jejíž fanoušci
jsou rovněž vyhlášení raubíři...
(dokončení na str. 27)

JDI ZA ŠTSTÍM

VYJDE TO UŽ LETOS?

ZASE TA POSLEDNÍ RÁNA

Bezesporu největší letní fotbalový přesun na
regionálním poli, pomineme-li třetiligové
eskáčko, se podařil kralickému vedení. Právě
do tohoto klubu se totiž vydal Lukáš Krobot,
jenž se po téměř půldruhé dekádě loučí se severem Britských ostrovů. Na jeho osudu je pozoruhodné, že se přes slibný vstup mezi dospělé
nerozhodl pokračovat v Česku a ani nezvolil
variantu dojíždět na zápasy do Rakouska, místo
toho si začal plnit své dávné sny, přestože to znamenalo opustit veškeré zázemí a vykročit úplně
do neznáma. Nebylo to navíc jen hladké období, vytrval však a dočkal se odměny v podobě
pestrých zážitků a celkového obohacení života.
O tom všem včetně zmínky, pod kterými zahraničními reprezentačními kouči si zahrál, bude
rozhovor, který najdete v příštím čísle. Velkým
poselstvím rovněž je nebát se podniknout velké
změny, jsme-li přesvědčeni, že nás učiní šťastnějšími, a vytrvat na nastoupené cestě, i když
třeba nebude zcela komfortní. Mnoho věcí je
sice takříkajíc o náhodě, ale jinou spoustu faktorů jsme schopni svým úsilím ovlivnit.

Posledních pět, možná i deset let se opakuje stále stejný scénář. O čechovických fotbalistech se
každé léto hovoří jako o horkých favoritech na
postup do krajského přeboru, zatím ale pokaždé
něco chybělo k tomu, aby se proroctví podařilo
uskutečnit. Po několik let se na západním okraji
Prostějova hrála dorostenecká divize a pracovat
s mládeží se v tomto oddíle daří už delší čas, leč
mezi dospělé se všechny tyto úspěchy až dosud
přenést nepodařilo. Naposledy z toho byla až
čtvrtá pozice, byť jen o bod za druhým Brodkem
u Přerova, i tak se jednalo o obrovské zlepšení
po předešlém až jedenáctém místě z ročníku
2015/2016. Do nových šestadvaceti bitev vstoupili svěřenci Evžena Kučery úspěšně, když zdolali jeho bývalý klub z Určic a potvrdili tak, že se
jim v derby obvykle daří. A protože se I.A třída
ve své „B“ skupině přeměnila na nepravý okresní
přebor, mohl by se tento průběžně doplňovaný
soubor prosadit úplně nahoru. Loni mu nestačil
ani famózní podzim a osm výher v prvních osmi
kolech, podruhé by už podobnou možnost nepustil.

Dost dobře zná ten pocit třeba americký střelec
Matt Emmons. Závod máte skvěle rozjetý, blíží
se úplný konec, výstřelů ubývá, stále se držíte na
špici a už se možná i vidíte na stupních vítězů.
Možná trochu poleví koncentrace, možná se
naopak začne stupňovat nervozita, jakoby zapomenete věci, které jinak děláte automaticky,
a tělo vás neposlouchá jako obvykle. Americký
střelec a manžel Kateřiny Kůrkové se hned dvakrát připravil poslední střelou o zlatou olympijskou medaili a něco podobného si prožili i čeští
polní kušisté. Pravda, nebylo to pod pěti kruhy
a ve hře nebylo první místo, avšak jakýkoliv
cenný kov by pro ně měl takovou hodnotu.
Seniorské družstvo bylo skutečně velice blízko
a při lepší konstelaci by dokonce díky skvělému
počinu Josefa Nedělníka mohlo pomýšlet i na
stříbro, avšak týmu se v globálu tak úplně nezadařilo. Přesto visel bronz doslova na dosah ruky
a opavský Václav Losert se podle přání trefil do
středu, avšak sousedního terče. Právě tato nula
rozhodla, že medaili nakonec o devět bodů brali Francouzi.

Foto: www.youtube.com

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Fotbalové eskáčko v euforii. Mužský výběr přemohl v sobotu Hlučín a ve dvou kolech neztratil bod.
Obdobně si počínaly i oba dorosty.
Starší chlapci pokořili silný Frýdek-Místek (3:2) a mladší stejného
soupeře 4:2!
DEBAKL:
České tenistky neměly na turnaji v Torontu v pátek „Černý den“.
Nejprve ztratila na výhru rozjetý
duel Karolína Plíšková, o pár desítek minut ji následovala Lucie
Šafářová. Plíšková vedla 5:1 v první a 4:2 ve třetí sadě. Šafářová promarnila tři mečboly...
ÍSLO:

0
Hokejoví Jestřábi absolvovali
úvodní týden zápasové hokejové
přípravy bez vítězství. Po domácí porážce s Frýdkem-Místkem
se jim nevedlo ani v Třebíči. Na
kontě výher tak stále straší nula.
VÝROK:

„V ESKU
SE MÁME
PERFEKTN“
volejbalová světoběžnice
Helena Horká už cítila,
že je pravý čas pro návrat domů
KOMETA:

RADEK
ŠTĚPÁNEK

Premiéra jako hrom. Nová posila fotbalových Klenovic se uvedla náramně. Loňský nejlepší střelec Vícova se blýskl při své
premiéře v novém působišti hattrickem
a přispěl tak k demolici Horní Moštěnice
polovinou vstřelených branek.

Foto: Josef Popelka

Kosteletí kušisté absolvovali mistrovství svta

Na Balkán vyrazilo vetn trenéra celkem deset zástupc kostelecké Savany, dom se tém vraceli s cenným kovem.
Foto: archiv oddílu
kem na čtvrtého Weissmanna, i po „Z mého pohledu se jedná o velký
dokončení druhé sady devadesáti šípů úspěch. Pomýšlel jsem na první osz toho byla pomyslná medaile, byť už mičku, ale nenapadlo by mě, že budu
jen o bod před domácím Tijanem po dvou dnech třetí. V závěru mi to
a Němcem Hillenbrandem.
už nestřílelo, nedá se nic dělat, sám se
Vystřelením sto osmdesátého šípu sebou jsem ale spokojen,“ bilancoval
ovšem soutěž nekončila, nejlepší okte- střílející předseda kosteleckého oddíto se totiž po dvou dnech a absolvová- lu, jenž ke startu v této kategorii využil
ní dvojnásobné porce ran na pětaše- snížení věkové hranice o pět let.
desát, padesát a pětatřicet metrů ještě Ještě větší pech pak mělo seniorské
kvalifikovalo do závěrečného finále družstvo, v němž Josefa a Jaroslavu
vyplněného deseti výstřely. A v samot- Nedělníkovy doplnil opavský Vácném závěru již měli soupeři přesnější lav Losert. Před poslední ranou to
mušku, Josef Nedělník se tak musel vypadalo velice slibně, ale poté přišel šok!
spokojit s poklesem na šesté místo.

„Prostě smůla.. Střelec z Opavy sice poslední ranou trefil centrovou desítku,
jenže do vedlejšího terče. A mohlo být
ještě líp. Kdyby Jarka nastřílela co normálně, tak by z toho bylo druhé místo.
A ten třetí střelec úplně vybouchl, kdyby zastřílel co klasicky, mohli jsme být
i první. Čtvrté místo je pěkné, ale všechny nás mrzí, že to nedopadlo ještě lépe,“
přemítal Nedělník.
Závodníci se museli vypořádat s extrémními podmínkami v podobě teplot
vysoko nad třicet stupňů i občasných
foukanců zleva i zprava. Navzdory
tomu si někteří vylepšili svá osobní maxima. Irena Hynková se zaskvěla na 50
metrů a také součtem za jeden i oba dny,
Tereza Skládalová se vedle obou součtů
posunula i na 50 a 65 metrů a Karolína
Hynková přepisovala své statistiky na 35
i 50 metrů, za jeden i oba dny. „Závody
byly skvělé, všichni jsme si je užili. Chorvati to měli dobře zorganizované, takže
po této stránce to byla paráda. Jediné, co
nás trápilo, bylo počasí a horko. Pořád
se měnil vítr i světlo a všichni jsme umírali vedrem, jedna střelkyně z Maďarska
tam dokonce omdlela. Mně osobně se
ale střílelo dobře, přestože jsem si hned
první den sedřela paty skoro do krve
a druhý den jsem se k terčům spíš plazila,
než chodila,“ popisovala s úsměvem své
patálie juniorská reprezentantka.

již však na nejlepší výsledek nestačila
a skončila tak na krásném druhém místě.
„Těmito výkony oba potvrdili svou stabilní formu a to, že patří ve svých kategoriích k nejlepším republice. V celkovém
rankingu Českého poháru mládeže jsou
po třech jarních závodech Jára na prvním
a Hanka na druhém místě průběžného
pořadí,“ pochlubil se trenér a otec v jedné
osobě Jaroslav Šikula starší.
Během přípravy na šampionát se oba
mladí lezci zúčastnili také mezinárodních závodů v rakouském Imstu, které se
konaly ve dnech na počátku června a sjela se na ně evropská špička.
„Jedná se opravdu o velkolepé závody ve
stylu evropského poháru. V konkurenci
šedesáti závodníků se podařilo Járovi postoupit do finálových bojů a vybojovat
osmou příčku, Hanka ve své kategorii
postoupila rovněž z šedesáti dívek do finále, kde nakonec skončila na sedmnáctém místě,“ popsal Šikula.

Se svými dětmi se pravidelně zapojuje
i do zahraničních závodů, avšak právě
podnik v Imstu patří k tomu úplně nejkvalitnějšímu. „Jako jedny z mála jsou
uspořádány ve formátu evropského
poháru, čemuž odpovídala i obtížnost,
kvalita a délka závodních cest. Jednalo se
o velmi cennou zkušenost, která určitě
bude přínosem pro další přípravu. S výsledkem svých dětí jsem spokojený, protože i když patřily k nejmladším ve svých
kategoriích, podařilo se jim podat kvalitní
výkony,“ chválil.
Jára s Hankou se úspěšně zapojili i do
boulderových závodů, když s přehledem
vyhráli jarní Flash Open v Olomouci,
nyní přes léto by se chtěli věnovat lezení
po skalách a postupně se připravit na
podzimní část závodů. „Budou nás čekat
ještě tři kola českého poháru, ve kterých
bychom rádi udrželi získané pozice
v průběžném pořadí,“ stanovil metu do
zbytku sezóny Jaroslav Šikula starší.

balzám pro tělo,“ pochvaloval si Josef Nedělník tamější podmínky.
Zklamal ho jen celkově nízký zájem
o tento krásný, ale namáhavý sport.
„Senioři tvořili plnou třetinu startovního pole, mladí nemají zájem.
Raději budou sedět u počítače nebo
se věnovat jiným pro ně atraktivnějším sportům...,“ smutně pokrčil
rameny.
Výsledkový servis
najdete na straně 22.

Vlajkonoši výpravy se stali Tereza Skládalová a Bohumil Korba.
Foto: archiv oddílu

Do „top ten“ se ještě mezi jednotlivci prosadili shodně desátí Jan Nedělník mezi
muži a Lukáš Andrés v juniorech, další
skončili v úvodu druhé desítky. „S výsledky můžeme být spokojeni, Honza mimo
jiné přestřílel i Korbaře. A také po organizační stránce si nemáme nač stěžovat.
Přestože pořádající oddíl neměl s polní
kuší žádné zkušenosti a střílelo se na staré
skeetařské střelnici, tak to zvládli parádně.
I ubytování jsme měli skvělé a po celém
dni na slunci působila klimatizace jako

rekord výkonem 2:09,34 minuty a postoupil do finále jako sedmý, následně
si ve stejné fázi motýlkářské stovky vedl
ještě lépe a výkonem 55,99 sekundy dohmátl jako šestý.
Pár minut po tomto doplavání nastoupil
do finále na 200 metrů polohově, avšak
síly už na kvalitní výkon chyběly, obsadil
v něm osmé místo. Další semifinále si
vyplaval na 50 metrů motýlek, kde zaplaval výkon 25,81 sekundy, leč v tomto
případě do finále nepostoupil.
Mezi další semifinalisty se zařadila Eva
Marciánová, když v disciplíně 50 metrů
volný způsob brala časem 27,92 sekundy v mladším dorostu pěkné šesté místo.
Ve stejné disciplíně se na start semifinále postavila i Kateřina Kadlecová, ta se
ale do finále neprobojovala, čas 27,84
sekundy nestačil. Posledním semifinalistou byl Filip Švec na trati 50 metrů prsa,
k dohmatu potřeboval 32,87 sekundy,
což ho zařadilo na osmou příčku.
Na start závodu se postavily také dvě
mixové štafety TJ Prostějov. Polohové
kvarteto Marciánová, Švec, Cibulka,
Kadlecová si vysloužilo za čas 4:26:00
celkové osmé místo, kraulová štafeta ve
složení Cibulka, Marciánová, Kadlecová, Řehořek skončila desátá, když předvedla výkon 3:58,96. To se navíc Jakub
Cibulka blýskl na prvním úseku novým
oddílovým rekordem 54,45 sekundy.
(jim)

Teď se začala budovat nová hala pro
mladé sportovce a žáky škol a opozice
hned začala vše kritizovat. Měli by sami
iniciativně přijít s návrhy na sportovní
komplexy, zajistit peníze na stavbu a pak
je jistě občané města pochválí za to, co
dokázali. Zatím u nás v Prostějově nemáme ani pěkný moderní fotbalový stadion, ani moderní atletický stadion, ani
velký plavecký komplex a o halách pro
sportovce se už vůbec nedá hovořit. To
vše ve městě schází.
Jsou však oddíly jako například lukostřelci, cyklisté, nohejbalisté, volejbalisté či TJ
Sokol Čechovice, které nečekají na nic
a snaží se své areály modernizovat. Je třeba je za jejich iniciativu velmi pochválit.
volejbalový FAN klub Prostějov

PROSTĚJOV Také v letošním roce
se stane Prostějov na plných osm dní
místem zaslíbeným šachu. Od soboty 19. do následující soboty 26. srpna se uskuteční v pořadí již dvanáctý
ročník turnaje Wisconsin Cup, i ten
s přídomkem 2017 bude mít svůj
domovský stánek v přednáškovém
sále Národního domu.

Ve startovní listině nechybí obhájce
loňského triumfu Roman Závůrka
z pořádajícího SK Prostějov, dále
již tradiční účastník Viktor Volodin
z Moskvy ani Vladimír Dvořák, jenž
hraje první ligu za Slavii Kroměříž.
„Pravidelně bývá účast kolem třiceti
až čtyřiceti hráčů. Je to jediný turnaj
v Prostějově, který se hraje na zápo-

čet na FIDE ELO, tedy mezinárodní
rating, který nelze získat jinak než
právě účastí na tomto turnaji anebo
účastí na soutěži družstev vyšších
než krajský přebor. Kdo chce hrát
velké nebo mezinárodní turnaje, tak
musí mít toto FIDE ELO. Bez něj
není přijat,“ podotkl ředitel turnaje
Karel Virgler.

Prezentace se uskuteční v sobotu
od jedné do tří odpoledne, v 15:30
hodin bude zahájeno první kolo.
O den později a pak také v závěrečný den budou na programu
i dopolední kola od devíti hodin,
po ostatní dny se partie otevřou
vždy o půl čtvrté. Hraje se tempem
čtyřicet tahů na devadesát minut

plus třicet minut na dokončení partie
s přidáním třiceti vteřin na tah.
Divákům, kteří zavítají do prvního
patra zdejší secesní památky, se naskytne možnost shlédnout naživo
hru špičkových hráčů i mladých nadějí prostějovského šachu. Vstup je
pro návštěvníky volný, podmínkou
je pouze nerušit v průběhu hry.

Na pořádání turnaje se vedle titulárního partnera finančně podílejí
rovněž Statutární město Prostějov
a Olomoucký kraj, elitní pětice si
meze sebe rozdělí celkem patnáct
tisíc korun a ocenění budou i hráči do dvanáctého místa či nejlepší
účastník do patnácti a nad šedesát
let věku.
(jim)

WISCONSIN CUP: v Prostějově se utkají špičkoví šachisté

slovně na městě vydupali gymnasté.
To ale není vše. Společnost TK PLUS
v čele s jednatelem Miroslavem Černoškem a jeho spolupracovníky postavila moderní tenisový areál, jenž
zahrnuje kurty, tenisovou halu, rehabilitační komplex a zdravotní zázemí.
Prostě chlouba Prostějova.
Za tak dlouhou dobu je to však velmi
málo. Nynější i dřívější zastupitelé by
se nad touto skutečností měli zamyslet a hlavně opozice v dnešním zastupitelstvu by neměla vše jen negovat.
Měli by také přijít s návrhy, jak Prostějov posunout na úroveň jiných měst
zbudováním sportovních komplexů.
A to by byl přínos pro město. Skutečný přínos, ne pouze jen ten jejich..

sportovních areál hrub zaspalo

V Prostjov se s budováním

došlo na naši adresu...

PRAHA, PROSTĚJOV V první polovině července hostil padesátimetrový bazén v Praze-Podolí Mistrovství České republiky 2017 dorostu
a dospělých. Na vrcholnou domácí
akci se kvalifikovalo sedm prostějovských plavců, kteří se postarali o dvě
finálové a další čtyři semifinálové
účasti.
Ještě před samotným zahájením šampionátu se v místě konání uskutečnilo
krátké závěrečné soustředění, kde si
plavci mohli osahat bazén a seznámit se
s prostředím, v němž budou následně
závodit. Nejlépe toho využil Jakub Cibulka. Nejprve na polohové dvoustovce zaplaval v semifinále nový oddílový

Většina měst v ČR jako Karviná,
Bohumín, Třinec, Přerov, České Budějovice, Most, Liberec, Olomouc,
Uherské Hradiště, Ostrava a další
se pyšní tím, jaké sportovní areály
a komplexy se jim podařilo zbudovat. Jedná se o moderní atletické
stadiony, fotbalové, plavecké a hokejové haly nebo třeba gymnastické
haly pro míčové hry, které svým vybavením plně vyhovují všem stanoveným parametrům.
Co se podařilo?
Byl vystavěn náhradní areál na kopanou, pak aquapark, kde se zapomnělo na plaveckou halu s celoročním
Lezení na stn vyžaduje velkou obratnost i fyzickou zdat- Jaroslav Šikula (vlevo) se stal potetí v ad mistrem republi- provozem, a nakonec velká moderní
Foto: Jaroslav Šikula gymnastická tělocvična, kterou si donost, obas lezete i „po strop“.
Foto: Jaroslav Šikula ky, jeho sestra Hana brala stíbro.

Jára postoupil do finále z děleného prvního místa, neboť dosáhl v kvalifikaci
shodného výsledku jako jeden z jeho
soupeřů. Ve finále však předvedl nejlepší
výkon ze všech chlapců a v kategorii U12
po zásluze zvítězil. Vybojoval tak již třetí
titul mistra České republiky v lezení na
obtížnost za sebou.
Hana Šikulová startovala v kategorii U14,
kde v kvalifikaci předvedla vyrovnané
výkony s o rok starší vítězkou. Ve finále

Jiří MOŽNÝ

BRNO, PROSTĚJOV V polovině
června hostila brněnská stěna Rajče mistrovství republiky v lezení na
obtížnost mládeže. Šampionátu se
zúčastnili rovněž sourozenci Šikulovi
z HO SK Prostějov a opět potvrdili
medailové ambice, Jaroslav získal
mezi dvanáctiletými zlato, o dva roky
starší Hanka brala mezi svými vrstevnicemi stříbro.

U14 aneb jak v ProstĚjovĚ probíhal den po dni

14. srpna 2017
oblíbenější
inter netové stránky www.vecernikpv.cz
letos slavíme jubileum...navštivte stále vícePondělí
www.vecernikpv.cz

Sourozenci Šikulovi zářili na mistrovství republiky Cibulka dvakrát plaval republikové finále

Do více než stotisícového města na
řece Drávě se vydala se svým trenérem
hned devítka kosteleckých střelců,
v celkově šestnáctičlenné výpravě nechyběl ani Bohumil Korbař z Plumlova. Jejich protivníci se rekrutovali
z dalších čtrnácti převážně evropských
zemí, pozici vládců tohoto sportu obhájili domácí Chorvati. Ti brali titul
mezi muži, ženami i juniory, zcela naprázdno vyšli jen mezi závodníky nad
padesát let.
Právě seniorský úspěch přinesl největší radost a současně i velký smutek do
českých řad, stupně vítězů totiž byly
až neskutečně blízko. Mezi jednotlivci
držel Josef Nedělník po prvním dnu
bronzový post s šestibodovým násko-

Jiří MOŽNÝ

OSIJEK, PROSTĚJOV Česká
republika byla velice blízko hned
několika cenným kovům z mistrovství světa v polní kuši. Ve všech
případech by medaile doputovala
zásluhou kušistů Savany Kostelec
na Hané i na Prostějovsko, leč nakonec zůstalo jen u „brambor“. Ty
si z Chorvatska přivezla družstva
seniorů, žen i kadetů, Josef Nedělník se navíc mezi seniory probojoval až do finálové osmičky a obsadil
šestou pozici.

sport

ný problém, držely pospolu, chovaly se
vzorně na kurtu i mimo něj a předváděly
hodně kvalitní tenis nejvyšší mezinárodní
úrovně. Můžu je jedině chválit. Být čtvrtí na světě je i bez cenného kovu pořád
super výsledek a celkově mám z našeho
startu na letošním mistrovství báječné
pocity. Chybělo jediné: vyskočit si na ty
stupně vítězů.“
Kulich: „Dá se říct, že ani jedno. Pokud všechno shrnu, byl to z naší strany
na letošním mistrovství takový průměr.
Ani nic extra skvělého, ani vyložený
propadák. Pro mě je podstatné, jak pozitivně se kluci prezentovali po herní
i lidské stránce, chovali se příkladně
a vytvořili soudržné družstvo táhnoucí
za jeden provaz. Jen škoda zdravotních
komplikací, které nás tentokrát dost pronásledovaly a do určité míry ovlivnily
výkonnost jak jednotlivých hráčů, tak
celého mančaftu. Na to se ale nechceme
vymlouvat, zranění či nemoci k podobným turnajům patří.“
ƔƔ Co říkáte na fakt, že Česká republika hostila WJTF už podevatenácté za sebou? Je Prostějov dobrým
pořadatelem?
Štych: „Po organizační stránce je to tady
každý rok vynikající, pořádající agen-

tuře TK PLUS se nedá absolutně nic
vytknout. Zdejší lidé jsou zvyklí
kce svědělat opravdu velké akce
eltového významu a celková úroveň tohotoo
dy
mistrovství tomu vždy
odpovídá. Letošek nebyl
odmínžádnou výjimkou, podmínníci opět
ky měli všichni účastníci
dokonalé. Tím pádem
m je jasné,
proč Mezinárodní tenisová
federace svěřila Prostějovu
tějovu
pořádání World Juniikrát
or Tennis Final tolikrát
v řadě bez přerušení.í. Za
sebe mohu říct, žee si
ždoohromně cením každoěřoroční možnosti poměřovat síly s nejlepšími týmy
celého světa v téhle mladé věkové kategorii. Pro čtrnáctileté to má značný přínos.“
Kulich: „Tento šampionát je v Prostějově zaběhnutý velice dobře až nadstandardně. Objíždím řadu jiných mezinárodních akcí mládežnických kategorií,
a pokud bych je porovnal se zdejším
podnikem, je to tu všechno na hodně
vysoké organizační úrovni. Průběh každý rok šlape na jedničku, díky krásnému
i plně vybavenému areálu nikdo nemusí

nikam přejíždět a vše má na jednom
místě. Opakovaně vnímám spokojenost
každého, kdo sem přicestuje reprezentovat svou zemi. A asi proto mají prostějovští pořadatelé od ITF turnaj na starost už skoro dvacet let za sebou. Pro nás
Čechy je každopádně výhoda, že máme
účast na tak výborném klání zajištěnou
automaticky jako domácí tým i v případě, že bychom se nekvalifikovali z evropského šampionátu. Což se občas stane.“

2x foto: archív Veéerníku

World Junior Tennis Final 2017 se stalo
minulostí. Na prostějovské antuce v areálu TK AGROFERT vyvrcholil další
ročník mládežnického turnaje nejlepších
družstev planety ve věkové kategorii U14
zápasy o konečná umístění včetně medailových postů.
Týmovými mistry světa se stali žáci Švýcarska, kteří v dramatickém finále udolali
Španělsko 2:1. Bronz pak vybojovali Japonci díky jasnému ovládnutí asijského

SOBOTA 12. SRPNA,
6. den

jsem, že pokud kluci navážou na dobrý
tenis předváděný v dosavadním průběhu
turnaje, můžeme zvítězit. Danovi to ještě nevyšlo, ale Adam výborně zabojoval
a nastartoval tým do debla, který byl ze
strany našeho páru zvládnutý excelentně.
Skončíme v první desítce, paráda. A chceme být devátí,“ smál se spokojený kapitán
žáků ČR Jiří Kulich. Chlapecké finále vyšlo
čistě evropské, postoupili do něj Španělé se
Švýcary.

Všech šest medailových týmč z WJTF 2017 na spoleéném snímku.

lovém mači trvajícím až do večera těsně
podlehlo USA. „To je podobně vysoká
úroveň jako ukrajinská, opět můžeme jedině překvapit. Což ale pochopitelně zkusíme ze všech zbývajících sil, získat cenný
kov je velkým lákadlem,“ zasnil se Štych.
Také čeští žáci svedli v pátek vyčerpávající
boj, i když „jen“ v utkání o 9. až 12. příčku.
Poměřili se totiž se čtvrtými nasazenými
Argentinci, přičemž lepší z této dvojice
měl zajištěno umístění aspoň v elitní desítce startovního pole. Povedeněji vyrazil
za touhle metou jihoamerický kolektiv zásluhou Ezequiela Monferrera, na něhož ve
dvou sadách nestačil Daniel Siniakov. Leč
ve druhém singlu zabral Adam Jurajda,
který zlomil odpor Maxima Lucentiniho
včetně setu číslo dva otočeného v samotném závěru. Tím pádem musela dramatickou řežbu rozetnout až čtyřhra a tam již
měli navrch talentovaní Češi. Stupňovaným výkonem nechali papírově kvalitnější
soky pod sebou rezultátem 6:4, 6:3, tudíž
šli do střetu o devátou pozici s Peru. „Skalp
Argentiny má značnou cenu, i když se jí
na letošním šampionátu tolik nedaří. Věřil

Štych právem chválil, jeho
Kulich hovoíil o pr÷mĨru

Předposlední den World Junior Tennis
Final 2017 už přinesl boje, ve kterých šlo
o medaile. V dívčí kategorii se do nich zapojily dosud neporažené tenistky České
republiky, jež v semifinále vyzvaly nejvíce
favorizovaný celek ze všech - Ukrajinu.
A svedly s ní úžasnou, byť nakonec neúspěšnou bitvu. Že naše žákyně nejsou
ani proti nasazeným jedničkám turnaje
vůbec bez šance, to ukázala hned úvodní
dvouhra. Teprve dvanáctiletá Linda Fruhvirtová znovu dávala průchod svému
velkému talentu a slibně vedla nad Lyubov Kostenko 6:3, 4:3. Nedokázala však
dovést druhou sadu i celý duel k vítězství,
naopak soupeřka se chytila a posléze vývoj úplně otočila. Singl číslo dvě mezi Kateřinou Mandelíkovou a první hráčkou
planety v dané věkové kategorii jménem
Dasha Lopatetskaya měl poté být jasnou
záležitostí ukrajinské divy. Nesmírně houževnatá Češka jí však statečně vzdorovala,
například první sada trvala při skóre 4:6
více než hodinu! Domácí plejerka nic
nezabalila ani za stavu 1:4 ve druhém dějství, vzápětí totiž vyrovnala na 4:4 a protivnice si vybrala povolenou pauzu na
návštěvu toalety. Po ní s vypětím všech sil
urvala postupovou výhru. „Před zápasem
jsme stanovili taktiku, že dva body zkusíme udělat přes dvojku Ukrajiny a debl.
Uzpůsobili jsme tomu nasazení děvčat
do jednotlivých střetnutí a Lindě scházel
k vítězství opravdu malý kousek, svým
skvělým výkonem měla Kostenko skoro na lopatě. Utekl jí však závěr druhého
setu, což rozhodlo. Za takového průběhu
se zdálo být hotovo, neboť Lopatetskaya
je naprostá špička. Jenže Katka se jí ani
trochu nebála, ohromně bojovala a donutila ji hrábnout si až na dno. I přes porážku tak platí: klobouk dolů před našima
holkama, co v semifinále předvedly,“ ocenil kapitán mladých nadějí ČR Lubomír
Štych. O bronz se jeho družina šla popasovat s Ruskem, které v druhém semifiná-

PÁTEK 11. SRPNA,
5. den

výkony z dosavadního průběhu mistrovství, můžeme favorizované Argentince
porazit,“ věřil Kulich.
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na MS pouhé dva gamy, bohužel to však
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nevyšlo. Rusky celé utkání včetně soudné
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2:1
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čtyřhry zvrátily a domácí ekipě zůstal stejně jako loni nepopulární bronz. „Na jednu stranu panuje samozřejmě zklamání,
protože k medaili jsme se dostali hodně
blízko a nejen z mého pohledu jsme si ji 7. místo o 5. a 7. místo 5. místo
svým způsobem zasloužili. Nakonec těs1:2
ně utekla, což mě mrzí hlavně kvůli hol1:2
2:0
2:1
kám a jejich smutku. Na stranu druhou
dnes i během celého mistrovství odvedly
super práci, hrály špičkový tenis, společně
bojovaly ze všech sil. A to považuji za nejdůležitější. Celé družstvo zaslouží velkou 11. místo o 9. a 11. místo 9. místo
pochvalu, i čtvrtá pozice na světě je krás1:2
ná,“ zdůraznil ve svém shrnujícím ohléd1:2
2:0
2:0
nutí kapitán Češek Lubomír Štych.
Devatenácté WJTF za sebou konané
v Prostějově pod organizační taktovkou marketingové agentury TK PLUS
15. místo o 13. a 15. místo 13. místo
tradičně uzavřelo slavnostní vyhlášení
výsledků na ploše AGROFERT Arény
2:0
a v sobotním večeru poté finální roz2:0
2:1
2:0
lučková párty v areálu Hotelu Tennis
Club.
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Skupina A

derby o třetí místo proti Číně. Český
soubor svedl vyrovnanou bitvu o devátou příčku s Peru, leč obě dvouhry o fous
prohrál a tím pádem skončil desátý. „Dan
Siniakov i Adam Jurajda začali své singly
výborně, ale jejich výkony měly shodně
klesající tendenci a koncovku ani jeden
nezvládl. Přesto ani tentokrát herně nezklamali, byť to na závěrečné vítězství
nestačilo. Možná nás Peruánci trochu
zaskočili jejich tenisovou kvalitou,“ uznal
kapitán chlapců ČR Jiří Kulich. „Celkově nejsem z šampionátu ani nadšený ani
zklamaný. Předvedli jsme takový průměr
a konečné umístění tomu odpovídá,“
zhodnotil Kulich.
Také mezi žákyněmi musel finálové střetnutí rozhodovat až debl a děvčata USA
napodobila Švýcary tím, že otočila mač
o zlato proti Ukrajinkám z 0:1 na 2:1.
Nadmíru blízko k bronzovému kovu se
prodraly tenistky České republiky, když
Kateřina Mandelíková heroicky přemohla Polinu Kudermetovou 6:2, 3:6, 6:3
a Darja Vidmanová vedla nad Mariou
Timofeevou 1:0 na sety. Za stavu 4:4 ve

Josef Nedìlník sahal v Osijeku po medaili ŠVÝCARSKA A USA!
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tenis

Podrobná reportáž ze svĚtového šampionátu

WJTF 2017: TITULY DO

Letošní MS U14 bylo slavnostně zahájeno.
„World Junior Tennis Final is open,“ zazněla z úst ředitelky turnaje Petry Černoškové
oficiální formulka krátce před pondělní
půl jedenáctou hodinou dopoledne. Tomuto očekávanému okamžiku předcházel
tradiční nástup všech dvaatřiceti zúčastněných týmů na kurt číslo 1, kde si jejich
členové vzápětí vyslechli uvítací zdravice
čtyř nejvzácnějších hostů. Postupně jimi
byli hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, primátorka Statutárního
města Prostějov Alena Rašková, prezident
Českého tenisového svazu Ivo Kaderka
a administrátorka mládežnických kategorií
Mezinárodní tenisové federace Helen McFetridge. Poté zazněla státní hymna České republiky coby opětovného pořadatele šampionátu nejlepších žákovských
kolektivů z celé planety, které na Hanou
dorazily už devatenáctým rokem v řadě
za sebou! Načež turnajová šéfka letošní
zápasové boje oficiálně zahájila a mohlo se
směle jít na první duely základních skupin.
Žákyně ČR měly v grupě „B“ na úvod
za soupeřky Slovenky. A prestižní derby
někdejších federálních státních partnerů
zvládly excelentně. „Věřím, že na Slovensko bychom mohli mít,“ říkal český nehrající kapitán Lubomír Štych už v neděli
večer po losování. Jeho slova se naplnila
více než stoprocentně. Mladičká Linda
Fruhvirtová po vyrovnaném začátku postupně předčila Aniku Jaškovou 6:4, 6:2,
pak Darja Vidmanová doslova smetla Inez
Mariu Kotlíkovou 6:1, 6:2. A už před zá-

PONDÌLÍ 7. SRPNA,
1. den

věrečným deblem bylo o výsledku hladce
rozhodnuto. „Holky musím pochválit, obě
podaly skvělý výkon. Vstup do mistrovství
nám vyšel na jedničku, jen tak dál,“ hodnotil spokojený Štych s výhledem na úterní
bitvu s Kanadou. Již po ní si jeho mančaft
mohl v případě dalšího vítězství s předstihem zajistit postup do čtvrtfinále!
Po stejné metě touží i čeští žáci, kteří však
zakopli hned na první překážce. Skupinu
B otevřeli rovněž proti známému sokovi
z Evropy, konkrétně Itálii. A nehrající kapitán Jiří Kulich už dopředu avizoval klíčovou důležitost tohoto mače. „Start do šampionátu vnímám jako hodně podstatný, je
potřeba jej zvládnout. Byť Italové mají ve
svém středu vynikajícího Nardiho, který se
stihl uzdravit po zranění,“ přemítal týmový
šéf v nedělním večeru.
Samotný souboj začal slibně zásluhou
Lukáše Haugeho, který otočil nepříznivý
průběh s Giorgem Tabaccem. „Názorně
potvrdil, jaký je to bojovník,“ chválil Kulich. Leč ve druhém singlu Adam Jurajda
nedokázal čelit kvalitě výše zmíněného
Lucy Nardiho, jenž se následně stal i hlavní postavou rozhodující čtyřhry. V jejím
úvodním setu Češi vedli 2:0 a 6:5, mezitím
ztráceli 2:4 a 3:5. Aby pak nechytili tiebreak
poměrem 4:7, načež sadu číslo dvě už měli
pod kontrolou povzbuzení rivalové z Apeninského poloostrova. „Porážky je určitě
velká škoda, ale rozhodně nic nebalíme.
Prostě zkusíme zdolat favorizované Američany, což vůbec není nemožné,“ neztrácel
Kulich naději před šlágrem úterka.
Ve všech ostatních pondělních zápasech
nedošlo s jednou výjimkou k žádnému
dalšímu překvapení, všichni nasazení favo-

PROSTĚJOV Podevatenácté ze
sebou se marketingová agentura TK PLUS stala organizátorem tenisového mistrovství
světa družstev do 14 let. World
Marek
Junior Tennis Final 2017 proSONNEVEND
běhlo v areálu NTC MORAVA Za
Kosteleckou ulicí jako vždy na nejvyšší úrovni, přičemž novými
šampióny planety se stali chlapci Švýcarska a dívky USA, české týmy obsadily čtvrté a desáté místo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník celý
vývoj šampionátu podrobně sledoval přímo v ohnisku dění a vy
si tedy můžete přečíst, jak šel den za dnem.

původní
reportáž
pro Večerník

DݿKUJEME VŠEM PARTNERࡡM!

rité uspěli kromě obhájců loňského titulu šampionátu nemilou jistotu, že je během
z Argentiny, kteří vybouchli se Švýcarskem. play-off čekají jen bitvy o 9. až 16. příčku.
Po těsné prohře s Itálií totiž v úterý nestačili ani na nejvýše nasazené Američany,
ÚTERÝ 8. SRPNA,
kterým podlehli hladce 0:3. Lukáš Hauge
2. den
proti Alexanderu Bernardovi, Adam JuDruhým dnem pokračovalo na prostějov- rajda proti Tobymu Kodatovi a Daniel
ských kurtech mistrovství světa tenisových Siniakov s Adamem Jurajdou proti duu
družstev do 14 let. A cesty obou národních Martin Damm, Toby Kodat (oba mají česvýběrů naší země se vydaly naprosto odliš- ké rodiče) přitom shodně nezískali ani set.
ným směrem. České dívky se mohly rado- „Takhle v součtu vypadá výsledek dost jasvat, jejich chlapečtí kolegové jen smutnit. ně, ale ve všech třech kvalitních zápasech
Žákyně ČR po pondělním smetení Slo- kluci zahráli velice slušně a dokázali nám
venska zvládly o den později i svůj druhý dobře známým soupeřům vyrovnaně
duel v základní skupině B, byť tentokrát vzdorovat. Pokaždé však chyběl kousek,
měly proti Kanadě mnohem víc starostí. protivníci byli o trochu lepší. A dá se říct, že
Přivála je vstupní porážka Lindy Fruhvir- potvrdili svou roli papírově silnějších tenistové s Leenou Bennetto, načež musely tů,“ uznal kapitán českého družstva Jiří Kudomácí tenistky vyhrát druhý singl i závě- lich. „Tahle porážka určitě nemrzí tolik jako
rečnou čtyřhru. To se povedlo, když Darja předchozí s Itálií, která v podstatě rozhodla
Vidmanová jasně vyřídila Rachel Kimiko o našem nepostupu do čtvrtfinále. Nechci
Krzyzak a dvojice Kateřina Mandelíková, se vymlouvat, ovšem zdravotní potíže
Darja Vidmanová si navzdory zbytečné- Dana Siniakova, jenž v pondělí vůbec nemu tápání ve druhé sadě i v části rozho- mohl nastoupit, mančaft rozhodně poznadujícího supertiebreaku nakonec poradila menaly. Škoda,“ litoval Kulich. Další mač
s párem Bennetto, Krzyzak. „Linda v prv- s Austrálií o třetí post ve skupině A mohl
ním zápase hůř servírovala, výborně hrající jeho kolektivu přinést alespoň výhodnější
soupeřka ji předčila právě na podání a taky vstupní pozici do závěrečných střetnutí vyna returnu i větším důrazem, díky čemuž řazovací části v horší polovině startovního
zaslouženě zvítězila. Naštěstí Dáša pak pole. „Mistrovství pro nás vůbec nekončí,
skvěle zvládla roli favoritky proti kanadské hodláme se poprat aspoň o umístění do
trojce, neboť jejich jednička byla zraněná. desítky,“ slíbil Kulich.
V deblu si to následně holky dost zkomplikovaly tím, jak jim utekla druhá půlka setu
STØEDA 9. SRPNA,
číslo dva. Supertiebreak se potom nesl jed3. den
noznačně ve znamení oboustranné nervozity a chyb, aby v úplném závěru od stavu Ve třetím dnu World Junior Tennis Final
6:7 děvčata prokázala přece jen pevnější jako obvykle vrcholila jeho základní část.
nervy,“ oddechl si kapitán českého týmu Perfektně si nadále vedly české žákyně, které po dvou předchozích výhrách zvládly
Lubomír Štych.
Vydřeným vítězstvím si jeho svěřenky již vítězně i svůj třetí zápas ve skupině B, čímž
s předstihem zajistily postup do čtvrtfiná- si zajistily prvenství v její tabulce a současně
le a ve středečním utkání s favorizovanou výhodné nasazení pro čtvrteční čtvrtfinále.
Austrálií tudíž šlo „pouze“ o prvenství Tentokrát měl výsledkový triumf zcela jedv grupě. „Splnili jsme základní cíl dostat se noznačné vyznění, neboť o výsledku bylo
mezi elitní osmičku, což je super. Austra- proti favorizované Austrálii rozhodnuto už
lanky však chceme i potřebujeme zdolat, po dvouhrách.
protože je rozdíl jít ve čtvrtfinále na někte- Nejprve Kateřina Mandelíková výrazným
rého z jasných favoritů formátu Ukrajiny, zlepšením od druhého setu otočila nepříUSA či Ruska, nebo narazit na mnohem znivý vývoj duelu s Charlotte Kempenahratelnější mančaft postupující ze druhé ers-Pocz a poté Darja Vidmanová doslova
pozice,“ upozornil Štych, že boj pokračuje. spláchla z kurtu Annerly Poulos. ZávěrečNaopak žáci ČR měli už po dvou dnech ná čtyřhra se tedy dohrávala jen formálně.

semifinále načala mladičká Linda Fruhvirtová, která od vstupních míčků drtila
Sijia Wei a navzdory dramatické koncovce druhého setu získala první bod poměrem 6:2, 7:5. Darja Vidmanová poté nezachytila úvod proti Na Dong, leč ztrátu
1:3 rychle otočila na 5:3 a ve zbytku střetnutí se již neohlížela zpět k triumfu 6:4,
6:1. Čímž odšpuntovala vítěznou euforii!
„Holky zahrály opět skvěle, k tomu není
co víc říct,“ pochvalně smekl před svými
ovečkami kapitán národního výběru
naší země Lubomír Štych. „V mančaftu
panuje velice dobrá pozitivní atmosféra,
hráčky spolu bez potíží vycházejí, vůbec
se nehádají a naopak se dokážou navzájem podržet. Což je pro týmovou soutěž
v individuálním sportu hodně důležité,“
zmínil Štych možná klíčový faktor.
Společnou herní kvalitou i soudržností
chtěly Češky zkusit překvapit jeden z nejvíce favorizovaných souborů celého šampionátu, nejvýše nasazenou Ukrajinu.
V evropském šlágru byla v sázce finálová
účast. „Tady budeme stát proti skutečně
značné síle, zejména Lopatěcká je ve čtrnáctkách tenistkou top kategorie. Zdolat
se však dá každý a my se o to pokusíme.
Každopádně už samotný průnik do první
čtyřky je super výsledek,“ zdůraznil Štych.
Jen něco málo přes dvě hodiny trvalo,
než čeští žáci suverénně ovládli svůj duel
o 9. až 16. místo. Proti papírově slabšímu
Egyptu byli jasnými favority a nedělalo
jim žádné větší problémy tuto roli naplnit.
Lukáš Hauge přehrál Mohameda Salaheldina 6:3, 6:2, Daniel Siniakov rozebral
Abd Elrahman Hassana 6:2, 6:2 a nezůstalo nic dalšího k řešení.
„S klukama jsme si před zápasem zdůraznili, že nesmí Egypťany podcenit, a oni
k tomu přistoupili naprosto zodpovědně.
Znovu odvedli kvalitní výkony, celý průběh měli jednoznačně pod kontrolou.
Navíc jsme pošetřili Adama Jurajdu unaveného z předchozího dne,“ konstatoval
kapitán chlapců ČR Jiří Kulich.
V pátečním střetnutí o 9. až 12. příčku
čekala jeho svěřence čtvrtá nasazená Argentina. „Je škoda, že narazíme zrovna
na papírově nejsilnější celek ze spodní
osmičky. Prostě to tak ale vyšlo a musíme
se s tím poprat. Pokud zopakujeme dobré

ƔƔ Můžete okomentovat výsledky
a výkony Vašeho družstva na mistrovství světa?
Štych: „Stejně jako loni jsme skončili
těsně pod bednou, letos to však bylo
o dost jiné. Nepatřili jsme mezi největší
favority a tolik se od nás neočekávalo,
přesto jsme dokázali znovu postoupit
mezi elitní čtyřku. Což je skvělý úspěch,
byť konečné čtvrté místo samozřejmě
trochu mrzí. Zvlášť když jsme hodně
trápili velice silné Ukrajinky v semifinále a dostali se na pouhé dva gamy od vítězství proti Ruskám v zápase o bronz.
Těžili jsme ze soudržnosti celého týmu,
holky spolu vycházely bez nejmenších
potíží a zaslouží absolutorium za výborné výkony. Pouze je mi jich líto kvůli tomu, jak těsně nedosáhly na medaili,
kterou si za své vystupování na šampionátu určitě zasloužily.“

Marek SONNEVEND

Kulich: „Jedna věc jsou odvedené výkony a druhá konečné umístění, protože mezi tímhle v našem případě vznikl
trochu rozpor. Kluci totiž během celého
šampionátu nehráli vůbec špatně, naopak
většinu utkání zvládali velice dobře a ukazovali kvalitní tenis. Opakovaně se však
stávalo, že jim k vítězství chyběl malý kousek hlavně ve vyrovnaných koncovkách
setů i celých duelů. Tím pádem jsme například těsně podlehli Itálii a kvůli tomu
vlastně nepostoupili do čtvrtfinále, což
byl náš základní cíl. Chlapci ale nezaslouží
žádnou větší kritiku, neboť hráli v podstatě to, na co mají včetně rezerv, na nichž
musí pracovat. A ve spodním play-off dokázali porazit favorizovanou Argentinu.
Desáté místo není zase tak hrozné, byť
jsme mohli dopadnout lépe.“
ƔƔ Cítíte víc zklamání, nebo spokojenost?
Štych: „Rozhodně spokojenost. S holkama nevznikl během celého turnaje žád-

PROSTĚJOV Stejně jako před startem letošního šampionátu
Večerník vyzpovídal i po skončení World Junior Tennis Final 2017
kapitány obou reprezentačních výběrů České republiky, tentokrát
v rámci zhodnocení celého turnaje. Šéf našich děvčat Lubomír Štych
(na snímku vlevo) dovedl svěřenkyně ke čtvrté příčce, vůdce našich
chlapců Jiří Kulich obsadil se svými ovečkami desátou pozici.

kolega od ġeských žák÷

Kapitán žákyç ĠR

Pohádkové mistrovství světa prožívaly
zatím na prostějovských kurtech mladé
tenistky České republiky. Ani ve čtvrtém
dnu turnaje totiž nepoznaly hořkost porážky, a protože šlo o čtvrtfinálové vítězství nad Číňankami, byly už mezi elitním
kvartetem aktuálního WJTF!
„Vynikající úspěch,“ smál se navýsost spokojený kapitán žákyň ČR Lubomír Štych.
Nečekaně hladkou cestu za postupem do

ÈTVRTEK 10. SRPNA,
4. den

„Dnes si holky počínaly výborně, tak jasně
porazit turnajové čtyřky určitě má svou
cenu. Velká pochvala,“ radoval se kapitán
dívčího družstva ČR Lubomír Štych. Jeho
svěřenkyně tak mohly spřádat smělé plány
na atak medailových pozic. „Po nedělním
losu jsem ve skrytu duše doufal a věřil, že
bychom naši skupinu mohli i ovládnout.
Ze čtyř nejvýše nasazených mančaftů byly
právě Australanky rozhodně nejhratelnější, čehož jsme dokázali využít,“ potěšilo
Štycha. Dobře však věděl, že stěžejní bitvy
jeho družinu teprve čekají. „Nejdůležitější
ze všeho teď bude vyhrát čtvrtfinále, když
už jsme si vybojovali tak slibnou výchozí
pozici,“ plánoval šéf kolektivu před soudným duelem s Čínou.
Čeští žáci porážkami v pondělí i v úterý
ztratili šanci na průnik mezi elitní osmičku,
ale rovněž proti Austrálii si na závěr grupy
A alespoň trochu spravili náladu. Daniel
Siniakov v utkání plném prudkých zvratů
předčil Caseyho Hoolea, Adam Jurajda
vzápětí v tvrdém boji trvajícím půltřetí hodiny udolal Philipa Sekulice. A díky tomu
Češi obsadili ve své základní skupině třetí
příčku, z níž měli ve čtvrtek schůdnějšího
soupeře pro střetnutí o 9. až 16. post – konkrétně Egypt. „Říkal jsem už po minulých
zápasech, že kluci nehrají vůbec špatně. To
platilo i dneska s tím rozdílem, že místo těsných proher dokázali dotáhnout k vítězství
oba třísetové singly. Tím pádem narazíme
v úvodním kole play-off na jeden z celků, které skončily poslední ve skupinách.
A tuhle výhodu je potřeba využít, abychom si otevřeli cestu k umístění v první
desítce, což je teď náš cíl,“ shrnul kapitán
chlapců ČR Jiří Kulich.

PPODLE

aneb

www.vecernikpv.cz
nebo na
www.1skprostejov.cz

 více informací
 více ohlas
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1.SK Prostìjov

Ze dvou zápasů máme plný počet
šesti bodů, takže i spokojenost je
stoprocentní. Je pravda, že prvních
deset, patnáct minut bylo z naší strany trochu nervózních, hra neměla
potřebnoukvalitu,alepotéjsmebyli
herně lepším týmem než Hlučín,
i když ne přímo dominantním.
Hlučín neměl vlastně vyloženou
šanci, jen nějaké náznaky. V pasáži
mezi dvacátou a třicátou minutou
bylo vidět, že gól dáme, a také jsme
ho dali. Umím si představit, že herní
projev bude ještě lepší, ale oproti
zápasu v Rýmařově jsme šli herně
stoprocentně nahoru. Výkon byl
slušný, góly hezké, vypracované,
měli jsme i další šance. Myslím, že
jsme vyhráli zaslouženě. Sestava je
dobře nastavená. Když se nám ještě
podaří uhrát nějaký dobrý výsledek
v Uničově, tak to mužstvo dobře
nastartuje. Co se týče zápasu s Opavou, tak doufám, že si ho užijeme,
že to bude z naší strany dobrý zápas,
zajímavý pro diváky, a že přijdou na
tribuny povzbudit své hráče. A pak
se dobře připravíme na Uničov.
Jakmile se vyhrává, tak jde všechno
líp, zvedne se sebevědomí. Z mého
pohledu je sebevědomí padesáti
procenty výkonu. Kluci jsou na
třetí ligu kvalitní hráči. Když jim to
půjde, tak si dovolí víc. Věřím, že
nám dobrý start pomůže a celá
podzimní sezóna bude dobrá, a že předsezónní cíle
splníme.

Ze zápisníku pøedsedy
FRANTIŠKA JURY
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aktivní hra působila ve většině
přípravných zápasů jako balzám
na oči. Neustálý tlak na rozehrávku
soupeře logicky přináší spoustu zajímavých a divácky atraktivních šancí. Jenže v přípravě byl
kardinální problém v efektivitě
jejich využití, jinak by eskáčko své
soupeře válcovalo.
V mistrovských utkáních jsou hráči
ze zřejmých důvodů opatrnější,
své sehrála i přirozená nervozita
úvodních utkání. A najednou

tu je problém. Hráči doškolení
z hry v bloku na presink nehráli
ani to, ani ono. Určitá bezradnost
byla zvlášť zřetelná v Rýmařově,
kde na ni Hanáci málem doplatili. Ale i závěrečné pasáže prvního
poločasu s Hlučínem působily
dojmem, že Prostějov najednou
nemá co hrát.
Naštěstí v nouzi zafungovala efektivita. Při třech střelách, které došly až do
brankového prostoru, jsou dva góly
výborný počinek. Vše je samozřejmě

letošním cílem je útok na postup do
nejvyšší soutěže.
V Prostějově bychom tedy v úterý od
17:00 hodin mohli vidět třeba takovouto sestavu: Fendrich - M. Helebrand, Simerský, Žídek, Stříž - Schaffartzik - Kayamba, Zavadil (Jursa),
Zapalač - Smola, Kuzmanović.
Domácí eskáčko taktéž nebere souboj
na lehkou váhu, byť klubové ambice nesahají vysoko. Před slušnou
návštěvou, která se v areálu SCM Za
místním nádražím očekává (20003000), nechtějí svěřenci kouče Machaly odevzdat kůži lacino. „Půjdeme se
o to na hřiště porvat,“ slibuje nový lodivod prostějovských fotbalistů. (tok)

PROSTĚJOV Když chceš hrát
v základní sestavě, ber volný
post, jako by si řekla nedávná
hvězda dorostu Michael Sečkář.
A protože je v současném kádru
nedostatek levých beků, usadil
se na tomto místě. „Na místě obránce jsem ale už hrával, není to
nic nového,“ připomíná „Sečky“
s dovětkem, že už mu jde lépe i to
bránění...
Jde samozřejmě o nadsázku, i když
víme, že jde o rychlonohého ofenzivního hráče, který nevynechá
jedinou příležitost k zaútočení.
A v tom právě býval problém. Zasprintovat dopředu a rychle se vrátit
je hodně náročné. „Po trénincích
pod trenérem Machalou se cítím
fyzicky připravený, jako nikdy

předtím. Nemám problém vydržet
celý zápas,“ pochvaluje si Sečkář.
A je to vidět. Plní si zodpovědně
obranné úkoly a ještě stihl přihrát
na úvodní branku Machynkovi.
A ještě něčeho si tento stále ještě
dvacetiletý fotbalista velmi cení.
„Máme vynikající partu, jsou tady
hráči, kteří za Prostějov opravdu
chtějí hrát, a neberou to pouze
jako přestupní stanici,“ přiznal
se zřejmým odkazem na minulý
druholigový ansámbl.
Jak zdůraznil, je moc důležité, že do
party zapadli i nemnozí nováčci. „Je
to okamžitě znát v kabině i mimo
ni,“ dává svým tvrzením věřit, že
tahle parta bude opět táhnout za
jeden provaz. A to je velký krok
k úspěchu.
(tok)

„Při sportovních utkáních v Prostějově
zaznamenáváme poměrně často různé
incidenty. Nejedná se o kriminalitu
v pravém slova smyslu, my však tyto
události máme spojeny se zvýšeným
bezpečnostním rizikem a takto to
rovněž vnímáme,“ poznamenal Tomáš
Adam, zástupce vedoucího Územního odboru Policie ČR Prostějov.
„Také veřejnost v posledních letech
určitě zaregstrovala, že policisté často
zasahují při zdejších hokejových utkáních. Zejména se jedná o zápasy
s Přerovem, které tradičně patří mezi
vyhrocené ze strany fanoušků obou
táborů. V této souvislosti policie
eviduje zvýšenou aktivitu tvrdého
jádra ultras a samozřejmě těmto
skutečnostem věnuje pozornost. Velice negativně vnímáme skutečnost,
že se na stadiony přesunulo násilí

➢ ze strany 25

a další bezpečnostní rizika, když
na sportovní utkání chodí i rodiče
s dětmi. To pro ně není dobrý
příklad, jak by se měli na stadionech
chovat,“ konstatuje Adam s tím, že
zatím se veškerá hokejová utkání
obešla bez kriminálních excesů,
prohřešky fanoušků se vždy zatím
řešily nanejvýš v přestupkové rovině.
„Bohužel, prostějovští fanoušci
patří k těm nejhorším v soutěži,
kterou hokejové mužstvo hraje.
A jsou nejradikálnější,“ podotkl šéf
prostějovské policie Miroslav Spurný.
Aktuálně Večerník zajímala jiná
věc. Už v úterý 15. srpna sehrají
prostějovští fotbalisté na svém hřišti
druhé kolo MOL CUPu s Opavou.
A Slezští fanoušci jsou rovněž kvítka... „O tomto zápase samozřejmě
víme a rovněž chystáme přísná
bezpečnostní opatření. Jarní utkání proti Baníku Ostrava jsme zvládli naprosto bez problémů i díky

tomu, že hostující fanoušci se až na
drobné výstřelky chovali poměrně
vzorně. To samé ale očekáváme
od těch opavských. Jednáme s vedením opavského klubu i zástupci
fanoušků a zjišťujeme všechny podrobné informace. Na jejich základě
doplníme potřebná bezpečnostní
opatření. Musím ale podotknout, že
to není tak dávno, co tady Opava už
v rámci druhé ligy hrála, a nedošlo
k sebemenšímu incidentu. Ale
samozřejmě nechceme a nebudeme
nic podceňovat. Myslím si, že už
nyní jsme na toto pohárové utkání
připraveni,“ hlásí dopředu zástupce
vedoucího Územního odboru Policie ČR Prostějov Tomáš Adam.
„Musím
ocenit
spolupráci
opavského klubu, který avizoval
příjezd maximálně sto padesáti
fanoušků. Podle vyjádření soupeře
neočekávají žádné problémy. Zápas bude zabezpečen na standardní

Pernackij pro víza
Prostějov (tok) – Po Petrovićovi
se domů rozjela další zahraniční posila, stoper Alexandr Pernackij, aby
si vyřídila nutnou administrativu
k pobytu v České republice. Zatímco o Petrovićově angažmá se definitivně rozhodne právě dnes, Pernackij si jel domů vyřídit sportovní víza,
aby mohl strávit sezónu na Hané.
ČR,“ uvedl před pohárovou bitvou
Tomáš Čepa, hlavní pořadatel 1.SK
Prostějov.
(mik, tok)

úrovni první či druhé
ligy, tedy
rozsáhlou
fotogalerii
najdete na
s pořádkovou jednotkou Policie

Zástupce šéfa prostjovské policie
Tomáš Adam Veerníku potvrdil, že
bezpenostní opatení na blížící se
pohárový zápas s Opavou jsou pipravena. Foto: Michal Kadlec

Prostějov (tok) – S mírným zpožděním přišli gratulanti za trenérem Oldřichem Machalou, který začátkem
srpna oslavil narozeniny. Při jeho stále
sportovním vzezřením by jeho počet
křížků leckoho překvapil. V nové štaci
mu ale největší dárek přinesli jeho svěřenci. Dvě vítězství na úvod sezóny je
snem každého trenéra.

Machala slavil
narozeniny

RYCHLÝ
Policie je na Opavu připravena VEERNÍK

vyšlápli na prvoligové Slovácko, přes
které přešli v prodloužení, a to ještě
nebylo zdaleka všechno. Na jejich
kopačkách skončila v osmifinále dokonce Plzeň, na jaře pak brněnská
Zbrojovka a v semifinále i obhájce
prvenství Mladá Boleslav!
Že na Hanou nepřijedou žádná
fotbalová ořezávátka, prokázala
už tři odehraná kola FNL. Po
úvodní remíze ve Frýdku-Místku
smetla Opava doma Vítkovice 6:2
a v pátek podobným poměrem 5:2
deklasovala Ústí nad Labem. Potvrdili tím slova klubového předsedy
představenstva
Marka
Hájka
z předsezónní tiskové konference, že

Cupu přijede obhájce finále ze Slezska

pochvaluje si Michael Seká

„Takovou fyziku jsem ješt neml,“

Play-off

Foto: Tomáš Kaláb

Play-off

klikni na
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třeba vnímat optikou třetí ligy, kde je
nesrovnatelně více času k zakončení
i se soupeři, kteří by měli patřit
k nadprůměrným týmům.
Mezi zatímní pěticí střelců chybí
zatím pouze jediný ofenzivní hráč,
Lukáš Hapal. Ten patří hokejovou terminologií dosud spíše k asistentům,
jeho práce ve středu pole při získávání
balónů je ale nenahraditelná. Kdo si
dal práci, mohl v utkání s Hlučínem
dobře sledovat práci útočníka Karla
Kroupy při defenzivních standardních situacích, a plně tak pochopit,
jak velkou ztrátou byla jeho absence
v utkáních druhé ligy.
Dá se předpokládat, že s dalšími
úspěchy
a
zvyšujícím
se
sebevědomím přijde na řadu
i natrénovaný herní projev. Pro
fanouška jen dobře, konečně by se
po letech mohl v podání domácích
kochat atraktivním fotbalem.

Stelec první branky Lubomír Machynek (vleže) si dobe poradil i s nájezdy hrá Hluína.

BYLI JSME
U TOHO

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

Příprava je jedna věc a mistrovská
utkání druhá. To je jistě neměnná
pravda, kterou omílají trenéři
všech stupňů fotbalových soutěží.
Zajímavé je, když jdou v obou
fázích věci trochu naopak.
Nově poskládaný tým, v němž do
základu zapadli nepočetní nováčci,
nacvičoval pod Machalovým
vedením v přípravě poněkud
odlišnou taktiku. Fyzicky náročná

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

původní
zpravodajství
ství

PROSTĚJOV I když je vstup
prostějovských fotbalistů do
nové sezóny FORTUNA MSFL
zatím malován v růžových
tónech prosvícených ostrými
slunečními paprsky, neměl by
ten jas zastiňovat některé momenty, na nichž je ještě potřeba zapracovat. Pokud se ale
podaří vše co nejdříve doladit, neměla by mít Machalova
družina v současné třetí lize
vážnějšího soupeře...

Ve druhém pohárovém kole MOL
PROSTĚJOV Po dvou odehraných
kolech MSFL mají prostějovští
fotbalisté již zítra, tj. v úterý 15.
srpna před sebou výzvu, v níž mohou pouze příjemně překvapit.
V druhém kole domácího poháru
MOL Cup totiž přivítají na svém
hřišti druholigovou Opavu. A pro
ty, kteří by snad tohoto soupeře
nepovažovali za dostatečně atraktivního, doporučujeme exkurzi do
minulého ročníku...
V prvním kole tehdy vyřadili Slezané vcelku povinně tehdejšího
třetiligového nováčka Petřkovice,
v druhém naprosto jednoznačně
divizní Šumperk. Ale už ve třetím si

fotbal

ESKÁČKO POTŘEBUJE DOPILOVAT HERNÍ STYL

UŽ ZÍTRA

„Byl to úplně jiný zápas než v Rýmařově. Chtěli jsme ze začátku presovat, soupeř nám
ale z toho dobře vyjížděl, takže máme ještě na čem pracovat. Tato herní varianta se nám
ještě nedařila úplně tak, jak bychom si představovali. Ale vyhráli jsme a nedostali jsme gól,
takže zápas s Hlučínem musíme hodnotit veskrze pozitivně. Měli jsme ho vlastně pořád
pod kontrolou a soupeř se nedostal do žádné vyložené šance. Vzadu to bylo dobře odehrané. Vstup do sezóny je tedy perfektní – šest bodů a postup v poháru. Pro nás byl tento
zápas důležitější, než úterní pohárový s Opavou. Teď úplně s čistou hlavou se můžeme
porvat o postup. Berme v úvahu, že je to kvalitní mužstvo. Hodně doplnili kádr, přišel tam
Pavel Zavadil z Brna, mají výborný útok, ve dvou zápasech dali jedenáct gólů! Takže já
to vnímám tak, že přijede vlastně prvoligový soupeř. Do každého utkání ale jdeme s tím,
že ho chceme vyhrát, takže to platí jak pro zápas s Opavou, tak pro ten další v Uničově.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

pohledem karla kroupy

OKÉNKO
KAPITÁNA

Pro oby
obyčejné konzumenty fotmožná trochu překvapivá
balu m
volba, ale ti větší znalci jí jistě
dají za pravdu. Lukáš Hapal
s v Prostějově pomalu, ale
se
jjistě
istě profiluje jako správný
srdcař, který se dokáže porsrdc
vat o každý balón, je vnímavý
k radám
ra
trenérů i pokynům
spoluhráčů. Když vidí lépe
spol
postaveného
spoluhráče,
posta
přihraje. Právě on měl významný
přihraje
podíl na vy
vyrovnávací brance Kroupy
v Rýmařově
Rýmařov a zápas s Hlučínem
vyšel náramně. Ještě
mu herně také
t
p
př
idat ty góly...
gó
přidat

LUKÁŠ
L
UKÁŠ HA
HAPAL

VEČERNÍKU

HRÁČ
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České holky skončily čtvrté, chlapci byli

Dvoustranu připravil: Marek Sonnevend
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pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

DOMÁCÍ PREMIÉRA ESKÁČKU VYŠLA žasne pravý obránce
„Najednou dávám góly,“

„Není radost z míče,“ znělo ale z hlediště

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV Domácí premiéra
ve druhém kole aktuálního ročníku MSFL byla v jistém smyslu
napjatě očekávaná. Bylo to totiž
poprvé po jarní druholigové blamáži, kdy se obrozený tým 1.SK
Prostějov představil vlastním fanouškům. S příchodem nového
trenéra Oldřicha Machaly se leccos změnilo a otázkou prvních
mistrovských zápasů zůstává, do
jaké míry se změny promítnou
do fotbalové reality. Výsledkově
tedy zatím stoprocentně.

soutěží. A to nejen co do předvedené
hry, ale vůbec fungování všech aktérů
na hřišti. Hra neměla spád a potřebnou šťávu, takže diváci byli vděční za
každý náznak povedené akce, kterých
se zejména z hostující strany příliš
nedočkali. Hráčům přitom výrazně
pomohla změna počasí, místo pátečního dusna panovaly ideální fotbalové podmínky. Domácí předváděli sice
klidnější hru než v Rýmařově, do nějaké systémovosti měl obraz hry ještě
daleko. Po uklidňujícím úvodním
gólu v závěru první půle naprosto vypadli z role a srovnání stavu ze strany
Slezanů viselo na vlásku. Kupodivu
ale vyšlo to, čeho bylo v přípravě jako
šafránu – efektivita zakončení. Chvíli
po poločase bylo o výsledku prakticky rozhodnuto a zápas se v poklidu
dohrával.

Lubomír Machynek
PROSTĚJOV Není to tak dávno, co se prostějovský odchovanec Lubomír Machynek
překvapivě dobře etabloval
na pozici stopera. Málokoho
by tenkrát napadlo, že tento
důrazný obránce začne dávat
branky. Na svém dalším postu
se ale nebojí brejkových situací
Foto: Josef Popelka
podél postranní čáry a odcentrovat, navíc dokáže být před „Musíme vzít v úvahu, že do nominací do základní sestavy promlouvají
brankou v tu pravou chvíli...

FOTOGALERIE
klikni na
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Tomáš KALÁB
Kapitán Kroupa dokáže uplatnit svou výšku také pi obranné innosti a pomoci tak
svému týmu v defenziv.
Foto: Tomáš Kaláb

jeho odstavení od míče v pokutovém nikdo neměl o bezprostřední dojmy
území pojal sudí s klidem. Čtvrt hodiny hlavních aktérů po zápase zájem...
před koncem ještě hlavičkoval po nepříAtmosféra stetnutí
mém volném kopu Sus, branka Hlučína ale odolala.
Solidní návštěva v ochozech dala pocíOsobnost utkání
tit opatrné očekávání fanoušků, jak si
bude jejich tým vést ve staronové souVe výraznou postavu eskáčka začíná těži. Do hlediště podzimní premiéra
zcela jistě vyrůstat ofenzivní hráč přilákala řadu známých tváří točících
Lukáš Hapal. Přestože se ještě v sou- se okolo prostějovského fotbalu, třeba
těžních zápasech netrefil do černého, někdejšího útočníka i stopera Tomáše
jeho přístup k utkání i ke každému do- Zatloukala nebo bývalého sportovnítyku s míčem lze nazvat příkladným. ho manažera Ladislava Dudíka. V roli
Po nepovedených druholigových akvi- diváka se na utkání s chutí podíval i býzicích je právě Hapalovo angažmá na valý rozhodčí a donedávna fotbalový
Hané výraznou posilou pro tým. A to delegát Miroslav Juránek.
nejen na hřišti, ale i v kabině.

Zásadní okamžiky

Stav ped výkopem

Po čtvrthodině hry se o první slibnější
akci pokusil Šteigl, jeho průnik ale odvrátila obrana Hlučína na roh. Nezdarem
skončila i akce Hapala s Langerem. Aktivita v křídelních prostorech ale nepolevovala a odtud bylo také zaděláno na důležitou první branku utkání. Sečkář potáhl
balón, přihrál pod sebe do druhé vlny,
kam si naběhl z protější strany Machynek
a umístěnou střelou k tyči rozjásal slušně
zaplněný stadion - 1:0. Do poločasu ještě
Hapal ostrou střelou pouze sestřelil soupeře na hranici šestnáctky.
I druhá branka sedm minut po přestávce padla po vydařeném centru.
Tentokrát si nabídku zleva zpracoval ve
velkém vápně Šteigl, zkušeně se uvolnil
a opět umístěnou střelou nedal Kolenkovi šanci - 2:0. I Hlučín předvedl vydařené kombinace. Žižka vybídl ke sprintu Mace, který našel dobře postaveného
Málka, jeho pokus ale zablokovala doVývoj zápasu
mácí obrana. Ani Krautova nabídka
do sprintu Krejčímu vrásky domácímu
Utkání vcelku dobře demonstrovalo brankáři nepřidala. Do brejkové situarozdíl mezi druhou a třetí nejvyšší ce se řítil také na domácí straně Hapal,
Před trenérským triumvirátem 1.SK
Prostějov stála uplynulou sobotu základní otázka rozložení zátěže do náročného
„anglického“ týdne, který může být
v průběhu podzimní části jediný, tedy
pokud eskáčko zázračně nepostoupí
do třetího kola poháru. I to byl jeden
z důvodů, proč se v základní sestavě neobjevil útočník Píchal, který navíc nebyl
v uplynulém týdnu stoprocentně fit. Jeho
místo na levém kraji zálohy zaujal Hapal,
podhrotového hráče představoval střelec vítězné branky z Rýmařova Langer.
Změny doznala i stoperská dvojice, do
níž se vedle parťáka Schustera vrátil Sus,
ve středu pole nastoupil od začátku Fládr.
Za Hlučín nastoupili vesměs mladí hráči,
jimž věkový průměr „kazil“ pouze téměř
šestatřicetiletý kapitán Žižka.

Zajímavost duelu
Zatímco realizační tým při servisu kolem samotného utkání dával najevo
své zkušenosti nabyté během roční
zkušené v druhé lize, trochu překvapením zůstal nezájem médií, dokonce
i těch, které působení týmu ve třetí lize
běžně monitorovaly. To, že on-line
zpravodajství z amatérského fotbalu
se někdy omezuje pouze na statistiky,
je možná smutné, ale trochu pochopitelné vzhledem ke streamování zápasu
na internetu. Kromě Večerníku však

Pozápasové hodnocení trenér
Oldich MACHALA – 1.SK Prostjov:
„Zápas se nám vydařil. Byli jsme důrazní, neudělali jsme
žádnou chybu. Soupeř neměl jedinou příležitost. V obranné
fázi jsme hru zvládli na výbornou, uhlídali jsme i standardky,
z čehož mám radost. Ale trošku ještě něco chybí v útočné fázi.
Důležité je, že máme šest bodů. Některé nebezpečnější situace soupeře jsme si zavinili sami, když jsme mohli míč jednoduše odkopnout. Utkání s Opavou bude takový bonbónek.
Čeká nás kvalitní soupeř, chceme ho potrápit. Co se taktiky
týče, uvidíme v pondělí, jak na tom budeme zdravotně.“

2 :0

1.SK Prostějov

 Váš gól dnes otevřel skóre, takže byl hodně důležitý. Soupeř totiž
v útoku nepředvedl nic moc, ale
přesto byl asi herně nepříjemný?
„Nepříjemní určitě byli, jednak ve
středu hřiště, ale mají i docela rychlé
kraje. Před mým gólem dal Sečkář
balón zleva, my jsme se vyměnili
se Šteiglem, on zůstal dole, já šel do
vápna a prostě mi to tam spadlo.“
 Jako pravý bek máte docela
čich na góly...
„Možná to tak vypadá, jako bych byl
v pravý čas na pravém místě. Podle
mě je to spíše štěstí, že góly najednou
dávám.“ (směje se)
 Od začátku sezóny dostáváte
příležitost v základní sestavě, cítíte se ve formě?

i zranění. Taky proto dostávám tolik
příležitostí. Je na trenérovi, koho
postaví. Když později přišel na hriště Martin Hirsch, tak to hru oživilo
i směrem do útoku. On je také docela ofenzivně laděný. Jsem trenérovi
vděčný, že mi dává šanci a doufám,
že ho nezklamu.“
 Start je tedy výsledkově vynikající, odráží se to i na sebevědomí. Je reálné získat sedm bodů ze
tří utkání?
„Důležité je, že jsme teď doma potvrdili tři body z venku. Myslím, že i v Uničově bychom mohli něco uhrát. Každopádně se budeme snažit.“
 Jak vidíte pohárový zápas s finalistou minulého ročníku, Opavou?
„Bude to celkem výzva. Doufám, že
to bude dobrý zápas, atraktivní pro
diváky, a že přijdou v hojném počtu.“

Radomír KORYTÁ – FC Hluín:
„Myslím, že jsme byli lepším týmem. Hráli jsme více na míči,
kombinovali, ale udeřil soupeř. Ve druhém poločase jsme
se snažili vyrovnat, soupeř zase udeřil a bylo to 2:0. Bohužel
jsme nebyli produktivní ani nebezpeční před soupeřovou
bránou. My jsme kombinační mužstvo, umíme podržet balón, ale chybí nám hlad v pokutovém území. To je naše slabší
stránka. Ale jdeme dál... Moc jsem od začátku sezóny nečekal. Tým byl doplněn o několik hráčů z dorostu, hrajeme
s mladými kluky. Bude to chvilku trvat, než se s tím srovnáme.“

FC Hlučín

2. kolo FORTUNA MSFL
Sečkář

Oldřich

Krejčí

Massaniec

Radomír

Hapal

Schuster

Macík

MACHALA
Jícha

KORYTÁŘ

Málek
Kroupa

Fládr

Kraut

Kolenko
Heinik
Fojtík

Langer
Sus

Pančochář

Žižka

Machynek

Branky: 24. Machynek, 52. Šteigl
Střely na branku:
Rohové kopy:

3
5

Střely mimo branku:

PROSTĚJOV

2 :0

HLUČÍN

( 1 :0)

2

Mac

Foltyn

Šteigl

Rozhodčí: Z. Kneisl – Vrťo, L. Kneisl

Branky: Střely na branku:

Diváků: 569

Rohové kopy:

1
4

Střely mimo branku:

Žluté karty: 11. Šteigl, 54. Pančochář, 65. Hapal

Žluté karty: 48. Heinik

Střídání: 61. Hirsch za Fládra, 83. Rus za Langera, 87. Zapletal za Šteigla

Střídání: 58. Dostál za Massaniece, 70. Jančík za Fojtíka, 83. Ságner za Krejčího

3

letos slavíme jubileum...

Pondělí 14. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
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přímé reporty
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pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

to, kdo je lepší, se nehraje,“
„NEZÁTKA“ DALA „METLÍM“ LEKCI Z PRODUKTIVITY „Na
konstatoval Radek Fialka

Hosté si zahráli, ale domácí plejeři vyhráli...

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
NEZAMYSLICE Fotbal je někdy
krutý.VúvodnímkoleOkresního
přeboru PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku se na nezamyslickém
trávníku odehrál paradoxní
zápas. Posílení a nabuzení hosté z Otaslavic předváděli celých
devadesát minut kvalitní hru,
soupeři moc míč nepůjčili, ale
z bodového zisku se radovala
Haná. K výhře stačily domácím tři přímé střely na bránu,
ze kterých padly dvě branky.
Otaslavice sice poslaly mezi tři
tyče devět pokusů, ale ani jeden
se za záda domácích brankářů
nedostal...
Stav ped výkopem
Situace v obou táborech byla před vstupním derby uplynulou sobotu diametrálně rozdílná. Domácí loňský účastník I.B
třídy Olomouckého KFS se topí v problémech, přičemž hlavně ho souží nedostatek hráčů. Otaslavičtí naopak v letní
přestávce mohutně posilovali, kuloáry se
neslo, že letos míří hodně vysoko. Jenže,
ouha, hned v úvodním kole nejvyšší
okresní soutěže dostali políček.

Vývoj zápasu
Otaslavičtí se od úvodních minut vůbec nechovali jako uctivá návštěva.
V prvních deseti minutách nepůjčili
soupeři prakticky míč a nepustili ho
za půlící čáru. Avšak vaz jim srazila již
zmíněná produktivita. Otaslavičtí byli
jednoznačně fotbalovějším týmem.
Hýřili kreativitou, hráči si dokázali vyhovět. Předváděli pěkné kombinace,

zdobil je i rychlý přechod do útoku.
Jediné, co jim chybělo, bylo více štěstí
při zakončení. Směrem na domácí bránu vyslali dvacet střel, což je na okresní
poměry neuvěřitelné číslo. Že nedali
ani jeden gól, je pak v takovém množství unikát. Nezamysličtí se zachovali
přesně opačně. Z minima vytěžili maximum. Zhruba osmdesát minut měli
na svém kontě dva přímé střelecké
pokusy, ale oba gólové. Zkrátka fotbal
není krasobruslení a body se berou za
góly, ne umělecký dojem.

NEZAMYSLICE Univerzál se
hodí. Domácí obránce Radek
Fialka (na snímku) se ve druhém poločase musel postavit do brány. Nezamyslická
jednička Tomáš Mariánek, totiž musela do práce. Gólman
z nouze však vysekl několik
skvělých zákroků a udržel
čisté konto.

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Zdeněk VYSLOUŽIL

Zásadní okamžiky

Motorem domácí zálohy byl Tomáš Mariánek (ve žlutém), kterého atakuje Dominik
Drmola.
Foto: Zdenk Vysloužil

Vstupní nápor hostů vyvrcholil hlavičkou Šubrta a střelou Hrazdíry. V obou
případech však chyběla potřebná razance a brankář Buriánek neměl problém
s pacifikací míče. První tutovku zápasu
vypracoval Chvojka, jenž utekl po levé
straně, dal pod sebe na Kalába a jeho
pokus tečovaný obráncem proletěl kousek vedle tyče. Zanedlouho se opět připomenul agilní Chvojka. Opět provedl
výpad po své straně hřiště, poslal centr na
Rušilovu hlavu, ale Buriánek byl opět na
místě. Většinu času pouze bránící se Nezamysličtí se dostali k ohrožení Orálkovy
svatyně až po půlhodině hry. Pokus Ondry Dostál však tečoval bránící hráč do
zámezí. Pohyblivější hosté bušili do defenzivy Hané, vytvářeli si palebné pozice,
ale gól nepřicházel. Nestalo se tak ani po
krásné akci Kalába, jenž našel Smékala,
ale jeho střela opět skončila v Buriánkových rukavicích. Překonat se domácího
brankáře podařilo až v závěru poločasu
Chvojkovi. Ten se prodral do šance, poslal míč podél gólmana, ale ten zastavila
tyč. Dobíhající Hon pak odražený míč
nezpracoval a z metrové vzdálenosti ho
poslal mimo!
Zahájení druhého poločas obstarala
střela hostujícího Drmoly zpoza šestnáctky, kterou však zastupující gólman
Fialka kryl. Jako blesk z čistého nebe
pak přišla odpověď na druhé straně. Po
dlouhém nákopu se otaslavická obrana
dopustila několika přehmatů, které po-

trestal vymetením šibenice z malého
čtverce Zdeněk Moravec - 1:0. Šokovaní hosté toužili alespoň po vyrovnání.
Šubrtovu bombu z dvaceti metrů však
Fialka kryl. Obdobně dopadl přímý
kop Chvojky přes zeď a přišla opět
řada na domácí. Dlouhý nákop doběhl v hraniční ofsajdové pozici Špička,
udělal kličku vyběhnuvšímu Orálkovi
a dopravil míč do zívající brány - 2:0.
Otaslavickou střeleckou mizérii doložil
i závěrečný pokus o korekci výsledku.
Nejprve poslal po rohu Hrazdíra hlavou
míč těsně nad. Dobře kopnutý volný
kop Chvojkou pak vytáhl z pod horní
tyče Fialka…

Osobnost utkání
Posila otaslavické sestavy Jakub Chvojka hrál v novém dresu s nebývalou
chutí. Vysokého záložníka s plnovousem bylo plné hřiště. Takový elán, jaký
předvedl „Chvojas“, u něj fanoušci jeho
předchozího klubu z Brodku u Prostějova snad neviděli. Rozjížděl akce, pokoušel se o častou střelbu. Chyběl akorát vstřelený gól.

Zajímavost duelu
Záskok na jedničku. Domácí mužstvo
mělo problém, když gólmanská jednička Tomáš Buriánek musel v poloča-

se sundat rukavice a zamířil do zaměstnání. Alternativou se ukázal hráč z pole
Radek Fialka, jenž se o svém údělu
dozvěděl až na předzápasové rozcvičce. Svého předchůdce však nahradil plnohodnotně, když udržel čisté konto.

Atmosféra stetnutí
Přestože se hrálo v Nezamyslicích, měli
v hledišti překvapivě převahu fanoušci
hostujícího týmu. Těch se vyskytovalo
v areálu okolo tří desítek a s hrou svých
hráčů byli přes porážku spokojení. „My
jsme jako Sparta. Máme výborné hráče, hrajeme dobře, ale potřebujeme
čas,“ pravil například přihlížející Petr
Motal.

Foto: Zdenk Vysloužil

´přímák´. Byl jsem vepředu a musel
to dávat nad hlavu. Oddechl jsem si.“
 Loni jste byli zvyklí prohrávat.
Teď jste vyhráli, i když jste herně
lepší nebyli…
„Na to, kdo je lepší, se ale nehraje.
(úsměv) My jsme dali oba góly paradoxně po nepovedených odkopech. První jsem vykopával od brány
a stočilo se to úplně doprava. Pak byl
odkop obránce, taky nepovedený
a mladý Špička z toho skóroval.“
 Nabudila vás výhra k další fotbalové činnosti?
„Já toho loni moc neodehrál, asi jen
tři zápasy a jen poloviny. Mám fotbal
jen jako doplněk, jedničkou je ragby.
Budu se ale snažit odehrát toho co
nejvíc. Těším se, že bude zápasů víc.“

Pozápasové hodnocení trenér
Drahomír CRHAN – TJ Haná Nezamyslice:
„Otaslavice mě překvapily, protože byly celý zápas
herně lepší než my. Vyložené šance ovšem nedaly, my využili dva brejky a pak jsme to ubránili.
Naše hra není pořád taková, jak by měla být. Pochválit musím Arnošta Matouška, nastoupil do
zápasu v pětačtyřiceti letech a odehrál si své. Když
už nic jiného, tak chválím kluky za bojovnost.
Přístup byl dobrý, herně to nešlo, ale kluci se rvali
a makali.“

2 :0

TJ Haná Nezamyslice

 Co nám řeknete k dnešnímu
utkání?
„První zápas, pro mě prakticky první kontakty s míčem, protože hraju
ragby. Kluci se snažili a doufám, že
takhle odehrajeme i další zápasy v letošní sezóně.
 Věděl jste, že půjdete druhý
poločas do brány?
„Ne, dozvěděl jsem se to až před
zápasem. Dopoledne jsem byl totiž hrát beach ragby v Olomouci.
Dvacet minut před zápasem mi to
oznámili. (úsměv) Mně to ale nevadí.
Já byl gólmanem odmalička. Můžu
hrát i v poli, takže jsem takový univerzál.“
 Vytáhl jste tři dobré zákroky,
byly důležité?
„Myslím, že ano. Ty první dva ale
nebyly tak těžké. Letělo to na mě.
Až u toho posledního jsem se trochu
zapotil. Jak Kuba Chvojka střílel ten

Jií HON – TJ Sokol Otaslavice:
„Dáváme mužstvo dohromady a nějaký čas bude
trvat, než si to sedne. První poločas jsme byli výrazně lepší. Akorát jsme neproměnili šance, což je
u fotbalu základ. Druhý poločas už jsme se dostali
do křeče. Soupeř se dostal do dvou šancí a proměnil. Druhý gól byl z dvoumetrového ofsajdu. Naše
koncovka byla špatná, musíme být trpěliví. Myslel
jsem, že nás soupeř přehraje, ale překvapivě jsme
byli lepší.“

TJ Sokol Otaslavice

Přebor OFS II. třída PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, 2. kolo
Fialka

Drahomír

Zatloukal

Hrazdíra

Jiří

Musil

Král

Rušil

CRHAN
Drmola

Buriánek

Dostál

Vévoda
M. Hon

Orálek

Vogl

Kaláb

Z. Moravec
Lakomý

Mariánek

Smékal

Moler

Branky: 54. Moravec, 69. Špička
Střely na branku:

3
4

Střely mimo branku:

NEZAMYSLICE

5

Šubrt

Chvojka

Přikryl

Rohové kopy:

HON

2 :0

OTASLAVICE

( 0 :0)

Rozhodčí: Horák – Pitner, Kopřiva

Branky: Střely na branku:

Diváků: 84

Rohové kopy:

Žluté karty: 58. Král

Žluté karty: 69. Drmola

Střídání: 46. Matoušek za Buriánka, 46. Špička za Vévodu, 80. D. Moravec za Z. Moravce, 85. Hradil za Musila.

Střídání: 75. Frehar za M. Hona, 80. Skalický za Šubrta.

9
4

Střely mimo branku:

11

MOL CUP:
2. kolo: 1.SK Prostějov – SFC Opava (úterý 15.8., 17.00).
FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
3. kolo: Uničov – 1.SK Prostějov
(neděle 20.8., 10.15).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
3. kolo, sobota 19. srpna, 16.30:
Želatovice – Kralice na Hané.
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
3. kolo, sobota 19. srpna, 16.30:
Bělkovice-Lašťany – Konice.
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
3. kolo, neděle 20. srpna, 16.30:
Plumlov – Bělotín (sobota 19.8.,
16.30), Určice – Kostelec na Hané
(sobota 19.8., 16.30), Opatovice
– Čechovice (10.00), Mostkovice
– Protivanov, Němčice nad Hanou – Kojetín, Lipová – Brodek u
Přerova.
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
3. kolo, neděle 20. srpna, 16.30:
Lipník nad Bečvou – Klenovice na
Hané (sobota 19.8., 16.30), Haná
Prostějov – Tovačov (sobota 19.8.,
16.30), Ústí „B“ – Pivín (10.00), Vrchoslavice – Kojetín „B“, Želatovice
„B“ – Smržice.
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
3. kolo, neděle 20. srpna, 16.30:
Jesenec – Třeština.
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
3. kolo, neděle 20. srpna, 16.30
hodin: Hvozd – Čechovice „B“
(sobota 19.8., 16.30), Otaslavice –
Vícov (sobota 19.8., 16.30), Ptení –
Nezamyslice. Tištín – Brodek u Prostějova, Horní Štěpánov – Výšovice,
Dobromilice – Určice „B“, Brodek u
Konice – Vrahovice.
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– starší:
Dohrávané 1. kolo: Jihlava – 1.SK
Prostějov (středa 16.8., 11.00).
3. kolo: Karviná „B“ – 1.SK Prostějov (neděle 20.8., 14.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– mladší:
Dohrávané 1. kolo: Jihlava – 1.SK
Prostějov (středa 16.8., 13.15).
3. kolo: Karviná „B“ – 1.SK Prostějov (neděle 20.8., 16.15).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE
– starší:
3. kolo: Přerov – 1.SK Prostějov „B“
(sobota 19.8., 10.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE –
mladší:
3. kolo: Přerov – 1.SK Prostějov „B“
(sobota 19.8., 12.15).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
3. kolo: Čechovice – Chomoutov
(sobota 19.8., 10.00, Mohelnice –
Olšany (sobota 19.8., 10.00), Konice – Velké Losiny (neděle 20.8.,
16.30), Určice – 1.HFK Olomouc
„B“ (neděle 20.8., 10.00).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „A“:
3. kolo: Protivanov – Zábřeh „B“
(sobota 19.8., 11.00), Plumlov
– Kralice na Hané (neděle 20.8.,
10.00), Haňovice – Hvozd (neděle
20.8., 14.15).

´
menicko

´
´
zapasove

1:2
PK

6:1

jsem byl velice spokojen,“ pochvaloval
si vstupních pětačtyřicet minut.
Po přestávce už šla úroveň zápasu
trochu níž a skóre se již na jednu ani
druhou stranu nepřeklopilo. „Nepodařilo se nám přetavit mírnou územní převahu ve více gólů a ztratili jsme
dva body. Byli jsme silnější na míči,
což mě až trochu překvapilo, a jsem
moc rád, že kluci pokračovali v poctivém výkonu z Medlova. Hra již
ale neměla takový spád a byla rozkouskovaná, nemohli jsme se tolik
dostat do tempa,“ přibližoval děj.
Mohl tak být spokojen, tedy až na
samotný výsledek. „Kluci pochopili, co po nich chci, a jejich přístup k
tréninkům je stoprocentní. A přináší
to už první ovoce, i kluci mají větší
radost ze hry. Zahrají si fotbal a nemusejí jen nakopávat a srážet se,“
upozornil na odlišnosti.
Pro další body si chtějí Kraličtí zajet do
Želatovic, souboj začíná v sobotu od
půl páté. „Nedíváme se na soupeře, cílem je pokaždé bodovat. Viděl jsem je
v neděli ráno proti Holici, takže jsem si
soupeře zmapoval. Taktiku si nechám
pro sebe, budeme chtít urvat ztracené
body,“ pravil rázně Ivo Lošťák. (jim)

„Ve druhé půli byla nejprve slabší
pasáž, pak jsme soupeři odskočili na
4:0. Dopustili jsme se drobné chyby a soupeř snížil, dokázali jsme ale
přidat další góly. Výsledek je celkem
zasloužený, hned od úvodu jsme je
zatlačili a měli jsme až drtivou převahu, spoustu dalších šancí jsme ještě nedali,“ upozornil Ullmann.
V dalším pokračování soutěže se Koničtí vydají do Bělkovic. Začíná se
v sobotu o půl páté odpoledne a půjde o souboj prvního s posledním,
domácí jsou totiž bez bodu a mají
skóre 1:9. „Byl jsem se na ně v sobotu
podívat při prohře 0:7 v Litovli a odnesl jsem si spoustu poznatků. Vím,
Sokol Konice
SK Øetìzárna
6:1 (3:0)

Branky: 14. z penalty a 90. Kamený, 38. a 76. Tichý, 45. Oščádal, 85.
Mohelník – 79. Jati z penalty. Rozhodčí: Bartuněk – Hubený, Gábor.
Sestava Konice: Vévoda – Knoll
(86. Ryp), Rus, Oščádal, F. Drešr
– Kořenek (69. Mohelník), J. Kořenovský, Širůček (83. Jurník), Tichý
– Kamený, Žondra (66. Bross).
Trenér: Petr Ullmann.
co budeme hrát, a jedeme si pro další
body. Chceme zvítězit a prodloužit
naši šňůru,“ předeslal kouč aktuálního lídra „A“ skupiny I.A třídy. (jim)

Branky: 49. a 88. z penalty Ošťádal,
84. M. Horák. Rozhodčí: Jelen –
Samek, Jurčák. Sestava Jesence:
Kýr – Žouželka (90. Hradil), Burian, Laštůvka, Horák – M. Drešr,
Čížek, Svoboda (85. R. Burget), J.
Burget – Poles – Navrátil. Trenér:

3:0
(0:0)

TJ Sokol
Troubelice
SK
Jesenec-Dzbel

„Rozhodla jedna fatální chyba, která
rozhodila celý mančaft. Nejde, aby
zkušený chlap udělal takovou chybu, nevystínovali jsme soupeře na
velkém vápně... Celý první poločas
jsme se drželi, měli jsme i dvě tutovky, domácí nás ničím nepřekvapili.
Takto jsem ale naštvaný a musíme

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

Petr Tichý st.
si to interně vyřešit. Už nám teče do
bot, jsme na nule a musíme už začít bodovat. Pravdou je, že se začalo
brzy a chybělo nám hned pět hráčů
základní sestavy, tak jsme museli
improvizovat. Museli jsme otevřít
hru a za stavu 1:0 jsme měli jednu
tutovku, kdy David Čížek přihrál
pod sebe na Zbyňu Polese, ten ale
přestřelil. Příště už snad budeme
kompletní, rád bych viděl na utkání
osmnáct hráčů.“
(jim)

Jesenec položil gól ze šatny

šel faul na Romana Kameného. Gólem na 1:0 jsme se uklidnili a dokázali
jsme dvakrát skórovat ze standardky,“
ohlížel se pětatřicetiletý trenér, jenž
kvůli tomuto souboji chyběl v sestavě
souběžně hrajícího Jesence, za prvním
poločasem vítězného střetnutí.
Po změně stran si domácí museli počkat na branku až do závěrečné čtvrthodiny, o to drtivější však byl jejich
finiš, když na druhý přesný úder v podání Petra Tichého navázal pět minut
před koncem střídající Jan Mohelník
a v poslední minutě uzavřel skóre ten,
kdo se postaral i o úvodní změnu,
tedy Roman Kamený. Řetězárna dokázala kontrovat jen snížením na 1:4.

Konice doma excelovala,
Řetězárnu přejela šesti góly

dát pozor na začátek, jenže přišel
odražený míč, který stoper nakopl. Obrana tuto situaci podcenila a
brankář trochu zaspal. Naštěstí jsme
se rychle otřepali a po zbytek první
půle jsme hráli velice dobře,“ vracel
se Lošťák k nešťastnému úvodu.
Kralická odpověď přišla v závěru
úvodního dějství a do kabin se tak přeci jen odcházelo za nerozhodného stavu. „Krásný centr od Ondry Petržely
a ještě hezčí zakončení Pepy Cibulky,
trefil se nádherně z voleje. Po zásluze
jsme vyrovnali a měli jsme i další závary. Vyloženou šanci sice ne, ale s hrou

Kraličtí opět remizovali,
s Losinami ztratili dva body
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PROSTĚJOVSKO Kanonády v podání nováčků. Domácí premiéry vyšly debutantům.
Šokujícím způsobem zatočili Kostelečtí s bezzubým Plumlovem. Střelnici si otevřel
i Protivanov. Čechovice stvrdily roli favorita a s přehledem přejely Němčice. S prázdnou se
vraceli borci Určic i Mostkovic a shodou okolností mají nulu na bodovém kontě i celkově.
Poslední flek však zaujímá Plumlov.

Pondělí 14. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

Slavoj Kojetín
Koválovice
TJ Sokol
Urice

TJ Sokol
Blotín
SK
Lipová

Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:

„Paráda! První body se začaly rýsovat už v 7. minutě, kdy jsme dali první
gól. Vzápětí přišel druhý. Do poločasu
jsme přidali ještě třetí. První poločas
byl z říše snů. Soupeř šel do druhé půle
s větší iniciativou, snížil, ale rychle jsme

Protivanova Josefa Pospíšila:

Branky: 6. Milar, 10. D. Sedlák, 36.
Grmela, 66. a 72. Mudroch – 64. Kaiser. Rozhodčí: Dokoupil – Kašpar,
Winkler. Sestava Protivanova: M.
Piták – Ženata, D. Nejedlý (74. Z.
Pospíšil), Dvořák, M. Pospíšil – D.
Sedlák (81. Liška), F. Pospíšil, Milar,
Kropáč (72. Musil) – Grmela (55.
Mudroch), R. Sedlák (60. V. Nejedlý). Hrající trenér: Milan Piták.
. Hodnocení asistenta trenéra

Moravou

I.B třída skupina A

TJ Sokol
echovice
FK Nmice
nad Hanou

59. a 67. Bošek. Rozhodčí: Šteier –
Pospíšil, Doležal. Sestava Kostelce:
Vítek – Synek, Baláš (78. Jurník),
Vinklárek, Chytil – Vyhlídal (59.
Hruban), Langr, Grepl (46. M. Klimeš), Móri – Preisler, Lužný (46.
Bošek). Trenér: Jaroslav Klimeš.
Sestava Plumlova: Dorschner –
Vysloužil, Matoušek, Klváček, J.
Kiška – Křupka (57. Kotlán), Ševcůj, Hrstka, Zabloudil – A. Hladký,
Evžena Kučery:
T. Hladký (46. Gryglák). Trenér:
„Utkání proběhlo jednoznačně v naší Pavel Voráč.
režii. Byli jsme celý zápas lepší a za- . Hodnocení trenéra Kostelce
slouženě vyhráli. Mohli jsme dát daJaroslava Klimeše:
leko víc gólů. Rozhodli jsme v první
pětiminutovce. Měli jsme spoustu „Lhal bych, kdybych nebyl spokodalších šancí, ale neproměnili je. Sou- jený. Rozhodně jsem ale nečekal,
že dáme tolik gólů. Dnes jsme byli
peř skóroval z ojedinělé situace.“
zkrátka produktivní. Naše hra byla
Hodnocení trenéra Němčic
taková syrová, ale brejky byly smrRadovana Novotného:
tící. Hodně nám pomohly jejich
„Dostali jsme v prvních osmi minu- absence. Historie se ale neptá, to je
tách dva body. Ve skrytu duše jsem věc Plumlova. My máme tři body a
pomýšlel na zisk bodu. Chybí nám tečka.“
spousta hráčů. Na tu hrůzu, v jaké
Hodnocení trenéra Plumlova
se nacházíme, to nebylo tak špatné.
Pavla Voráče:
Několik kluků v našem základu hrálo před měsícem třetí třídu. Soupeř „Je pravda, že jsme měli kvůli svatbě
hrál v pohybu a nasazení. Na nás je tři čtyři hráče mimo a dlouhodobě
vidět, že nám chybí stabilní opory.“ je zraněný gólman. Navíc nám ve
hře nevychází vůbec nic. Nevím, co
FC Kostelec
s tím mám dělat, řekl jsem klukům,
na Hané
ať mi někdo, kdo by věděl, poradí…
6:0
TJ Sokol
(3:0)
Momentálně jsme v problémech,
Plumlov
musím si to vyhodnotit a něco podBranky: 10., 35., 37. a 77. Preisler, niknout.“
(zv)

Chmelík – Ján, Lakomý, Kolečkář,
Novák – Hatle, Haluza (80. Klváček).
Trenér: Evžen Kučera. Sestava Němčic: M. Tomek – Vodný (28. Ruber),
J. Svobodník, M. Navrátil, Spiller (78.
Hošek) – Chlud, J. Navrátil, Vejvoda,
Dorňák - O. Tomek (72. Hruda), Buriánek (46. Jiříček). Trenér: Radovan
Novotný.
. Hodnocení trenéra Čechovic

PROSTĚJOVSKO Velké příběhy napsala okresní pětice ve druhém pokračování „A“ skupiny I.B třídy.
Hned v sobotu večer sehrály Klenovice „tenisový“ zápas s Horní Moštěnicí, kterou i díky Štěpánkově
hattricku vyprovodily 6:1, o den později padlo sedm branek také v Pivíně. Domácí vedli již 4:0 nad
decimovanými Vrchoslavicemi, leč o tři body se nakonec ještě museli bát, třígólový Tomáš Hradil totiž
dotáhl manko v závěrečných minutách na jedinou branku. Ve druhém regionálním derby si pak premiant posledního ročníku okresního přeboru Haná Prostějov poradil se Smržicemi, jimž nestačila ani
znatelná optická převaha.

WWW.VECERNIKPV.CZ

Branky: 4. a 5. Haluza, 75. z pen. Hatle – 77. Chlud. Rozhodčí: Machala
– Vojtek, Kučera. Sestava Čechovic:
Polák – Š. Hanák, Koláček, Maděrka,

3:1
(2:0)

„S předvedenou hrou jsem velice
spokojený. Kombinovali jsme, měli
více ze hry a také šance. V prvním
poločase měl dvě tutovky Petr Zapletal. Dali jsme gól z údajného ofsajdu, inkasovali jsme z vymyšlené
standardky. Klukům nemohu nic
vytknout, jen že jsme neproměnili
šance. Zápas měl skončit remízou.“

Jiřího Kamenova:

našli odpověď. Dali jsme pět krásných
branek, klukům patří velká pochvala.
„Do šedesáté minuty jsme byli víc S předvedenou hrou zvláště v prvním
než vyrovnaným soupeřem. Držel poločase jsme absolutně spokojení.“
nás opět brankář Radek Vybíhal,
FK Brodek
který předvedl několik skvělých záu Perova
kroků. Bohužel jsme náskok neudr2:0
TJ Sokol
(0:0)
želi až do konce. Udělali jsme dvě
Mostkovice
chyby a soupeř jich využil. Hodinu
jsme hráli dobře, mohli jsme dát tře- Branky: 76. Omelka, 90. Hejč. Roztí gól a dopadlo by to určitě jinak. hodčí: Straka – Januš, Štěpán. SeS hrou jsem vcelku spokojený, ale stava Mostkovic: Lukáš – Všetička
(10. Křišťan, 78. Bureš), Chmelař,
výsledek se mi logicky nelíbí.“
Milar, Dadák – L. Zapletal, Doseděl,
SK
M. Vojtíšek, Kazda – Kamenov ml.,
Protivanov
P. Zapletal. Trenér: Jiří Kamenov st.
5:1
(3:0) TJ SokolDub nad
. Hodnocení trenéra Mostkovic

.

 více informací
 více sportu
 více fotograí

Branky: 7. Vrána, 56. Hoffmann, 83.
Ferenc, 90. Lošťák – 30. Jamrich, 50.
Drexler. Rozhodčí: Dorušák – Šteier,
Zavřel. Sestava Lipové: R. Vybíhal
– Žilka (90. Hejduk), Novák, Takáč,
Abrahám (62. Štěrba) – M. Vybíhal,
Drexler, Jamrich, M. Dostál – M. Liška, P. Dostál. Trenér: Pavel Růžička.

4:2
(1:1)

„Obě mužstva hrála s obrovským
nasazením, ve vyhecované atmosféře. Mělo to skvělý náboj. Remíza by
slušela zápasu lépe, bohužel Žůrek se
v závěru trefil náramně. Utkání mělo
svoji kvalitu a moji svěřenci předvedli
kvalitní výkon. Jedná se o velkou zkušenost pro mladé hráče a příslib do
budoucna. Škoda jen, že jsme nezískali ten bod, který by byl asi spravedlivý.“

Hodnocení trenéra Určic
Pavla Zbožínka:

Branky: 24. a 82. Žůrek – 20. Šnajdr.
Rozhodčí: Foral – Kašpar, Kopecký.
Sestava Určic: T. Hýbl – Slezák, Frehar, Zelina, Plajner – Bureš (73. Krajíček), P. Halouzka, Menšík, Paul – Šnajdr (82. Vajdík), O. Halouzka. Trenér:
Pavel Zbožínek.

2:1
(1:1)

Nováci z Kostelce a Protivanova ádili, echovice usmrnily Nmáky

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „B“:
3. kolo: Lipník nad Bečvou – Brodek u Prostějova (sobota 19.8.,
14.00), Ústí – Otaslavice (sobota
19.8., 14.15), Kojetín – Pivín (sobota 19.8., 14.15), Horní Moštěnice
– Nezamyslice (neděle 20.8., 16.30),
Němčice nad Hnou – Kozlovice
(odloženo na středu 30.8., 17.30).
SpSM – TOP U15:
2. kolo: Baník Ostrava – 1.SK Prostějov (středa 16.8., 10.00).
3. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava
(neděle 20.8., 10.30).
SpSM – TOP U14:
2. kolo: Baník Ostrava – 1.SK Prostějov (středa 16.8., 11.45).
3. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava
(neděle 20.8., 12.15).
SpSM – U13 JIH:
1. kolo: 1.SK Prostějov – Sparta
Brno (sobota 19.8., 10.00).
SpSM – U12 JIH:
1. kolo: 1.SK Prostějov – Sparta
Brno (sobota 19.8., 10.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
3. kolo: Olšany – Mohelnice (sobota 19.8., 10.30), Čechovice – Konice
(neděle 20.8., 13.15), Slavonín –
Němčice nad Hanou (odloženo na
středu 30.8., 16.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
3. kolo: Olšany – Mohelnice (sobota 19.8., 9.00), Čechovice – Konice
(neděle 20.8., 15.00), Slavonín –
Němčice nad Hanou (odloženo na
středu 30.8., 17.45).
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
3. kolo, sobota 19. srpna, 9.00 hodin: Horní Štěpánov – Pivín, Lipová
–Mostkovice, Plumlov – Výšovice
(neděle 20.8., 9.00), Kralice na Hané
– Olšany „B“ (neděle 20.8., 10.00),
Ptení – Nezamyslice (neděle 20.8.,
14.00), Určice – Smržice (osloženo
na středu 23.8., 18.00), Otaslavice
volno.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(spo)

´
menicko

´
´
zapasove

Ještě před výkopem prvního duelu však
proběhla slavnostní chvíle, kdy předseda
brodeckého oddílu Ivo Petlák společně
s Jaroslavem Novákem a Jiřím Hochmanem předali ceny bývalým hráčům Miroslavu Zapletalovi, Vojtěchu Vránovi a
Františku Burešovi.
Samotný turnaj proběhl v klasickém
formátu čtyř účastníků. Kvarteto regionálních zástupců si to nejprve rozdalo v
semifinálových zápasech. V tom prvním
byli úspěšnější borci Pivína, kteří zkazili
výsledkem 3:1 vítězný hattrick domácímu Brodku. Ve druhém duelu nasázeli
mladíci Nezamyslic čerstvým okresním

přeborníkům z Plumlova „bůra“ - 5:2.
Brodečtí si spravili chuť v souboji o třetí
místo, když porazili Plumlov poměrem
3:1. Ve finále pak potvrdil největší odhodlání Pivín, když předčil Nezamyslice 2:0.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen domácí
Roman Ličman, korunu nejlepšího střelce získal Jan Vrána z Nezamyslic a cenu
pro top gólmana vylapal Erik Konšel z
Pivína. Věcné ceny ale obdržel každý tým.
Na závěr turnaje proběhla dovednostní
soutěž ve střelbě na šampaňské, kterou
vyhrál domácí fotbalista Zdeněk Dvořák.
Turnaj odřídili Jaroslav Krátký, Jan Krátký
a Petr Motal.
(zv)
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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
1. OP mladší žáci
Změna termínu: utkání 3. kola TJ Sokol Plumlov – FK Výšovice. Původní termín neděle 20. 8. 2017 od 9:00 hodin. Nový termín sobota 19. 8. 2017
od 13:00 hodin. Dohoda oddílů.
2. Změny názvu, funkcionářů
Oddíl TJ Sokol Brodek u Prostějova - změna sekretáře. Ke dni 7. 8. 2017 ukončil činnost sekretáře klubu p. Radek Kolařík. Funkci sekretáře bude dočasně vykonávat předseda klubu p. Ivo Petlák. Kontaktní adresa: Ivo Petlák, Na špidlách 444, Brodek u Prostějova 798 07, mobil: 606 733 025, e-mail:
petlak.ivo@seznam.cz (viz předseda oddílu).
3. Sdružené družstvo
Oddíly SK Lipová a TJ Jiskra Brodek u Konice vytvořily v SR 2017–2018 společné družstvo v kategorii: mladší žáci a starší přípravka. Družstva budou
startovat pod názvem SK Lipová.

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 9. srpna 2017 rozhodla:

zprávy od zeleného stolu...

BRODEK U PROSTĚJOVA Vrátili se na trůn. Po letech, kdy zůstával
vítězný pohár doma v Brodku u Prostějova, se opět radovali dorostenci
Pivína. Šestý ročník turnaje dorostu,
Memoriál Václava Loncka, ovládli
mladíci z Turecka. Klání, které se
koná na počest významného mládežnického trenéra, se vedle sportovní
stránky prezentuje i společensky.
„Opět byli oceněni bývalí hráči, letos
to byla trojice někdejších opor fotbalového Brodku u Prostějova,“ poznamenal jeden z organizátorů Radek
Kolařík.

PIVÍN Otec a syn Frýbortové se
znovu po čtyřech letech sešli s jednom týmu. Jaroslav mladší se na
startu jarní části minulého ročníku
vrátil do Pivína, kde již strávil sezónu 2013/2014, krátce po startu
aktuálně započaté dlouhodobé
soutěže jej následoval i Jaroslav
starší, jenž byl poslední dekádu a
půl neodmyslitelně spjat s Plumlovem. A hned debut se mu vydařil na

výbornou, Vrchoslavicím vstřelil
již devětačtyřicetiletý kanonýr dvě
branky.
„Navštívili jsme dva turnaje starých
pánů. Už dříve jsem říkal, že dobrý
přestup uděláte jen tam, a jsem rád, že
k nám Sláva přišel. Je to kauf podzimu
a musím poděkovat Plumlovu a panu
Kocourkovi,“ usmíval se spokojený
kouč „Turků“ Jaroslav Svozil starší.
(jim)

V „TURECKU“

FRÝBORTI SE SEŠLI

Domácí jedenáctka tentokrát na prvenství nedosáhla.
Foto: archiv TJ Sokol Brodek u Prostjova

TJ Sokol
Ústí „B“
TJ Haná
Prostjov

„První poločas byl z obou stran neslaný nemastný. Byli jsme statičtější
a Haná nám utekla na dvě branky.
Zlomový moment nastal za stavu
1:0, kdy nás vychytal gólman soupeře. Měli jsme obrovskou šanci
a nedali jsme ji, poté jsme dostali
hloupý gól. Celý druhý poločas se
hrál na půli Hané a kluky jsem pochválil. Ostřelovali jsme je a měli
jsme osm deset šancí, kontaktní
gól se nám ale podařilo vstřelit až v
závěru, když jsme předtím inkaso-

Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

Branky: 90. Kalandřík – 21. M.
Kolář, 29. a 66. Gábor. Rozhodčí:
Petrásek – Kundrát, I. Antoníček.
Sestava Smržic: Volf – T. Studený (74. A. Studený), Zbožínek,
Gottvald, M. Studený – Vařeka,
Klus, Kotlár (70. Martinák), Kalandřík – V. Studený (46. Grepl), Dostál. Trenér: Petr Gottwald. Sestava
Hané: Lošťák – Jančiar, Ohlídal, M.
Kolář, Světlík – M. Holomek, Mašík, Hodulák (61. Strouhal), Novák
(74. D. Holomek) – Gábor (75. Bartoň), Zatloukal (67. Petržela). Trenér: Daniel Kolář.

1:3
(0:2)

„Byl to vyrovnaný zápas. Domácí
byli rychlejší a běhavější, mu zkušenější a produktivnější. Bylo to
podobné jako minulý týden, jen s
tím rozdílem, že si soupeř také vytvořil šance. Naštěstí většinu z nich
nevyužil, podržel nás brankář. Divákům a především fanouškům Hané
se utkání muselo líbit. Bylo pěkné
počasí, spousta šancí a také přišla
výborná návštěva. V první půli jsme
ze tří šancí dali dva góly, potom jsme
už měli zápas pod kontrolou. Druhá
půle se sice odehrávala v režii soupeře, který měl optickou převahu i
šance. Nevyužil je ale, a my vyhráli,
i když nakonec ne s nulou. Derby
se odehrávalo v přátelské atmosféře
a bylo velice slušné ze všech stran.
Domácích mi bylo až líto, góly ale
dají jindy. Hrajeme solidně a máme

Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:

vali z naší snahy. Druhá půle měla
skončit výsledkem 8:1, na aktivitu a šance se ale nehraje. Zbraně
jsme nesložili, naučit střílet góly ale
není jednoduché a ztroskotali jsme
na finální fázi. Body jsme nezískali, nicméně druhá půle mi napověděla, jak máme hrát. Musíme
to zlomit jindy a jinde, do Želatovic
jedeme vyhrát, nic jiného nám nezbývá.“

šest bodů, panuje tedy spokojenost. Kluci přestali běhat, nechtěli soupeJsme rádi, že se nám daří, a užíváme ře dorazit. Nastřelili jsme sice dvě
si to.“
břevna, hrálo se už ale na naší polovině a odpadli jsme fyzicky. Místo
TJ Sokol
výhry 6:0 to bylo drama až do dev Pivín
4:3
vadesáté třetí minuty a velký nápor
TJ Sokol
(2:0)
Vrchoslavice 1946 pro srdeční činnost. Musím pochválit Trajera, v první půli si připsal dvě
Branky: 31. a 74. Frýbort st., 37. asistence a pak přidal i branku. SpoTydlačka, 70. Trajer – 75., 85. a 87. kojen jsem se třemi body, posledT. Hradil. Rozhodčí: Borůvka – ních patnáct minut byla ale tragédie
Molík, Jílek. Sestava Pivína: Fürst jako od Shakespeara.“
– M. Svozil, Frýbort ml. (55. M.
Bartoník), Sedlák – T. Vrba, Tyd- Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:
lačka (90. A. Vrba), Pospíšil, Šišma
(78. J. Bartoník) – J. Svozil – Trajer, „Odehráli jsme nešťastný zápas.
Frýbort st. (75. Přikryl). Trenér: Opět jsme museli postavit hodně
Jaroslav Svozil st. Sestava Vrcho- improvizovanou sestavu, z různých
slavic: M. Jurčík – Trávníček, Cou- důvodů mi chyběli Machálek, Fialfalík, Holub, M. Hradil – T. Loučka, ka, Gajdošík, Konupka, Jirka LoučBleša, Zatloukal, Přecechtěl – P. Ho- ka, Pavel Horák mladší, René Jurčík.
rák st, T. Hradil. Trenér: Miroslav Po hrubých chybách jsme dostali
branky – třikrát jsme inkasovali z
Panáček.
hlaviček – a sami jsme neproměniHodnocení trenéra Pivína
li řadu šancí. Tomáš Hradil dal sice
Jaroslava Svozila:
tři góly, další dvě tutovky ale nepro„Těžko se mi to hodnotí. Vrchosla- měnil, to stejné Pavel Horák. Když
vice přijely jen v jedenácti lidech a vám chybí sedm hráčů, z toho pět ze
první půle byla z naší strany slušná, základu, těžko se něco vymýšlí. Hervedli jsme 2:0 a měli jsme i další šan- ně nemám klukům co vyčíst, kdyby
ce, stejně tak i soupeř. O přestávce se hrálo o deset minut víc, nevím,
jsem kluky upozorňoval, že 2:0 je jak by to dopadlo. Soupeř se bál o
nejhorší poločasový výsledek, poz- výsledek a porážka mrzí. Bratři Svoději se ukázalo, že 4:0 je nejhorší zilové opět předvedli, že jsou páni
výsledek čtvrt hodiny před koncem. fotbalisté.“

TJ Sokol Klenovice
na Hané
TJ Sokol Horní
Moštnice

„Výsledek hovoří za vše. Měli jsme
výborný vstup, do patnácté minuty
jsme vedli 4:0 a bylo po zápase. Na
dalších patnáct dvacet minut sice převzal soupeř aktivitu, ke konci půle už
jsme ale opět dominovali a měli jsme
i další šance. Pak už jen bylo potřeba
udržet kluky v koncentraci a zahrát
si fotbal až do konce. Jedná se o výsledek dlouhodobější práce, účast na
trénincích je dobrá, kluci navíc byli
navnaděni po týden staré venkovní
výhře a byl před nimi první zápas
doma, tak měli velkou motivaci. Zakousli se do soupeře a předvedli krásné fotbalové akce, po nichž skórovali.
Až tak extrémní rozdíl mezi námi a
hosty nebyl, oni ale udělali chyby a
my jsme jich dokázali využít.“ (jim)

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

Branky: 4., 15. a 62. Štěpánek, 6. Rozehnal, 7. Pytela, 64. Všianský – 56.
Slanina. Rozhodčí: Lizna – Hubený,
Motal. Sestava Klenovic: Klimeš
– Spálovský (46. Popelka), Prášil,
Pospíšil (77. Liška), César (71. Cibulka) – Dadák, Šlézar – Dreksler (46.
Všianský), Rozehnal, Pytela (64. Frys)
– Štěpánek. Trenér: Vladimír Horák.

6:1
(4:0)
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KAŽDÉ MÍSTO
MÁ SVJ PÍBH

Kralice na Hané (jim) – Konický odchovanec Jan Vogl se vrací na
regionální fotbalovou scénu. Jednadvacetiletý ofenzivní hráč, jenž si
v mládežnickém období prošel také
Hvozdem, Sigmou Olomouc a 1.SK
Prostějov, přestoupil na jaře tohoto
roku do Kozlovic, v divizním týmu
se ale plně neprosadil a od minulého
pátku již patří Kralicím.
„Honza byl jednou z vytipovaných posil. Na to, že s námi stihl jen předzápasový trénink, tak předvedl docela dobrý
výkon, má v sobě potenciál. V posilování chceme pokračovat a budeme na
tom pracovat až do konce přestupového období, další jména je zatím předčasné zmiňovat,“ sdělil Večerníku trenér
Kralic na Hané Ivo Lošťák.

Kralice získaly Vogla

RYCHLÝ
Brodecká trofej po letech do Pivína Pivín se protrápil k výhře, derby i pro Hanou VEERNÍK

TROUBELICE, PROSTĚJOV Vrásky na čele přibyly po úvodu
nového ročníku „B“ skupiny I.B třídy jeseneckému kouči Petru
Tichému. Jediný zástupce Prostějovska v této soutěži se zatím
výsledkově trápí a po domácí prohře s Lošticemi nedokázal
bodovat ani v Troubelicích. Na Uničovsku sice držel Jesenec
po půli bezbrankový stav, avšak brzy nato poprvé inkasoval
a následovaly další dvě branky v závěru. Zatímco vítězové se
tak posunuli na druhé místo, hosté jsou na stejné pozici, avšak
z opačného konce.

I.B třída skupina B

KONICE Se stoprocentním bodovým ziskem zvládli úvodní dvě
kola „A“ skupiny I.A třídy fotbalisté Konice. Týden po výhře 2:0
na půdě Haňovic výsledkem 6:1
doslova přejeli tým SK Řetězárna
a proti mužstvu z České Vsi si tak
odbyli úspěšnou podzimní premiéru na vlastním trávníku.
A díky tomuto drtivému představení si vylepšili skóre na 8:1 a posunuli se do čela celé soutěže.

KON
ŘČV

„Je to výborné. Kladl jsem důraz na
začátek soutěže a jsem rád, že máme
šest bodů. Herně se zvedáme a kluci si začali věřit, to je strašně důležité,“ libuje si konický lodivod Petr
Ullmann.
Domácí rozdělili sexteto svých zásahů
rovnoměrně do obou poločasů. Skóre
otevřel již ve čtrnácté minutě proměněnou penaltou Roman Kamený, čtyřiadvacet minut po něm se prosadil Petr Tichý a v nastavení upravil již na 3:0 teprve
šestnáctiletý Michal Oščádal.
„Měli jsme dobrý začátek. Vletěli jsme
na soupeře a do desáté minuty jsme si
vytvořili tři gólovky. Nedali jsme je,
brzy nato jsme ale utekli po lajně a při-

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

„Bod je málo. Ještě v poslední minutě
jsme měli šanci, ale brankář nás vychytal, předvedl fantastický zákrok.
Poté jsme nezvládli penalty, to se ale
někdy stává. Hatala je zkušený a vysoký gólman, strašák pro hráče. A my
je dvakrát špatně kopli a jednou netrefili bránu,“ vracel se domácí kouč k
rozstřelu, jenž skončil výsledkem 2:3.
Průběh zápasu velice ovlivnila již
situace ze druhé minuty, kdy se míč
dostal k losinskému kapitánovi Jakubu Zatloukalovi a hosté tak šli velice záhy do vedení. „V kabině jsem
mužstvo upozorňoval, že si musíme

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K

Fotbal

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Také druhý podzimní souboj
fotbalistů Kralic na Hané musely
rozseknout až pokutové kopy. Před
týdnem se takto podařilo souboru
Ivo Lošťáka zvítězit na půdě Medlova, tentokrát naopak stejným stylem
podlehl Velkým Losinám. Opět se
tedy radovalo hostující mužstvo a
Kraličtí tak přišli o dva plusové body.
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letos slavíme jubileum...

fotbal

Velezábìr Drahoše Duchka
Cibulka navýšil
celkový náskok

FOTBALOVÁ TIPOVA KA

SE ROZJÍŽDÍ
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Fotbal výkonnostní úrovně už roztáčí svůj
podzimní program naplno a současně tak
i FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU. Celoroční
tipovací soutěž určená věrným čtenářům se
těší velkému zájmu expertů, zahájila v uplynulém
týdnu svou podzimní část. Na celkového vítěze, kterého určí nejvyšší bodový součet za celý
rok, čeká lukrativní odměna v podobě DVACETI TISÍC KORUN. Zkrátka ale 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 si mimo jiné může chystat hrdlo a žaludek na padesátilitrový sud černohorské dvanáctky. Každý
týden pak obdrží vítěz týdenního kola dárkový pivní multipack a další ceny. Zkrátka soutěžit
s Večerníkem se vyplatí! Proto neváhejte a zapojte sebe i vaše přátele, soutěž právě rozjíždí
druhou část!

START V PLNÉM PROUDU
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VE ERNÍKU je naprosto originální
dlouhodobou soutží svého druhu. Jelikož se jedná pedevším
o projekt vnovaný nejvrnjším tenám, rozhodli jsme se pro
její celoroní prbh. Vysvtlení je jednoduché a logické. PROST JOVSKÝ Veerník je regionální týdeník, jenž vychází celoron, tudíž i soutž bude probíhat v tomto období. Jarní polovina
obsahovala menu v podob dvanácti soutžních kol, nyní vás
eká druhá podzimní, která má v plánu tináct djství. S aktuální
zápasovou nabídkou vetn kompletního poadí i výsledk jednotlivých týdenních kol picházíme opt každé pondlí.

JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ
Systém FOTBALOVÉ DEVÍTKY VE ERNÍKU je velice jednoduchý. Každé pondlí najdete ve sportovní ásti pedtištný
tiket s nabídkou devíti vybraných zápas. Jediným vaším úkolem ho bude vyplnit a doruit na adresu redakce Olomoucká
10, Prostjov. Další možností je zaslat vyplnný originální tiket
i elektronicky e-mailem. Nutné je ale ofotit vyplnný originální
tiket z tištného VE ERNÍKU! Jiná možnost tipování než formou vyplnní originálního pedtištného tiketu neexistuje!
KONTAKTNÍ E-MAIL: zd.vyslouzil@seznam.cz

JAK SE BODUJE?
Vybraných devt utkání se tipuje jednoduchým zpsobem - 1
(výhra domácích), 0 (remíza), 2 (výhra host). Bodové ohod-

nocení pesných 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 pípad bodové rovnosti více tipujících bude o vítzi týdenního kola rozhodovat vyšší poet trefených remíz, pípadn
dvojek - výher host.

JAK SE HODNOTÍ?
Dle výše popsaného bodovacího systému pak bude v každém týdenním kole vyhodnocen nejúspšnjší tipující - vítz týdenního
kola s nejvtším potem bod v daném kole. Získané body v každém jednotlivém kole se pak budou zapoítávat do celkového
poadí, které bude vyhodnoceno po skonení podzimní ásti regionálních fotbalových soutží, a DEV T NEJÚSP ŠN JŠÍCH
EXPERT se mže tšit na hodnotné odmny od partner naší
soutže.

O CO SE HRAJE?

Vítz druhého 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. Pro další kola jsou
pipraveny 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!

TIPOVACÍ KUPÓN
2017
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 14. KOLO:
TIP

1

0

2

1. Želatovice - Kralice n.H.
2. Bělkovice - Konice
3. Určice - Kostelec
4. Plumlov - Bělotín
5. Opatovice - Čechovice
6. Lipník n.B. - Klenovice
7. Haná Pv - Tovačov
8. Hvozd - Čechovice „B“
9. Otaslavice - Vícov

Jméno a příjmení
Město

PSČ

Ulice

č.p.

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

Ondrouch, Jan Buigl, Klára Knápková, Jakub Jamrich, Tomáš Lakomý, Jaroslav Drábek, Michal Lužný,
Jiří Horák všichni 4. 93.–107. Pavla
Maliňáková, Miroslav Pluháček,
Lenka Karásková, Pavel Kucharčuk,
David Blahák, Zbyněk Lošťák, Rostislav Spáčil, Eva Mičková, Miloslav
Brázda, Zdeněk Langr, Jiří Paul,
Miloslav Karásek, Oldřich Horák,
Tomáš Gottwald, Jan Vítek všichni
3. 108.–111. Markéta Kaštilová,
Dušan Vrána, František Vysloužil,
Miroslav Růžička všichni 2. 112.
Miroslav Slezák 1. 113. David Karhan 0 bodů.

Třinácté kolo naší fotbalové tipovačky – DEVÍTKA VEČERNÍKU
– bylo současně prvním podzimním a přineslo nečekané množství
jedniček. Sázka na domácí úspěchy
vyšla nejlépe Drahomíru Duchkovi z Mostkovic, na jehož tiketu nebyla jediná chyba! Trefil jako jediný
všech osm utkání (duel Vrahovice
– Dobromilice nebyl hodnocený) a
s maximálním ziskem deseti možných bodů byl samostatným vítězem prvního podzimního dějství.
V čele celkového pořadí navýšil
svůj náskok Roman Cibulka, vede
o pět bodů před dvojicí Josef Václavík a Zdeněk Pazdera1.
Jak jste tipovali? Důvěra v domácí
týmy se vyplatila. Jedinou remízou
mezi samými jedničkami byl zápas
Kralic s Velkými Losinami, který jste
tak ale i odhadovali. Největší důvěře
se těšily eskáčko a Klenovice na Hané.
Vyloženě žádné extra překvapení nebylo.
Výsledky: 1. 1.SK Prostějov – Hlučín
2:0 (87 správných tipů), 2. Kralice
– Velké Losiny 1:1 (43), 3. Bělotín
– Lipová 4:2 (44), 4. Klenovice – H.
Moštěnice 6:1 (82), 5. Kojetín – Určice 2:1 (65), 6. 1.SK Prostějov U19
– Fr.-Místek „B“ 3:2 (79), 7. Vrahovice – Dobromilice – nehodnoceno,
obrácené pořadatelství. 8. H. Štěpánov – Čechovice „B“ 2:1 (73), 9. Nezamyslice – Otaslavice 2:0 (57).
Pořadí 13. kola: 1. Drahomír Duchek 10 bodů. 2.–8. František Sedlák, Radek Motal, Petr Musil, Kamil
Kohoutek, Eva Halousková, Petra
Halousková, Petr Látal všichni 9. 9.–
20. František Horák, Karel Sklenář,
František Grulich, Vladimír Kaštyl,
Ladislav Pírek, Jan Vysloužil, Magdaléna Vránová, Edvard Drtil, Ladislav
Šťastný, Aleš Rus, Oldřich Lošťák,
David Gryglák všichni 8. 21.–37.
Zdeněk Pazdera2, Rudolf Trefený,
Martin Hlavinka, Jakub Zatloukal,
Petr Müller, Jana Klusová, Zdeněk
Halenka, Jaroslav Kouřil, Jaromír Přecechtěl, Květoslav Nejezchleba, Lukáš
Antl, Jiří Svozil, Josef Soldán, Miluše
Musilová, Vendula Musilová, Michal
Brachtl, Majka Lusková všichni 7.
38.–56. Vlastimil Dostál, František
Svobodník, Jiří Hájek, Vladimír Staněk, Michal Polehla, Roxana Müllerová, Vladimír Krč, Jaromír Seidler,
Miroslav Coufalík, Lukáš Král, Pavel
Novák, Květoslav Lužný, Antonín
Daněček, Martin Lužný, František
Patz, Roman Ryba, Zdeněk Pazdera1, Josef Václavík, Roman Cibulka
všichni 6. 57.–72. Renáta Benešová,
Michal Petržela, Bob Hála, Stanislav
Konupka, Jitka Vlachová, Libor Doležel, Richard Vaverka, Zdeněk Majer,
Tomáš Frňka, Oldřich Trávníček, Ivo
Zmeškal, Petr Přibyl, Karel Brachtl,
Kristián Spartakus, Věra Jurenková,
Marie Nejedlá všichni 5. 73.–92. Jiří
Možný, Adam Složil, Tereza Kučerová, Jiří Kočař, Jiří Svoboda, Radovan
Vičar, Jaroslav Jordán, Libor Nakládal, Vladimír Kouřil, Jiří Spáčil, Karel
Štěpánek, Benedikt Pražák, Miloslav

Celkové pořadí po 13. kolech: 1. R. Cibulka 103. 2.–3. Z. Pazdera1
a J. Václavík oba 98. 4. P. Maliňáková 96. 5. R. Benešová 95. 6. J. Horák 94.
7.–9. Z. Pazdera2, M. Hlavinka, R. Trefený všichni 91. 10.–15. R. Ryba, M.
Růžička, J. Zatloukal, P. Müller, D. Gryglák, O. Lošťák všichni 90. 16.–17.
J. Klusová, F. Patz oba 89. 18.–22. M. Petržela, Mich. Lužný, Z. Halenka, J.
Kouřil, F. Sedlák všichni 88. 23.–26. S. Konupka, B. Hála, Mar. Lužný, R.
Motal všichni 86. 27.–29. J. Vlachová, L. Šťastný, A. Rus, všichni 85. 30.–33.
T. Lakomý, J. Drábek, L. Doležel, D. Duchek všichni 84. 34.–36. R. Vaverka, J. Přecechtěl, P. Musil všichni 83. 37.–40. J. Jamrich, K. Lužný, E. Drtil,
A. Daněček všichni 82. 41.–44. K. Knápková, L. Karásková, M. Pluháček,
K. Nejezchleba všichni 81. 45.–48. M. Vránová, P. Novák, J. Buigl, L. Král
všichni 80. 49.–55. P. Kucharčuk, D. Blahák, M. Ondrouch, J. Vysloužil, Z.
Majer, M. Coufalík, L. Antl všichni 79. 56.–62. E. Halousková, K. Kohoutek, P. Halousková, T. Frňka, J. Svozil, V. Krč, J. Seidler všichni 78. 63.–66.
Z. Lošťák, R. Müllerová, M. Polehla, L. Pírek všichni 77. 67.–70. J. Spáčil,
B. Pražák, K. Štěpánek, V. Kaštyl všichni 76. 71.–75. J. Trubka, V. Staněk,
F. Grulich, J. Soldán, V. Kouřil všichni 75. 76.–77. R. Spáčil, L. Nakládal
oba 74. 78.–80. O. Trávníček, J. Hájek, M. Musilová všichni 73. 81.–83. E.
Mičková, J. Jordán, F. Horák všichni 72. 84.–86. V. Musilová, I. Zmeškal, P.
Látal všichni 71. 87.–88. L. Frys a M. Brázda oba 70. 89.–91. F. Svobodník,
R. Vičar, K. Sklenář všichni 69. 92.–96. F. Vysloužil, R. Prokeš, Z. Langr, J.
Svoboda, J. Paul všichni 68. 97.–98. J. Kočař a T. Kučerová oba 67. 99. P.
Přibyl 65. 100.–103. M. Slezák, D. Vrána, O. Vymazal, M. Karásek všichni
63. 104.–106. D. Karhan, O. Horák, M. Kučera všichni 62. 107.–109. K.
Brachtl, V. Dostál a V. Franc všichni 60. 110. A. Vičar 57. 111. K. Spartakus
53. 112. T. Gottwald 48. 113. A. Svobodníková 47. 114.–115. M. Nakládal
a M. Kaštilová oba 45. 116.–117. M. Brachtl a L. Vyroubal oba 43. 118.–
119. L. Frňka a N. Frysová oba 41. 120.–121. P. Sekanina a V. Jurenková
oba 40. 122. P. Zajíček 35. 123.–124. B. Jahnová a M. Lusková obě 30. 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.–135. Marie Nejedlá, J. Procházka a V. Peitz všichni 5. 136.–137. Adan
Složil a Jiří Možný oba 4. 138. Jan Vítek 3 body.
(zv)
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Soupisky úèastníku Okresního pøeboru
2017/2018
TJ HORNÍ ŠTÌPÁNOV
Brankář: Havlíček Jan.
Obránci: Sígl Martin, Janíček Kamil,
Deutsch Radek, Ščudla Ondřej, Rychnovský Lukáš, Šmíd Josef, Žilka Michal.
Záložníci: Červinka Marek, Kamený Jan, Pokorný Martin, Svoboda Petr, Tyl Lukáš, Němec Libor.
Útočníci: Gryc Karel, Klimeš Libor, Fojt Jiří.

FC PTENÍ
Brankáři: Tomáš Černý, Tomáš
Lang, Antonín Hradil.
Obránci: Michal Kohout, Jiří Hrabal,
Ondřej Peterka, Oldřich Látal, Roman
Minx, Václav Přikryl, Jaromír Vyroubal.
Záložníci: Vlastimil Šmída, Tomáš
Nevrla, Lukáš Holinka, Stanislav
Doležel, Martin Doležel, Vojtěch
Porteš, Lubomír Jergl, Michal Franc.
Útočníci: Jan Sekanina, Oldřich
Dospiva, Tomáš Sekanina, Martin
Musil, Martin Horák.

TJ JISKRA BRODEK
U KONICE
Brankář: Marek Janků.
Obránci: Pavel Hloušek, Hubert
Burget, Tomáš Barták, Lukáš Koudelka, Jan Adámek, Radek Procházka, Jakub Mach, Patrik Müller.
Záložníci: David Možný, Pavel Grepl, Jiří Blatner, Libor Grulich, Petr
Koudelka, Zdeněk Koudelka, Miroslav Zapletal.
Útočníci: Radek Burget, Kryštof
Robin Grepl, Michal Grepl, Aleš Burget, Radovan Vičar.

TJ TIŠTÍN
Brankáři: Jiří Koutský, Ondřej Rehák.
Obránci: Pavel Hanák, Pavel Hýsek,
Marek Cetkovský, Rudolf Návrat, Jindřich Hanák, Radim Havlíček.
Záložníci: Jan Stančík, Vlastimil
Kyselák, Robin Návrat, Milan Sipěna, Zdeněk Oulehla ml.
Útočníci: Miroslav Lakomý, Jakub
Kratochvíl.

TJ SOKOL OTASLAVICE
Brankáři: Jan Orálek, Martin Sika.
Obránci: David Rušil, Michal Šubrt, David Hrazdíra, Jan Ruszó.
Záložníci: Martin Vogl, Jakub Chvojka, Lubomír Smékal, Dominik Drmola, David Gerneš, Dominik Zatloukal.
Útočníci: Martin Hon, Roman Rieger.

TJ HANÁ NEZAMYSLICE
Brankář: Tomáš Buriánek, Robert
Máca. Obránci: Lukáš Král, Radek
Fialka, Michal Lakomý, David Hájek, Arnošt Matoušek, Petr Stejkora.
Záložníci: Martin Přikryl, Tomáš
Mariánek, Michal Frgál, Miroslav
Musil, Ladislav Moler, Martin Plucnar, Ondřej Dostál. Útočníci: Jiří Přikryl, Martin Máj, Zdeněk Moravec,
Zbyněk Špička.

FK VÝŠOVICE
Brankář: Ivan Pychora.
Obránci: Michal Dudík, Petr
Krajíček, Marcel Škop, Jiří Škop,
Ondřej Škultéty, Michal Okleštěk,
Martin Kozdas, Josef Dostál.
Záložníci: Battseren Baterdene,
Zdeněk Fildán, Petr Krčmář, Jan
Křivinka, Jakub Kvapil, Michal
Obručník, Lukáš Ryšánek.
Útočníci: Kristián Koukal, Filip
Okleštěk, Luděk Olbert, Jan Smička.

TJ SOKOL VÍCOV
Brankáři: Petr Brabec, Jakub Zapletal.
Obránci: Michal Baránek, Martin
Šobr, Tomáš Humpolíček, Radim
Chytil, Tomáš Tříska. Záložníci:
Jakub Bartlík, Jaroslav Ježek, Vojtěch
Vávra, Jan Musil, Miroslav Ovčáček,
Marek Pliska, Tomáš Světlík, Ondřej
Štuler. Útočníci: David Bartoš, David Hornych, Jakub Rozsíval, Michal
Nedvěd.

TJ SOKOL BRODEK
U PROSTÌJOVA
Brankáři: Jiří Král, Tomáš Vystavěl.
Obránci: Petr Fialka, Ondřej Vlachynský, Leopold Zatloukal, Petr
Zbořil, Jiří Sochor, Radek Piňos,
Ondřej Kořínek.
Záložníci: Jaromír Matoušek,
Tomáš Smékal, Petr Soldán, Michal Jelínek, Radim Vaněk, Petr
Sedlák, Michal Krejčí, Miloš
Smejkal.
Útočníci: Petr Piňos, Jan Typner,
Patrik Rakáš, Roman Ličman.

TJ SOKOL ÈECHOVICE „B“
Brankáři: Tomáš Zelinka, Pavel
Zápeca, Patrik Zapletal, Dominik
Spurný.
Obránci: František Hanák, Radek Jano, Petr Kupka, Michal
Prášil, Ladislav Šťastný, Dominik Šteigl, Tomáš Vybíral, Marek
Začal, Lukáš Kravák, Dominik
Hluštík.
Záložníci: Tomáš Bilík, Marco
Bontempo, Filip Halouzka, Jiří
Jančík, Radim Muzikant, Miroslav
Němeček, Petr Bašný.
Útočníci: Petr Jansa, Marek Meixner, Adam Pospíšil, Pavel Foret,
Marek Růžička, Marek Skoumal,
Jakub Wolker, Pavel Mucha.

FC HVOZD
Brankáři: Vítězslav Koutný, Kamil
Hlavinka.
Obránci: Jakub Muzikant, Jiří Vánský, Petr Fialka, Karel Procházka,
Václav Dostál.
Záložníci: Ondřej Vyroubal, Ondřej Procházka, Jaromír Krása st.,
Martin Kubica, Jaroslav Krása ml,
Tomáš Dostál, Radek Švec, Petr
Zapletal.
Útočníci: Vojtěch Bílý, Jan Vítek,
Michal Spurný, Zdeněk Tichý, Pavel Béňa, Lukáš Spíchal.

TJ SOKOL VRAHOVICE
Brankáři: David Pokorný David
Kratochvíl.
Obránci: Miroslav Bukovec, Jiří
Doležel, Jan Klíč, Pavel Michalec,
Tomáš Pořízka, Roman Šmíd, Vratislav Marek,.
Záložníci: Michal Závodský, Rudolf Alexy, Svatopluk Bukovec, Daniel Jodl, Martin Kratochvíl, Martin Kučera, David Prucek, Richard
Schwarz, Jan Dvořák.
Útočníci: Pavel Farný, Jan Studený, Martin Procházka, Jakub
Vitásek.

TJ SOKOL URÈICE „B“
Brankáři: Jan Pokorný, Tomáš
Hýbl.
Obránci: Jaroslav Dračka, Tomáš
Ježek, Josef Kadlec, Vladimír Krajíček, Přemysl Mlčoch, Petr Muzikář, Lukáš Nakládal.
Záložníci: Roman Berčák, Michal Bureš, Martin Grulich, Jakub
Hanzelka, Milan Mohelník, David
Němčík, Radim Ordelt, Filip Pavlů, Viktor Šťastný.
Útočníci: Adam Josif, Radek Mlčoch, Petr Pospíšil, Kamil Žáček.

FC DOBROMILICE
Brankáři: Václav Drnovský, Libor
Nosek.
Obránci: Michal Rochla, Jaroslav
Jordán, Jaroslav Ryška, Adam Matoušek, Jan Kubíček, Drahoslav
Žondra.
Záložníci: Petr Šenkyřík, Jan Václavík, Dominik Selucký, Bronislav
Dokoupil, Patrik Richter, Ondřej Matoušek, Filip Svozílek, Jiří
Obruča.
Útočníci: Jakub Nakládal, Jakub
Špaček, Zdeněk Blumenstein.

partneøi fotbalové devítky

letos slavíme jubileum...
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OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
servis připravil Zdeněk Vysloužil

Zkušenosti zkrotily mladický elán

KOLA

Hodové body zůstaly na Štěpánově

ŠAMPI N
KANONÝØI
V sedmi odehraných zápasech padlo neskutečných čtyřicet branek, což činí
průměr téměř šest gólů na zápas! Nejvíce si diváci užili v Brodku u Prostějova,
kde se síť vlnila jedenáctkrát. O jeden zásah méně zaknihovali v Dobromilicích,
ale to se asi moc fanouškům nelíbilo, protože devět branek padlo do sítě FC…

KOLA

SM LÍK
FC DOBROMILICE
LoňskýsuveréntřetítřídysenaúvodstřetlsnejvětšímfavoritemsoutěžezVrahovic.
Rozdíl ve výkonnosti obou týmů byl markantní a odpovídá mu i konečné skóre,
kdyžhostézvítěziliosmibrankovýmrozdílem.Dobromiličtínemělinavyspělejšího
soupeře žádnou protizbraň a po dvaceti minutách už jen útrpně čekali na konec.

PROGNÓZA NA 3. KOLO
VS.

TJ Sokol Èechovice „B“

VS.

TJ Sokol Vícov

Tip

Tip

Papírově by se mělo jednat o jasnou jedničku. Zatímco Veèerníku:
domácí přes léto hodně posílili, hostující tým naopak
4:0
výrazně oslabil. Podle všech předpokladů by se mělo
jednat o jasnou jedničku s vyšším rozdílem.
------------------------------------------------------------------------------------------------FC Ptení

VS.

Nezamysličtí jsou však zvyklí na větší a lepší hřiště. Na
1:2
straně domácích budou bojovnost a nasazení. Favorit
bude mít hodně těžkou úlohu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VS.

TJ Sokol Brodek u Pv

Tip

Hostující tým by si měl s nováčkem poradit. Proti však Veèerníku:
budou prvotní elán, nadšení a také hřiště specifických
1:3
rozměrů. Brodečtí však přece jenom prodají svoji fotbalovou kvalitu a odvezou si tři body.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Horní Štìpánov

VS.

FK Výšovice

Tip
Štěpánov se v domácím prostředí cítí jako ryba ve vodě a Veèerníku:

potvrdí to s Výšovicemi. Hosté budou bojovat, nebude jim
3:1
chybět snaha, ale na zkušenost a herní vyzrálost domácích
plejerů to stačit nebude.
------------------------------------------------------------------------------------------------FC Dobromilice

exkluzivní reportáž
pro Večerník

VS. TJ Sokol Urèice „B“

Tip

Dobromiličtí mají na úvod soutěže přetěžký los. Po Veèerníku:
hlavním favoritovi z Vrahovic hostí další špičkový tým.
2:3
Určice by měly patřit k lepším celkům soutěže a z půdy
nováčka si odvezou všechny body.
------------------------------------------------------------------------------------------------Jiskra Brodek u Konice

VS. TJ Sokol Vrahovice

Tip

Jiskra vstupuje do sezóny s velkými ambicemi. Solidně Veèerníku:
doplněný kádr by měl patřit do horní poloviny tabulky.
1:4
Vrahovičtí jsou ale ještě vyšší level a neměli by mít se
snaživým soupeřem problém.

Pípravky s novým systémem

Hrát
se bude ve dvou skupinách
PROSTĚJOV V uplynulém týdnu Do soutěží je pro podzimní část sezóny
spatřilo světlo světa i rozlosování
okresních soutěží starších a mladších
přípravek. Oproti předchozím letům
došlo ke změně herního systému.
Týmy byly rozděleny v každé kategorii do dvou skupin. „Oddíly si stěžovaly, že hrají stále dokola se stejnými
soupeři. Po vzájemné komunikaci
jsme přistoupili k územnímu rozdělení na dvě skupiny – sever a jih,“ vysvětloval Roman Minx, předseda STK.
Družstva tak sehrají v podzimní části devět nebo deset utkání. S každým se soupeřů se potkají jenom jednou a všechny
výsledky se budou započítávat do celkové tabulky. „Do jarní části bychom pak
chtěli rozdělit jednotlivé týmy do dvou
výkonnostních skupin. Byly by okresní
přebor a okresní soutěž, aby se co nejvíce
eliminovaly vysoké rozdíly ve skóre. Záleží ale na klubech, jestli to schválí,“ doplnil dále Roman Minx.

přihlášeno jedenadvacet družstev starší
přípravky a v mladší kategorii o jeden
tým méně.
(zv)

ROZLOSOVÁNÍ STARŠÍCH
PØÍPRAVEK
OFS – PODZIM 2017
SKUPINA JIH:

TERMÍNY TURNAJŮ: 2. 9. Držovice, 3. 9. Nezamyslice, 16.–17. 9. Haná
Prostějov, 17. 9. Němčice n. H., 30. 9.
Vrahovice, 1.10. Brodek u Prostějova, 15.
10. Určice.
SKUPINA SEVER:

TERMÍNY TURNAJŮ: 3. 9. Kostelec
na Hané, 3. 9. Olšany, 16. 9. Konice, 16. 9.
Horní Štěpánov, 1. 10. Brodek u Konice,
1. 10. Protivanov, 15. 10. Hvozd, 21. 10.
Vícov.
kompletní rozlosování včetně
mladších přípravek
najdete na www.vecernikpv.cz

VIDEO+FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Souboje ve stedu pole byly hodn zajímavé.

Závěr duelu pak okořenila potyčka
Kupky s Žilkou, která však nebyla
odměněna červenými kartami, ale
arbitr Odehnal vše vyřešil žlutým kartonkem a otcovskou domluvou.
Emoce pak vzplály ještě jednou, když

Foto: Zdenk Vysloužil

se po úmyslném faulu Vybírala divže
oba celky neservaly. Vše se ale obešlo
bez vylučování a po zklidnění vášní byl
zápas k radosti domácích ukončen.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

Pozápasové hodnocení trenérù

Těžko dobytná severní fotbalová tvrz
odolala i tentokrát. Štěpánovští dokázali
hned v úvodu skórovat, když se prosadil
po rohovém kopu hlavou Ščudla – 1:0.
Čechovičtí ale vůbec nepůsobili
dojmem obětního beránka. Svou
běhavostí činili domácím problémy.
Chyběl jim ale větší klid v koncovce, a

Lukáš TYL – hráè TJ Horní Štìpánov:
„Z mého pohledu se jedná o něco nového. Hrajeme úplně
jiným stylem, než jsem byl zvyklý. Teprve se seznamujeme.
Oboustranně byl ten zápas takový splašený. Hrálo se nahoru dolů. Já bych to ale moc nerozebíral, jedná se o první
zápas, nepřísluší mi moc hodnotit. Výhra ale samozřejmě
těší, i když já se svým výkonem moc spokojený nejsem. Nedostal jsem se ke střele, ale to přijde.“

Rudolf Valný – TJ Sokol Èechovice „B“:
„Věděli jsme, co nás čeká, byli jsme připravení. Soupeř byl
lepší v kombinaci, zkušenost tam hraje roli. My jsme měli
ve hře dost nepřesností. Škoda vlastního gólu. Domácí si
to asi zasloužili, byli o ten kousek lepší, ale spravedlivější
by asi byla remíza. Štěpánovští hráči jsou ale chytří fotbalisté a na naše mladíky to platilo. Nasazení hráčů ale bylo
dobré, chyběl jen větší klid ve finální fázi.“

2. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE

TJ Haná Nezamyslice

Tip
Výkonnostní rozdíl mezi oběma celky by měl být značný. Veèerníku:

TJ Tištín

HORNÍ ŠTĚPÁNOV Solidní premiéra. V sobotním dopoledni
byl na hřišti v Horním Štěpánově
nový ročník okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Utkání mezi zkušenou domácí
jedenáctkou a nadšenými čechovickými mladíky nepostrádalo tempo ani dramatičnost.
Po devadesáti minutách slavili
plný bodový zisk štěpánovští
matadoři, kteří snaživého soupeře předčili hlavně zkušeností.

VYSLOUŽIL

Těžko předvídatelný zápas. Hvozdečtí by měli být jako Veèerníku:
loňský účastník vyšší soutěže favoritem. Čechovice však
2:2
poskládaly přes léto nový mladičký tým, jenž se bude
v každém utkání rvát do poslední minuty.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Otaslavice

2:1
(1:0)

když už se prosadili, zastavil jejich jásot
ofsajd.
Otázkou druhé půle bylo, jestli ustojí starší sestava Štěpánova fyzicky
náročnou hru hostů. Vsadili tak všechno
na vstřelení druhého gólu. Bombu
Klimeše Zelinka vyrazil, následně přežili
Čechovičtí i několik nebezpečných
rohů. Na druhé straně selhal v tutovce
rychlík Jansa, domácí Gryc ho napodobil. V obou případech byli úspěšnější
gólmani.
Blízko ke gólu byl hostující Němeček,
ale jeho střela na zadní tyč proletěla
kousek mimo. Když už se zdálo, že
hosté přebírají otěže, došlo k minele
Kupky, který trefil čelem přesně do
vlastní sítě – 2:0.
Jiskérku naděje vykřesal ještě Jansa,
když sebral na půli míč a udělal z obrany Štěpánova slalomové tyče – 2:1.

Zdeněk

aneb Veerník pedpovídá

FC Hvozd

TJ HŠ
So ech

FC Dobromilice
TJ Sokol Vrahovice

1:9
(0:5)

Branky: 70. Rochla – 12., 24. a 38.
Studený, 31. vlastní Ryška, 44. vlastní Rochla, 56. a 79. S. Bukovec, 64.
Schwarz, 73. Závodský. Rozhodčí:
Nezhyba – Krátký, Jordán (N). Žluté
karty: 79. Blumenstein – 83. Závodský, 86. Vitásek. Diváků: 80.
Dobromilice: Drnovský – Kubíček,
Ryška, Rochla, Matoušek – Blumenstein, Václavík, Šenkyřík, Selucký –
Špaček (85. Obruča), Nakládal (46.
Richter). Hrající trenér: Michal
Rochla.
Vrahovice: D. Pokorný – Michalec
(46. Marek), J. Doležel, Šmíd (46. M.
Kratochvíl), M. Bukovec (46. Prucek)
– Dvořák, Schwarz ml., S. Bukovec,
Kučera (65. Závodský) – Farný, Studený (74. Vitásek). Trenér: Miloslav
Schwarz.
Pohledem trenérů:
Michal Rochla: „Utrpení mladého
Boháčka… Vrahovice do té soutěže
zkrátka nepatří. Hosté hráli pěkný
fotbal, snažili se hrát po zemi, kombinačně. Zaplatili jsme nováčkovskou
daň. Obrana byla tragická, nedokázali
jsme pokrýt střed hřiště. V útoku jsme
byli bezzubí. My se musíme soustředit
na soupeře, se kterými se budeme rvát
v dolní polovině tabulky. Dali jsme si
navíc dva nešťastné vlastní góly…“
Miloslav Schwarz: „Nečekal jsem
v žádném případě, že vyhrajeme
takovým rozdílem. Podle toho, co
se ale odehrávalo na hřišti, bylo jen
otázkou času, kdy dáme gól a kolik
to nakonec bude. Měli jsme výraznou územní převahu, kluci hráli výborně. S prvním vystoupením jsem
spokojený, uvidíme, jak to bude pokračovat dál.“
TJ Sokol Určice „B“
FC Ptení

5:1
(3:1)

Branky: 8. J. Kouřil, 10., 16. a 51. Vodák, 90. Dračka – 43. Dospiva. Rozhodčí: Peřina – Duda, Hanák (N).
Žluté karty: 25. Nakládal, 38. Muzikář – 11. Kohout, 17. J. Sekanina. Diváků: 80.

Určice „B“: Pokorný – Muzikář (56.
Ježek), Nakládal, P. Mlčoch, Grulich –
Krajíček, Šťastný, Vodák (63. Dračka),
Bureš – Šnajdr (46. Žáček), J. Kouřil
(74. Pavlů). Trenér: Karel Vlach.
Ptení: Lang – Kohout (87. Přikryl),
Hrabal, Peterka, Látal – Holinka, Nevrla, Vyroubal (66. Jergl), S. Doležel
(71. Porteš) – Dospiva (84. T. Sekanina), J. Sekanina (46. M. Doležel).
Trenér: Roman Minx.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Byli jsme nachystaní
na urputnou defenzivu, kterou jsme
ovšem během čtvrthodiny rozklíčili.
Pak už to bylo jen otázkou skóre. Soupeř kladl pouze lehký odpor. Byli jsme
fotbalovější a výsledek odpovídá. Za
mě spokojenost s předvedeným výkonem.“
Roman Minx: „Nastoupili jsme s hráčem v brance a tím pádem jsme soupeři darovali tři góly. Po dvaceti minutách
bylo rozhodnuto. Až na hrajícího trenéra Šmídu, jenž je na dovolené, jsme
byli kompletní. Brankářský post totiž
zatím nemáme obsazený. Výsledek
je pro nás až příliš krutý. Na vyložené
šance to bylo vyrovnanější. Musím
pochválit Tomáše Langa za odvahu, že
se proti tak kvalitnímu soupeři postavil
do branky. Mužstvo podalo bojovný
výkon a nasazení bylo proti silnému
soupeři dobré.“
TJ Sokol Vícov
TJ Tištín

2:0
(1:0)

Branky: 13. Šobr, 85. Baránek. Rozhodčí: Slabý – Horák, Hubený. Žluté
karty: 69. Bosák, 80. Pavelka (oba T).
Diváků: 75.
Vícov: Brabec – Šobr, Humpolíček,
Baránek (89. Nedvěd), Chytil – Ježek,
Vávra, Světlík, Bartlík (83. Štuler) –
Rozsíval (85. Tříska), Bartoš (63. Ovčáček). Trenér: Miroslav Krutovský.
Tištín: Koutský – Hýsek, P. Hanák,
Slavík, J. Hanák – Rob. Návrat, Rud.
Návrat, Pavelka (82. Sipěna), Slavík –
Bosák (74. Kratochvíl), Lakomý. Trenér: Zdeněk Oulehla.
Pohledem trenérů:
Miroslav Krutovský: „Do zápasu
jsme vstoupili dobře. Drželi jsme míč,

kombinovali a dali gól. Měli jsme šance na druhý gól, ale bohužel jsme ho
nedali. V začátku druhé půle to bylo
trochu chaotické, pak jsme se ale dostali znovu do tempa a měli vývoj pod
kontrolou. Díky druhému gólu se už
zápas dohrával v klidu. Celkově panuje
spokojenost s výkonem i body.“
Zdeněk Oulehla: „V začátku na nás
byla vidět nervozita. Soupeř nás zatlačil, hrál fyzicky náročný fotbal. Celkově to byl vyrovnaný zápas, inkasovali
jsme po vlastních chybách. My jsme si
nevytvořili žádnou gólovku. Domácí
byli lepší a vyhráli zaslouženě.“
TJ Sokol Brodek u Pv
FC Hvozd

7:4
(1:1)

Branky: 20. a 83. P. Piňos, 54. Soldán,
63. a 82. Typner, 74. Rakáš, 90. Ličman
– 10. z pen., 80. a 89. z pen. J. Krása ml.,
53. Vánský. Rozhodčí: Pitner – Vrážel,
Novák (N). Žluté karty: 30. Smékal –
72. V. Bílý, 83. J. Krása ml. Diváků: 103.
Brodek: Král – Zatloukal, Fialka, Smékal, Vlachynský (30. Kořínek) – Typner, Soldán, Vaněk (63. Ličman), Matoušek – Rakáš (85. Petlák), P. Piňos.
Trenér: Ivo Vykopal.
Hvozd: Koutný – Muzikant, Fiala
(75. Dostál) Vánský, K. Procházka – R.
Krása (83. Spíchal), J. Krása st., O. Procházka, Vyroubal (59. Tichý) – J. Krása
ml. – V. Bílý (88. Béňa). Hrající trenér:
Petr Fiala.
Pohledem trenérů:
Ivo Vykopal: „Vítězství se nerodilo
vůbec lehce. Hvozd měl kvalitní mladíky, dvakrát jsme museli dotahovat.
Jakmile jsme se dostali do vedení, už
jsme dominovali absolutně. V závěru
jsme ještě dvakrát inkasovali, ale bylo
rozhodnuto. Měli jsme daleko více
ze hry, hráli jsme kombinačně. Bylo
jen otázkou času, kdy Hvozd se zkušenějšími hráči fyzicky odpadne. Ti
mladí jsou dobří, ale potřebují ještě
čas. Vítězství bylo zasloužené. Hráčům
musím poděkovat. Moc jsme toho nenatrénovali, jsem rád, že jsme porazili
soupeře, který by mohl být v budoucích kolech nebezpečný.“
Petr Fiala: „Po dvaceti minutách jsme
měli vést o tři góly. Domácí pak doká-

zali vyrovnat, poločas byl remízový.
Vedli jsme i podruhé, pak, jak nám vyrovnali, přidali další góly z brejků a zaslouženě vyhráli. Prohráli jsme vlastní
nedisciplinovaností. Vůbec jsme nedělali to, co jsme si řekli v šatně. Jen jsme
se mezi sebou bavili a nesoustředili se
na hru.“
FK Výšovice
Jiskra Brodek u Konice

4:3PK
(2:0)

Branky: 25. Koukal, 45. Křížek, 86.
Olbert – 64. Grepl, 76. z pen. a 85. Z.
Koudelka. Rozhodčí: Svozil – Protivánek, L. Škop (N). Žluté karty: 78.
Dostál, 81. Baterdene, 85. J. Škop – 29.
Grepl, 38. A. Burget. Diváků: 120.
Výšovice: Pychora – Krčmář, Krajíček (56. J. Škop), Křivinka, M. Škop
(15. Dostál) – Obručník (87. Kozdae), Baterdene, Suchomel, Fildán –
Koukal, Křížek (60. Olbert). Trenér:
Michal Dudík.
Brodek u Konice: Janků – L. Koudelka (46. Možný), H. Burget, Barták,
Hloušek (56. Mach) – Grepl, Blatner,
Z. Koudelka, P. Koudelka – A. Burget, Kolář (67. Vičar). Trenér: Patrik
Müller.
Pohledem trenérů:
Michal Dudík: „Zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme drželi
míč, byli lepším týmem. Nevyužili
jsme dost dobrých šancí. Zaslouženě
jsme vedli. Chtěli jsme v naší hře pokračovat, ale soupeř nás dostal pod
tlak. Hráli dobře, otočili výsledek.
Naštěstí se nám ještě podařilo srovnat.
Hodně těžký zápas s dobrým soupeřem. Brodek mě překvapil, hráli opravdu slušně.“
Patrik Müller: „Ve Výšovicích měli
velmi dobře připravené hřiště. My
jsme podcenili vstup a v prvním poločase byli domácí jednoznačně lepší. Šli
jsme do kabin se svěšenými hlavami.
V poločase jsme vystřídali, pak ještě
dvakrát, začalo se nám dařit. Dokázali
jsme otočit skóre, ale nakonec to byla
remíza. Chtěl bych za druhý poločas
pochválit celé mužstvo, za první Blatnera a Petra Koudelku, ke kterým se
pak přidali ostatní. Vyválčili jsme bod,
se kterým jsme spokojení.“
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„EXTRÉMNÍ
ZÁVODY
JSOU
PRO
MĚ
UŽ
PRIORITOU“
Přemyslovický Lukáš Tyl odsunuje fotbal momentálně na druhou kolej

v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník

se ptal
Zdeněk VYSLOUŽIL

marodil. Měl
nemarodil.
m hodně výronů,
jsem
aženin, ale jinak si
naraženin,
lím, že moje nohy
myslím,
jsouu hodně odolné...“
ích)
(smích)
 Mezi fotbalisty
jste známý svou železnou
u kondicí. Troufnul
te si například na
byste
raton?
maraton?
oufnul, ale už mě to
„Troufnul,
aví. (úsměv) Já jsem
nebaví.
tně začínal běháním
vlastně
maratonů. Je to ale jen
půlmaratonů.
om, že člověk běží a nic
o tom,
ho nedělá, neubývá to. Pro
jiného
mě není problém dát půlmaratonn za hodinu čtyřicet. Ale
aratonu bych se nudil.“
u maratonu
 Co se vám tedy na extrémh závodech nejvíce líbí?
ních
edevším ona rozmanitost terénů
„Především
řekážek. Překážky dokážou být
a překážek.
od těch jednoduchých typu ´podlez, přelez´ až po ty uměle vytvořeako jsou závěsné. Musíte je přené, jako
ávat šplhem, lezením a dalšími
konávat
y.“
styly.
 Kolik takový závod sebere
rgie?
energie?
leží na náročnosti dané trati. Jsou
„Záleží
ké, které mají minimální hranici
krátké,
pět kilometrů a patnáct překážek.
dní mívají okolo dvanácti kiloStřední
rů a ty nejdelší dvacet kilometrů.
metrů
Pak jsou extrémně dlouhé, které mají
imum dvaačtyřicet kilometrů
minimum

17072170812

 Jak se stane z fotbalisty extrémní závodník?
„Já bych řekl, že je to spíše souhra náhod. (úsměv) Rád zkouším nové věci,
mám rád výzvy. Nebojím se žádného
sportu. O tomhle jsem se doslechl od
kamaráda, tak jsme to šli přede dvěma
roky s bandou z Konice vyzkoušet.“
 Kde jste poprvé závodil?
„První závod tohoto typu jsem absolvoval se zmíněnou partou kamarádů
v Litovli. Dost se mi to zalíbilo, proto
jsem se rozhodl věnovat se tomu dál.
Začínal jsem ´Spartanem´, nejkratším závodem. Další byl ve slovenských Donovalech, ten už byl o něco
delší a úplně jiný než v Litovli. Závodilo se v horách. Svůj třetí a zároveň
nejdelší závod jsem absolvoval v Liberci. Tam mě to chytilo naplno.“
 Většina extrémních vytrvalců
honí fyzičku v posilovnách, jak jste
na tom vy v tomto ohledu?
„Já, abych řekl pravdu, na posilovnu
nemám čas a nikdy jsem ji ani nepreferoval. Jsem zastáncem jiného druhu
přípravy. Pracuji s vlastní váhou a připravuji se venku.“
 Fotbalisté mají většinou odpor
k jakékoliv fyzické námaze netýkající se fotbalu. Vy to máte opačně?
„Asi jo. Mě odmalička bavilo lézt
po stromech, přelézat ploty a různé
překážky. (smích) Dělali jsme různé
blbiny, navíc mi nikdy nevadila práce.
Co se týká tréninku, tak jsem na fotbal chodil dvakrát týdně, pak ale bylo
stále více práce a už tolik času nezbývalo. Já se ale fyzicky dost namáhám
v práci.“
 Čemu se vlastně věnujete?
„Všemu co se týká lesního hospodářství. Od těžby přes výsadbu stromů až po prodej paliva. Dále také

Foto: archív L. Tyla

 Stalo se vám, že už jste byl kvůli
nedodržení limitu diskvalifikován?
„Ještě ne, vždycky doběhnu s nějakou časovou rezervou. Vím ale
o spoustě lidí, kteří to nezvládli.“
 Jaké podniky vám více vyhovují? Delší, nebo kratší?
„Mně je to vcelku jedno. Dokážu se
rozběhnout na pětce, ale třeba i na

třetí, ale tam se stane, že se roztrhnou
kvůli mechanické vadě. To se pak dá
reklamovat. Já mám boty za dva a půl
tisíce, ale viděl jsem i za pět a půl.“
 Dostal jste už nějaké nabídky
k přestupu do nějakého poloprop
fesionálního týmu?
„Jednu už ano. Jednalo se však
by jen pod
o pražský tým, ale abych byl
netrénov s nimi
jejich hlavičkou, netrénoval

zápasů se hraje v neděli a závody jsou
v sobotu. Nějaké zápasy ale asi budu
muset vynechat. S tím se ale nedá nic
dělat.“
 Máte nějaký cíl, pro který závodíte?
„Ano. Chtěl bych se dostat na mistrovství světa ve Spartan Race, které
se koná ve Spojených státech amerických. Loni tam byl známý a říkal,

„Pokud si nedám denně
deset deka anglické, tak
prostě nefunguji. Já funguji
jinak, nijak se nehlídám...“
dvaačtyřicítce. Například
jsem se v jednom extrémním závodě umístil čtrnáctý
v elitní kategorii. Dokázal
jsem se na posledních pěti kilometrech hecnout.“
 Jste prakticky začínající závodník a jedná se o vytrvalostní
sport, ve kterém přicházejí nejlepší výsledky až za nějaký čas.
Vy už ale za sebou máte několik
dobrých výsledků. Čemu tento
nástup na scénu přisuzujete?
„Ono záleží také na tom, o jaký se
jedná závod a jaký je zrovna termín...
(úsměv) Když se kříží s nějakým velkým závodem, tak je pochopitelně
konkurence slabší. Já tedy žádnou
termínovou listinu nesleduji. Ale
například teď se chystám do Ostravy na Urban Challenge a současně
je i Spartan Race na Slovensku. Logicky tak bude spousta špičkových
závodníků tam. Já ale výsledky
a konkurenci nemohu soudit, je to
hodně o náhodě a o aktuálním rozpoložení.“
 Jak je účast na takových závodech finančně náročná?
„Hodně. Průměrný závod stojí na
startovném okolo třinácti stovek.
Dá se říci, že jsem pryč každý víkend
od března až do října. K tomu připočítejte cestovné. Dá se získat sleva
na týmovém startovném, ale to pak
nejste klasifikován mezi jednotlivci.
Raději ale jezdím jako jednotlivec.“
 Jakou má životnost materiální
vybavení?
„Tak já mám závodní oblečení už tři
roky. Tenkrát jsme ho dostali od jednoho sponzora. Když ale člověk není
šikovný, tak se stane, že doběhne roztrhaný a třeba bez trenek. Boty už mám

n
a ani je neznal, to mi za to nestálo.
Já
budu běhat sám za sebe, př
případně za
B
Prostějov, Vyškov nebo Brno,
tedy
s lidmi, které znám.“
 Držíte se nějakého sspeciálního jídelníčku?
nehlíd
(smích) „Já se nijak nehlídám.
Jím
rozmanitě. Když to řeknu blbě, tak
de deka
pokud si nedám denně deset
anglické, tak nefunguji.“
 Kolik jste schopen ud
udělat kliků nebo shybů?
„To je špatná otázka, já to nik
nikdy nedělám na počty. Takových dvan
dvanáct shybů
nadhmatem dám. Lidi, kteří to trénují,
si řeknou, že to není moc. Já ale trénuji
jinak. Rozvíjím celé tělo a v závodě je
n
to hlavně o běhu. Mně se nestává,
že
vysílen “
bych padal z překážek vysílením.
 Jsou extrémní závody momentálně vaším sportem číslo jedna?
„Ano, chtěl bych se extrémn
extrémním závodům věnovat primárně. Já ssi myslím,
fotbalem Většina
že to jde skloubit i s fotbalem.

že to je super. Letos mám ještě pár
závodů, ze kterých bych se mohl
kvalifikovat.“
 Co vám schází, abyste se na
světový šampionát probojoval?
„V každém závodě se běhají elitní
vlny a open vlny. V těch elitních se
musíte dostat do pátého místa. Když
se to podaří, tak dostanete automaticky pozvánku na mistrovství světa.
Pokud ale již závodníci, co skončí
před vámi, pozvánku mají, tak můžete být za nimi a relativně se můžete
kvalifikovat i z patnáctého místa.“
 Je velký rozdíl mezi tuzemskou a zahraniční konkurencí?
„Obrovský! Už jsem v zahraničí závodil a musím přiznat, že ta náročnost, hlavně na ruce, je tam úplně
jiná. Vím, že mám pořád velké rezervy a mám co zlepšovat. U nás se spíše
běhá, venku je to spíše na ruce. Vím,
co mám dělat, jakým způsobem a co
trénovat. To mě požene dopředu.“

vizitka
LUKÁŠ TYL
✓ narodil se 24. července 1986
v Přemyslovicích
✓ svobodný, přítelkyně Veronika,
syn Matěj 1,5 roku
✓ sportovní kariéra: od 14 let aktivně
fotbal za Přemyslovice, 1,5 sezóny ligový
dorost LeRK Prostějov, Přemyslovice
okresní přebor, sezóna v Jesenci I.A
okresní přebor Horní Štěpánov, od roku 2015
třída, v současnosti okr
překážkovým závodům
se věnuje extrémním pře
Excalibur Race Mladé Buky (2017),
✓ největší úspěchy: 1. místo
m
Challenge Brno
1. místo Urban Challen
zajímavost: do posilov
posilovny prakticky nechodí, kondici si udržuje
prací v lese

15012210020

vyřezáváme stromy a větve pod a nějakých šedesát překážek. U těch
dráty s napětím pro E.ON. Lezeme extrémů jsou dané i limity, v nichž
opcích, všechno si musíme tahat musíte doběhnout.“
v kopcích,
ou. Fyzičku si tak udržuji v prásebou.
ci. Jee to výborná příprava.“ (úsměv)
 Jste tedy v tomhle ohledu unikát ve vašem sportu?
yž se podívám na tu špičku, tak
„Když
vím,, že někteří kluci mají podobnou práci. Nosí břemena do kopců a podobně. Většina jich ale dře
jen v posilovně a běhá. To by mě
avilo.“
nebavilo.
 Stal se vám v životě nějaký vážší úraz?
nější
kdy jsem neměl žádné
„Nikdy
meniny, s ničím
zlomeniny,
m
vážněji
jsem

16070712275

PŘEMYSLOVICE O nadstandardní fyzické připravenosti
Lukáše Tyla nepochybuje nikdo.
Prakticky bez pravidelného tréninku vydrží v plném tempu devadesát minut a osobní souboje
s ním bolí každého soka, který se
mu postaví do cesty. Navíc k tomu
dokáže přidat i herní kvalitu, což
jej řadí mezi vůbec nejkvalitnější
hráče okresního přeboru. Nejpopulárnější sport světa už však
nedávno jedenatřicetiletého samorosta přestal naplňovat, a tak
se začal věnovat extrémním vytrvalostním závodům. Během relativně krátké doby se dostal mezi
absolutní českou špičku a sní
o účasti na mistrovství světa! Jde
snad o přírodní úkaz?
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PŘÍPRAVA AGELEK VE DRUHÉM TÝDNU PŘITVRDILA
Kvůli zdravotním problémům se však komplikuje zapojení první nahrávačky Weiss
PROSTĚJOV Zatímco úvodní týden společné přípravy volejbalistek VK AGEL na novou sezónu 2017/2018 se nesl ve znamení spíš
pozvolného začátku, další pětidenní cyklus už byl o poznání těžší.
Prostějovské ženy dostávaly mnohem víc zabrat a v převážně horkém počasí z nich pot lil místy téměř proudem.

Původní
zpravodajstvíí
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
ND
„Hned od startu jsme nechtěli holky
zbytečně zatavit, ale během druhého
týdne již nic nebránilo tomu, abychom
zvýšili náročnost. Všechny hráčky se
dostaly do tempa, tak jsme jim naložili.
A každá z nich včetně uzdravené Verči
Trnkové to bez potíží zvládá,“ potvrdil
hlavní kouč Agelek Miroslav Čada.
Od pondělí 7. do pátku 11. srpna měly
jeho svěřenky na programu dohromady
osm tréninkových jednotek s následující náplní: posilovna, speciální kondiční
cvičení, výběhy do biokoridoru Hloučela a pilování individuálních herních
prvků.
Večerník byl přítomen jednomu
z volejbalových tréninků během
čtvrtečního odpoledne a lze potvrdit, že vzhledem k jeho průběžnému
prokládání některými cvičeními na
fyzičku se dospělé plejerky vékáčka
skoro nezastavily.
Bez pěti národních reprezentantek
přitom makaly stále v počtu sedmi
(Michaela Zatloukalová, Nina Herelová, Veronika Trnková, Laura Emonts,
Helena Horká, Sarah Cruz, Julie Kovářová). A kompletnost tentokrát chyběla i realizačnímu týmu. „Kondiční

trenérka Solange Soares a statistik
Lukáš Miček strávili celý týden s mládežnicemi na soustředěních v Karlově,
respektive ve Vésce u Olomouce. Několik dnů jejich absence nepředstavuje
žádný větší problém a je potřeba, aby
se oba v této fázi naplno věnovali starším žákyním a juniorkám, které vedou.
Navíc se hned od pondělka zase připojí i k nám,“ vysvětlil Čada.
Slova chvály za stoprocentní píli
v probíhající přípravě má lodivod
Agelek nejen pro přítomné členky
hráčského kádru, ale též pro své
kolegy. „Hodně prostoru při vedení

F o too r e poo r táá ž
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Kadetky a žákynì
VK v Morkovicích

tréninků tradičně dostává můj asistent
Luboš Petráš a odvádí skvělou práci.
Dobře se pak zapracovává nový člen
realizačního týmu Tomáš Rak, masér.
Je vidět, že své profesi výborně rozumí,“
BYLI JSME
těší Čadu.
U TOHO
Vrásky na čele mu naopak přidávají
FOTOGALERIE
komplikace se zdravotním stavem prvklikni na
ní nahrávačky Kathleen Weiss. Ostřílewww.vecernikpv.cz
ná Němka kvůli nespecifikovaným traDalší trénink za námi: dobrá práce, holky! To mohli ve tvrtením podveeru s úsmvem
blům vynechala dva zahajovací týdny
íct trenéi Agelek Miroslav ada a Lubomír Petráš (zprava).
Foto: Marek Sonnevend
přípravy a měla se k družstvu Prostějova
připojit od 14. srpna. Jenže to vypadá, že nechci malovat čerta na zeď, čekám na najevo, jak to s ní vypadá a kdy naskočí
její potíže jsou vážnějšího charakteru, zprávy z jejího posledního vyšetření do našeho tréninku,“ nechtěl Miroslav
možná bude chybět delší dobu. „Zatím u německého lékaře. Hned poté vyjde Čada ještě rozebírat podrobnosti.

jak aggelkyy pokraačuujíí v přííprravě...

3x foto: Marek Sonnevend

Helena Horká a Julie Kováová se chystají na herní Ninu Herelovou neopustila i pes vyšší náronost dob- Na smei zakonuje mladý talent Sarah Cruz.
cviení.
rá nálada.

Kam odešla šestice hráček VK z minulé sezóny?

PROSTĚJOV Z různých důvodů zamíří jinam, ale fanoušky prostějovského volejbalu přesto dál zajímá jejich osud. Řeč je o těch hráčkách
VK AGEL, které každoročně opustí kádr hanáckého oddílu. Kam tedy přestoupilo šest plejerek, jež za vékáčko nastupovaly během uplynulého ročníku 2016/17 a teď už na soupisce nefigurují?

zjistili jsme
Marek SONNEVEND
MAREIKE HINDRIKSEN

Německá nahrávačka se sice stala
kapitánkou Agelek, leč vydržela
mezi nimi jedinou sezónu a dál
o její služby už nebyl zájem. Smutnit však nemusí, neboť na své
dosud jediné zahraniční angažmá
navázala návratem zpět domů.
V bundeslize bude oblékat dres
USC Münster.

VERONIKA TINKLOVÁ

HEIDY RODRIGUEZ

Dlouholetá olomoucká nahrávačka dělala ve VK dvojku
na tomto postu dva roky, než
se v létě rozhodla ukončit aktivní kariéru. Důvod? S manželem se chtějí pokoušet
o založení rodiny. V tomhle
případě tedy dostal před
sportovním životem přednost ten osobní.

Další volejbalovou kariéru
mladé univerzálky z Kuby
komplikují vážně pochroumané kolenní vazy. Přetrhala
si je ve třetím utkání finálové série UNIQA extraligy
v Olomouci a momentálně
se léčí doma na karibském
ostrově. Po uzdravení se uvidí...

BARBORA GAMBOVÁ

Rodačka z Přerova se po
čtyřech letech ve službách Prostějova netajila touhou odejít do
ciziny. A podsaditá smečařka si
angažmá za hranicemi nakonec
opravdu našla, byť „pouze“ ve
druhé francouzské lize. Každopádně přejeme, ať se jí tam daří.

RYCHLÝ
VEERNÍK

LAURA FRIGO

DAYESI CASALIS

Po výkonnostní stránce v minulém ročníku moc nepřesvědčila, tak s ní prostějovský
klub přestal počítat. Nové
působiště italské blokařky se
nám zatím vypátrat nepodařilo, ale je pravděpodobné, že
se vrátí do rodné země, odkud předtím nevytáhla paty.

Tohle kubánské účko vykoupil
VK AGEL v lednu z Egypta, aby
mu pomohl ve druhé polovině
předchozí sezóny. Což se jakž
takž povedlo a nyní si emotivní
ranařka hledá nové angažmá.
Domů na Kubu se takřka jistě
nevrátí, spíš bude pokračovat
někde „venku“.

Prostějov (son) - Posledním ze
série soustředění, jež v těchto týdnech absolvují mládežnické volejbalistky VK AGEL Prostějov, je
aktuální tréninkový kemp v Morkovicích. Od neděle 13. do středy
16. srpna jej absolvují všechny kadetky a některé starší žákyně.
„Tohle kratší soustředění na tradičním
místě se týká čtyřiadvaceti vybraných
hráček. Náplň je už pouze z menší
části kondiční a z té větší herní, neboť
zářijový start soutěží se rychle blíží
a musíme se čím dál víc věnovat volejbalovým prvkům včetně týmového
sehrávání,“ řekl šéftrenér mládeže ve
vékáčku Jaroslav Matěj.
Morkovicím předcházela dvě jiná
soustředění zaměřená převážně na
fyzičku. Juniorské Agelky byly od 4.
do 13. srpna ve Vésce u Olomouce,
všechny ostatní věkové kategorie
prostějovského oddílu (kadetky,
starší žákyně, mladší žákyně, přípravka) mezi 5. a 12. srpnem v Karlově. O těchto pobytech budeme
podrobněji informovat v příštím
vydání Večerníku za týden.
Nyní budou postupně přicházet
na řadu přípravné turnaje veškerých mládežnic VK tak, aby se co
nejlépe nachystaly na svůj soutěžní
vstup. Například extraligové juniorky i kadetky zahajují už o víkendu 16. a 17. září.

Uzávìrka pøihlášek
do Urèice Cupu
Prostějov (son) - Právě dnes je pro
případné zájemce poslední možnost
ještě se přihlásit do volejbalového
turnaje smíšených družstev Volejbal
Určice Cup 2017. Oblíbené klání pro
amatérské hráčky a hráče má letos na
programu jubilejní desátý ročník.
Uskuteční se v sobotu 26. srpna od
8.00 hodin na venkovních kurtech
v areálu určické základní školy. Jako
obvykle se střetnou smíšené týmy (4
muži + 2 ženy) nejprve v základních
skupinách a poté v závěrečném play-off, přesný hrací systém bude určen
podle počtu zúčastněných kolektivů.
Startovné činí 900 korun na družstvo, přihlášky je potřeba zasílat na
e-mailovou adresu urcicecup@centrum.cz. Případné dotazy zodpoví
hlavní organizátor turnaje Luděk
Svoboda na telefonu 725 025 703,
bližší podrobnosti o akci si můžete
přečíst na webových stránkách www.
volejbalcup.cz. Večerník jakožto
každoroční partner tohoto podniku
o něm bude samozřejmě informovat.

Grand Prix vyhrály nejvìtší favoritky z Brazílie Novinky od soupeřů: Ostrava přišla o Petru
NANJING, PROSTĚJOV O vyvrcholení druhé výkonnostní divize
World Grand Prix žen 2017 v Ostravě za účasti volejbalistek České republiky včetně smečařky VK AGEL
Prostějov Andrey Kossányiové Večerník informoval minule. Nejvyšší
skupina této prestižní celosvětové
soutěže končila o týden později
a v Číně to byla opravdu skvostná
podívaná, přehlídka top současného
volejbalu v podání něžného pohlaví.
Do Nanjingu na závěrečný turnaj Final
Six se sletělo šest nejlepších družstev po

základní části divize I, aby téměř každý
zápas přinesl vedle úžasných výkonů
hráčských hvězd i nesmírně vyrovnané
drama. Například Nizozemky dotáhly
oba své duely ve skupině do pátých setů,
jenže v nich podlehly a vůbec nepostoupily do semifinále. Podobně dopadly
Američanky vinou těsných porážek 2:3
a 1:3.
Naopak Brazilky coby hlavní favoritky
jen s odřenýma ušima proklouzly z grupy mezi elitní kvarteto, načež v semifinálové bitvě přemohly 3:1 úřadující olympijské vítězky ze Srbska. Ve druhé dvojici

medailových bojů domácí Číňanky podlehly stejným poměrem rozjetým Italkám, aby totéž zopakovaly v utkání o třetí
místo a bronz tak sebral balkánský tým.
Strhující finále se následně stalo skutečným skvostem turnaje a nádherným vrcholem celé Grand Prix. Vynikající Itálie
dvakrát vyrovnala setové vedení Brazílie,
tudíž rozhodoval až soudný tiebreak.
V něm tradiční vládkyně planety pod
vysokou sítí už neponechaly nic náhodě
a mohly bujaře křepčit oslavnou sambu
jak po vítězné výměně, tak o chvíli později s trofejí nad hlavou.
(son)

WORLD GRAND PRIX ŽEN 2017

DIVIZE I – FINAL SIX V ČÍNĚ (NANJING)
Základní skupina J – výsledky: Čína
– Brazílie 3:0 (22, 17, 27), Brazílie – Nizozemsko 3:2 (-25, 23, -22, 22, 11), Čína
– Nizozemsko 3:2 (23, -23, 23, -20, 16).
Pořadí: 1. Čína 5 bodů (skóre 6:2), 2. Brazílie 2 (3:5), 3. Nizozemsko 2 (4:6).
Základní skupina K – výsledky: Srbsko
– USA 3:2 (22, 17, -23, -18, 11), Itálie –
USA 3:1 (21, -22, 22, 21), Srbsko – Itálie
3:1 (18, 19, -16, 25). Pořadí: 1. Srbsko 5
(6:3), 2. Itálie 3 (4:4), 3. USA 1 (3:6).
Semifinále: Brazílie – Srbsko 3:1 (-20, 23,

14, 23), Itálie – Čína 3:1 (-18, 23, 22, 25).
O 3. místo: Srbsko – Čína 3:1 (22, -20, 23, 21).
Finále: Brazílie – Itálie 3:2 (24, -17, 22,
-22, 8).
Individuální ocenění – MVP Final
Six: Natalia Pereira (Brazílie). Nejlepší
smečařky: Zhu Ting (Čína) a Natalia
Pereira (Brazílie). Nejlepší blokařky:
Ana Beatriz Correa (Brazílie) a Milena
Rasic (Srbsko). Nejlepší univerzálka:
Tijana Boskovic (Srbsko). Nejlepší nahrávačka: Ding Xia (Čína). Nejlepší
libero: Monica De Gennaro (Itálie).

DIVIZE I – KONEČNÉ POŘADÍ
1. Brazílie, 2. Itálie, 3. Srbsko, 4. Čína, 5. Nizozemsko, 6. USA, 7. Japonsko, 8. Dominikánská republika, 9. Rusko, 10. Thajsko, 11. Turecko, 12. Belgie.
DIVIZE II – 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.
DIVIZE III – KONEČNÉ POŘADÍ
1. Maďarsko, 2. Francie, 3. Venezuela, 4.
Mexiko, 5. Kamerun, 6. Austrálie, 7. Trinidad a Tobago, 8. Alžírsko.

Kojdovou,doKPBrnosevrátilaVyklická
PROSTĚJOV Všechny týmy volejbalové UNIQA extraligy žen ČR už
zahájily přípravu na nový soutěžní
ročník 2017/2018. Z některých táborů soupeřek VK AGEL Prostějov
přinášíme tradiční hrst novinek.
VK UP OLOMOUC

Jak už Večerník informoval dříve, aktuální hráčský kádr největšího rivala
Agelek tvoří následující dvanáctka:
nahrávačky Katarína Dudová a Šárka
Kubínová, blokařky Bernarda Čutuk,
Veronika Strušková a Nikol Sajdová,
smečařky Martina Michalíková, Monika Dedíková a Darina Košická, univerzálky Jana Napolitano a Gabriela
Orvošová, libera Rene Sain a Adriana
Přibylová.
Z tohoto tuctu naskočila 1. srpna do
tréninkového procesu sedmička, zatímco pět plejerek plní reprezentační
povinnosti. A z výčtu jmen výše jasně
vyplývá, že olomoucké družstvo je
téměř beze změn sice stabilizované,
ale zatím nijak posílené. Z volejbalo-

vých kuloárů se ovšem proslýchá, že
má na smeč přijít Američanka.
Celý hanácký oddíl společně s TJ
Sokol Šternberk si každopádně užil
zajímavé zpestření přípravy, kterým
5. 8. byl exhibiční beachvolejbalový turnaj na olomouckém Horním
náměstí. Vyhrál jej pár Košická,
Kubínová, zatímco diváky vydatně
pobavil i souboj osobností. Během
něj předvedli své umění trenéři Jiří
Teplý a Pavel Háp, šéfové klubu Jiří
Zemánek a Radan Holásek, vedoucí
družstva Milan Tuháček a někdejší
opora úpéčka Jana Teplá.
KRÁLOVO POLE BRNO

Hodně posil v létě naopak přivedl jihomoravský obhájce ligového bronzu,
tou poslední se koncem července stala
blokařka Klára Vyklická. Uplynulé dva
roky strávila v Olympu Praha a nyní se
vrátila zpět do KP. Obměněný brněnský mančaft následně odstartoval 1. 8.
do společné přípravy v následujícím
složení: nahrávačky Ivana Zburová

a Šárka Šloufová, blokařky Kristýna Boulová, Klára Vyklická a Lenka
Podhrázká, smečařky Flavia Assis,
Nayara Ferreira, Anna Suchá a Pavla
Meidlová, univerzálky Nikola Pištěláková a Gabriela Kopáčová plus libero
Nikola Vaňková. Rovněž zde chyběly
některé reprezentantky.
TJ OSTRAVA

Severomoravský kolektiv se v nadcházející sezóně bude muset obejít
bez dvou velkých opor, možná dokonce bez tří. Definitivně potvrzeny
totiž byly odchody smečařky Petry
Kojdové do francouzského Nancy
a univerzálky Marie Toufarové do
Chameliére také v zemi galského kohouta. Kromě toho dostala svolení
hledat si zahraniční angažmá ještě
smečařka Magdaléna Zedníková.
Hráčskou náhradu oznámilo vedení
TJ dosud jedinou: místo Petry naskočí její sestra Helena Kojdová vracející
se po dlouhodobém zranění kolene.
(son)
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letos slavíme jubileum...

Pondělí 14. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

NOVINKY U JESTŘÁBŮ: KELLERSTEIN A KREJČÍ

OPUSTILI TÝM, NOVÁČKEM JE JIHLAVSKÝ ZADÁK POSPÍŠIL
PROSTĚJOV Už jen necelé čtyři týdny zbývají do okamžiku, kdy vstoupí hokejisté Prostějova soubojem na ledě přerovských Zubrů do nového ročníku WSM Ligy. I proto se rodící mužstvo přesunulo do další fáze
přípravy a v uplynulých dnech absolvovalo první dva přáteláky, dalších
pět včetně čtvrtečního souboje s Havířovem má ještě před sebou.

Původní
ví
zpravodajství
k
pro Večerník

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 konzultujeme 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.

Vsetín vyzbrojuje
útok i obranu

Foto: www.lhkjestrabi.cz

Premiéra se Jestřábům nevyvedla, dostali bůra
J Pv
HC F-M

2:5

Aneta DANĚČKOVÁ

PROSTĚJOV První dvě třetiny
úvodního přípravného utkání
prostějovských hokejistů to vypadalo na prohru Jestřábů na
plné čáře. Až v poslední části se
svěřencům trenéra Vykoukala
povedlo dát Frýdku-Místku alespoň dva góly. I tak ale zahájili
domácí start finální fáze přípravy
na WSM ligu drtivou porážkou....
Jelikož to byl minulé úterý první
letní přípravný zápas, nepřikládal

mu kouč domácích Jiří Vykoukal
velký význam. V průběhu utkání
Pozápasové hodnocení trenér
navíc využil hned několik nováčJiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov:
ků včetně testovaných mladíků.
Z letních posil nasadil do branky „Je jasné, že nové hráče potřebujeme teprve poznat, jsou tady totiž promladého Groha, v obraně si poprvé zatím na zkoušku. Jsem rád, že jsme v závěru skóre alespoň trochu zkoza Jestřáby zahráli Žovinec a Ho- rigovali a tu třetí třetinu vyhráli, ale samozřejmě prohrávat nechceme.
ryna, v útoku pak nechyběl Tomáš Rozhodly čtyři góly v přesilovkách. S přípravou jsem zatím spokojen, tým
Nouza. Naopak na premiéru To- se snaží a jede naplno. Jestli budou nějaké změny v týmu, to se uvidí až po
příštím týdnu. Někteří překvapili, jiní splnili to, co jsem očekával, někteří
máše Divíška si musejí prostějovští
naopak nehráli podle našich představ. Nechci jmenovat konkrétně.“
fanoušci ještě počkat.
Jiøí JUØÍK – Frýdek-Místek:
Hned v úvodu se povedlo frýdecko-místeckým hokejistům vstřelit dva „První polovinu utkání jsme odehráli zodpovědně. Kluci si plnili své
góly, což jasně určilo ráz utkání. Pár úkoly, dobře zvládli přesilové hry a dobrým výkonem se prezentoval
vteřin po vyloučení Petra Krejčího Lukáš Daneček. Další část zápasu už nebyla tak dobrá.“
za hákování dostali Jestřábi první
branku, jejímž autorem byl v 8: Klimša za asistence extřineckých Hned po třiačtyřiceti vteřinách
minutě Rudl po přihrávce Floka – Chmielewskiho a Fraňka druhý gól prostředního dějství dostal puk do
0:1. V 16. minutě pak vstřelil David - 0:2.
branky Chmielewski a bylo to 0:3.

Brzy poté byl vyloučen domácí Kolář za hru vysokou holí a hosté se
radovali počtvrté. A když důrazný
Mikulík dotlačil puk za záda Groha počtvrté, ve vzduchu byl cítit
debakl - 0:4. Tím však gólová smršť
neskončila. Podíl na tom měla nedisciplinovanost Jestřábů, kterou
potrestal Bartek - 0:5.
V závěrečné dvacetiminutovce se
Prostějov snažil přece jen zkorigovat výsledek utkání. Aktivnější hra
nesla ovoce. Po třech a půlminutách snížil Zabloudil - 1:5. Ve 48.
minutě se povedlo druhou branku
domácích vstřelit Hozákovi za asistence Augustina a Švarce. Poté už
se skóre nezměnilo a Jestřábi tak
poprvé padli.

Talentovaný gólman Dominik Groh:
„Morálka v týmu

je ÚŽASNÁ!“
původní
reportáž
pro Večerník

Aneta
DANĚČKOVÁ

PROSTĚJOV
Devatenáctiletý
Dominik Groh přišel do kabiny
Jestřábů teprve v květnu, přičemž
v nadcházející sezóně má krýt záda
Jakubu Neužilovi. Úterní přátelský
zápas s Frýdkem-Místkem ale zahájil
jako jednička, a přestože Prostějov
prohrál, talentovaný brankář nastínil

Jakvidítedalšísezónu?

Jak vidíte další sezónu?
„Zatím ji nevidím nijak, jen doufám, že
se povede. (úsměv) Morálka v týmu je
úžasná, taky se mi líbí ta chemie, kterou
v týmu máme. Pevně věřím, že sezóna
bude úspěšná, já osobně pro to udělám
vše.“
 Čeho byste rád dosáhl vy osobně?
„Já jsem vlastně poprvé členem prvoligového týmu, což byl vždycky můj velký sen, chtěl jsem se ukázat mezi muži
v první lize. Teď tu nastupuji v roli dvojFoto: www.lhkjestrabi.cz
ky. Budu se snažit co nejvíce pomáhat
své schopnosti. Po zápase Večerník „No tak nebyla to žádná sláva, to přizná- k dobrým výsledkům a osobně se chci
vám. Ale bohužel to dopadlo tak, jak to posunout hodně daleko. Když to bude
vyzpovídal nadějného gólmana.
 Jak se vám v premiéře za prostě- dopadlo. Soupeř byl lepší, bylo vidět, že možné, tak si i zabojovat o reprezentační
jovské Jestřáby chytalo?
je déle pospolu a sehranější.“
dvacítku.“

ekání na první výhru pokrauje:

Zlepšený výkon na Tebí nesta il
HS Tr
J Pv

3:2

PROSTĚJOV, TŘEBÍČ Podruhé
s prázdnou. Hokejoví Jestřábi odcházeli se sklopnými hlavami i po
druhé přípravě. Na ledě Horácké
Slavie Třebíč se po vyrovnaném
boji museli smířit s nejtěsnější porážkou. Domácí tým strhl vítězství
na svou stranu deset minut před
koncem zásluhou Krále 3:2.
Na tradičního protivníka nastoupili
Jestřábi v bráně s Neužilem a vstup do
duelu se jim vydařil. Po nevyužité pře-

silové hře vznikl před domácí svatyní druhým domácím gólem Michal průniku se odhodlal Hozák a napálil
závar, ve kterém se nejlépe zorientoval Čejka - 2:1. Radost domácích ale puk přesně nad vyrážečku brankáře
Augustin - 0:1. Prostějovské hokejisty netrvala dlouho. K individuálnímu Jekela - 2:2. Závěr druhé periody se
vedoucí trefa povzbudila a mohli své
vedení ještě navýšit. Po akcích DivíšPozápasové hodnocení trenér
ka, Luňáka ani Venkrbce však gólově
nezapršelo.
Martin SOBOTKA – Horácká Slavia Tøebíè:
Třebíč se dočkala srovnání v přesilo„V první třetině jsme měli málo pohybu a náš výkon nebyl dobrý. Postuvé hře. Početní výhodu řídil zkušený pem času jsme se ale zlepšili. Zejména vstup do druhé třetiny jsme měli
Dolníček, po šancích Vodného se ujal famózní. Mrzí mě spousta zbytečných faulů. V závěru jsme si pohlídali
puku Kratochvíl a poslal puk nechyta- vítězství. Přestože jde jenom o přátelák, každá výhra se počítá.“
telně k tyči - 1:1.
Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov:
Vstup do druhé části se nesl opět ve
znamení domácí přesilovky, když se „S výkonem jsem spokojený, předvedli jsme solidní hru. Jde o náš teprve
podruhé ocitl na trestné Pařízek. Dr- druhý zápas, takže se sem tam přihodí nějaká individuální chyba. Kádr už
máme prakticky hotový, nemáme kde brát. V Třebíči už jsme nastoupili
tivý kolotoč sice k brance ještě nevedl,
v kompletní sestavě, bude potřeba, aby si na sebe hráči zvykli.“
ale krátce po jejím vypršení zakončil

RYCHLÝ
VEERNÍK

nesl ve znamení převahy hostů, ale
ti k vlastní smůle žádnou z dobrých
šancí nevyužili.
Třetí díl zajímavého utkání přinesl otevřenou hru nahoru dolů. Oba gólmani
byli pozorní a většinu střel s přehledem
pochytali. Zaváhal až Neužil, když nestačil pokrýt vyraženou střelu a na
dorážku Krále neměl - 3:2. Jestřábi se
snažili o vyrovnání, ale brankář Jekel
byl proti.
Třebíčští slavili i po závěrečném klaksonu, když se v samostatných nájezdech prosadili dvakrát, oproti jedinému úspěšnému pokusu Hozáka. (zv)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22

Vsetín (jim) - Po více než čtvrtstoletí nesl vsetínský hokejový
oddíl ve svém názvu slovo Zbrojovka a analogicky se stupňuje
rovněž arzenál valašského mužstva. Zatím na zkoušku dorazili
k rukám trenéra Jiřího Dopity
zkušení útočníci Miroslav Markovič a Nathan Robinson, dříve
parťáci z řad pražské Slavie. Dvaatřicetiletý rodák z Martina se po
tříletém angažmá v hlavním městě České republiky vrátil loni zpět
domů, o tři roky starší Kanaďan
nastupoval naposledy za běloruský Soligorsk a německý Bayreuth. Jistou posilou prvoligového
nováčka je pak obránce Petr Kuboš, sedmatřicetiletý zadák se do
místa svých hokejových začátků
a prvních velkých úspěchů vrací
po čtrnácti letech strávených ze
Spartě, Permu, Vítkovicích, Slavii, Kometě a polském Tychy,
s nímž v minulém ročníku získal
ligové stříbro a pohárové zlato.

Káòa to zkouší
v Porubì
Poruba (jim) – Tomáš Káňa
naplňuje roli velkého cestovatele
a zřejmě bude opět měnit dres. Jeden z někdejších velkých talentů
českého hokeje, který však nikdy
nedokázal naplno rozvinout svůj
potenciál, začal uplynulý ročník
coby kapitán Frýdku-Místku, aby
se následně stěhoval do rumunské Csíkszeredy, se nyní pokouší
přesvědčit v Porubě. Jednatřicítka draftu NHL z roku 2006 by
se tak po dvou letech vrátila zpět
do druhé ligy, tehdy si devětadvacetiletý útočník, jenž už stihl
projít českými, slovenskými, zámořskými, kazašskými, německými, britskými a rumunskými
soutěžemi, udržoval bilanci více
než jednoho kanadského bodu
na zápas. O rok dříve stihl vítkovický odchovanec i pět zápasů za
Jestřáby.

Kòazev v Tatarstánu
neuspìl
Almeťjevsk (jim) – V závěru
ročníku 2014/2015 stihl Valerij
Kňazev odehrát v prostějovském
dresu celkem devět střetnutí s bilancí 4+4, následně jeho kroky
vedly po česko-slovenských šlépějích do Šumperka, Senice, Skalice,
Zvolena a opět Skalice. Před nadcházející sezónou se pětadvacetiletý rodák z Prahy snažil prosadit
v Rusku, kde již v barvách Novosibirsku strávil dva roky v MHL
i KHL, na testech Neftyaniku Almeťjevsk však neuspěl. Sparťanský
odchovanec, který si dále zahrál
i za Brampton Battalion, Beroun,
Zauralie Kurgan, České Budějovice, Pardubice a Havlíčkův Brod,
se tak do ruské VHL zatím nepodívá, alespoň ne v barvách týmu
ze zhruba stopadesátitisícového
města rozkládajícího se kousek od
Kazaně.

najdete
nás na
www.
vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

Pondělí 14. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
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Nohejbalisty Sokola I eká rozhodující fáze sezóny

Muži potebují k jistot bod, dorost se chystá na play-off
PROSTĚJOV Nohejbalové prázdniny se chýlí ke konci a účastníci
nejvyšších republikových soutěží v těchto dnech mobilizují všechny síly. Čeká je totiž zlomová fáze letošního ročníku, ve které se
rozhoduje o finálním úspěchu či neúspěchu. Do konce základní
části prvoligové soutěže mužů zbývá odehrát dvě kola. „Taková je
nohejbalová tradice. V létě se koná spousta prestižních turnajů, na
kterých se schází celá špička. Naši kluci nebyli výjimkou,“ poznamenal kouč prostějovských nohejbalistů Richard Beneš.

Zdeněk VYSLOUŽIL
Prostějovští muži v dosavadním průběhu naplňují předpoklady, že by se
měli kvalifikovat do vyřazovacích
bojů. K definitivě jim stačí z posledních domácích vystoupení jediný
bod. „Já pevně věřím, že play-off
hrát budeme. Hráči měli sice měsíc
volno, ale rozhodně nezaháleli. Objížděli různé, velmi dobře obsazené
letní turnaje,“ přiblížil aktuální situaci Richard Beneš. „Oficiálně jsme začali s tréninkem ve čtvrtek a budeme
pilovat techniku i celý tento týden.“
Velmi solidní výsledek přivezli Hanáci ze Vsetínska, kde se propra-

covali na stupně vítězů. „Kluci byli
v Bystřičce, kde startovali extraligoví a prvoligoví hráči. Byly tam dvě
´trojky´, které se umístily na druhé
a třetí pozici. Velmi dobrá příprava, navíc okořeněná i výsledkově,“
neskrýval spokojenost,“ neskrýval
spokojenost lodivod nohejbalového
oddílu Sokol I Prostějov. „Hrálo pět
aktivních hráčů plus Kamil Husařík,
jenž už bohužel hrát závodně nechce.“ Další skvělý výsledek uhrál Jakub Ftačník, jako člen juniorské reprezentace. „Národní tým startoval
na Šacungu, kde se tradičně schází
česká elita. Dostali se až do semifinále, což je velmi dobrý výsledek.

Navíc je vidět, že s Ftačníkem počítají, když ho zvou na podobné akce,“
usmívá se Beneš.
Na finální fázi sezóny by měl mít
kouč Sokola I k dispozici kompletní kádr. Chybět bude pouze
Wiesner, jenž má pracovní povinnosti. „Proti Žatci nebude, ale
o týden později snad už ano. Slíbil,
že si to zařídí. Jinak musím zaklepat, všichni jsou zdraví,“ informuje
o kádrovém stavu trenér prostějovských nohejbalistů. Zisk bodu se zdá
jako maličkost, ovšem hned prvním
soupeřem bude velesilný Žatec. „To
je hrůza... (smích) Uvidíme, jak to
soupeř pojme. Mám ale obavy, že
přijedou kompletní, málokdy něco
vypouštějí,“ poznamenal na adresu
největšího favorita celé soutěže Richard Beneš. Mnohem schůdněji se
jeví poslední soupeř v podobě Horažďovic. „Takéhrozně nepříjemný
soupeř. Momentálně je sice v tabulce za námi, ale to nehraje roli. Budou
u nás hrát, jak se říká, o život. V sesta-

NOHEJBAL
1. LIGA - MUŽI

1. SKN Žatec 12 10 2 0 70:27 22
2. Zru-Senec 12 6 3 3 61:40 13
3. Start Praha 12 5 2 5 53:50 12
4. Sokol I Pv 12 5 2 5 51:53 12
5. Horaž ovice 12 4 2 6 46:57 10
6. Modice
12 4 2 6 44:57 10
7. akovice „B“ 13 3 4 6 48:62 10
8. MSEM Perov 13 3 1 9 36:65 7
Družstvu AC Zru-Senec byly po disciplinárním trestu odeteny 2 body
Píští program - 13. kolo, sobota 19. 8.
2017, 14:00 hodin: TJ Sokol I Prostjov
– SKN Žatec, TJ Sokol Horaž ovice VYNK
Hapon – AC Zru-Senec 2004, SK Start Praha – MNK SILNICE GROUP Modice (20. 8.)
BOTAS EXTRALIGA DOROSTU,
SKUPINA „B“ - ZÁKLADNÍ ÁST

Ilustraní foto

vě mají dva bývalé extraligové hráče.
Jsou rozhodně silní,“ varuje zkušený
kouč.
Do play-off se kvalifikuje prvních
šest týmů. V nesmírně vyrovnané

PARTNEI TJ SOKOL I PROSTJOV V SEZÓN 2017

tabulce tak stále Prostějovu hrozí,
že by mohl spadnout do baráže.
„Všichni hrají o play-off i o záchranu, může se stát cokoliv. V případě
bodové rovnosti více mužstev rozhoduje minitabulka, kterou máme
bohužel nejhorší. Pokud ale získáme
ten jeden bod, tak jsou nám ostatní
výsledky lhostejné,“vyjádřil se k závěrečnému dramatu Richard Beneš.

Dorost ve tvrtfinále
Skvělý finiš dorostenců poslal Sokol
I na druhé místo extraligové skupiny
„B“, čímž si prostějovští mladíci zajistili lepší výchozí pozici ve čtvrtfinále.

1. NK Vsetín 8
2. Sokol I Pv 8
3. Sokol Zbeník 8
4. Modice
8
5. Sokol Holice 8

8
4
4
3
1

0
0
0
0
0

0
4
4
5
7

34:22
32:24
30:26
24:32
20:36

16
14
13
9
8

Soupeřem jim bude třetí tým skupiny „A“ Radomyšl. Dorostence čeká
první zápas play-off až v neděli 3. září.
„Hostíme Radomyšl a v sérii jsme
jasným favoritem. Nechci soupeře
podceňovat, ale vidím to na dva zápasy,“ poznamenal Richard Beneš, jenž
pokračoval: „Semifinále by mělo být
jistotou. Pak by nás ovšem čekal s největší pravděpodobností Český Brod
a to je největší favorit celé extraligy.
Mají vyrovnanější kádr. My máme
tři individuality, oni mají šest vyrovnaných kluků. Naši kluci ale říkají, že
vyhrají, tak uvidíme...“

Kostelec na Hané Jedenáctým vítězem RGčka
přivítal I.A třídu se stal poprvé Kostelec
KOSTELEC NA HANÉ Předlouhých padesát let
čekali v Kostelci na Hané na druhou nejvyšší krajskou soutěž. V neděli 13. srpna se dočkali a přivítali ji s plnou parádou. Při nástupu na hrací plochu
v utkání s Plumlovem, byli fanouškům představeni hráči, kteří šířili slávu místní kopané v tehdejší
době.
Na trávník napochodovali pánové Vilibald Böhm, Jaroslav Kapšárek, Jiří Kintr, Karel Kreisl, Zdeněk Švéda,

Miroslav Vychodil, Milan Zavadil, Jiosef Drápal, Karel
Sekanina, Oldřich Lének a Jiří Grepl. Zdeněk Protivánek se musel omluvit, protože v tu dobu pískal mistrovské utkání na Svitavsku.
Těmto zasloužilým borcům poděkovali přítomní potleskem a navíc jim udělali obrovskou radost i samotní
hráči současného áčka. Rozstříleli Plumlov šesti brankami, na kterých se podílel největší měrou kanonýr
David Presiler, jenž sám vstřelil čtyři.
(zv)

Šafářové chyběl
k semifinále jeden míč
TORONTO, PROSTĚJOV Jedna z posledních příprav před závěrečným grandslamovým turnajem
sezóny dopadla nadějně především pro Karolínu
Plíškovou a Lucii Šafářovou. Čerstvá světová jednička na podniku v Torontu postoupila do čtvrtfinále,
stejně jako zkušená tenistka, které dokonce k postupu mezi nejlepší čtyři chyběl proti Američance Stephensové jediný míček.
„Když nevyužijete ani jeden ze tří mečbolů, zamrzí to.
Ale takový je tenis. Na druhou stranu uhrát čtvrtfinále
na tak silně obsazeném turnaji je skvělé. Před US Open

je to hodně povzbuzující,“ hodnotila své vystoupení Šafářová.
Plíšková vypadla po souboji s bývalou jedničkou Wozniackou z Dánska. Také v tomto případě o vítězi rozhodovaly tři sety. „Byl to hodně vyrovnaný boj. Od postupu
jsem byla kousek,“ ulevila si Plíšková.
Petra Kvitová vypadla ve 2. kole, o zápas později se loučila také Barbora Strýcová. S Halepovou uhrála jedinou
hru. „Byla jsem tam jako ručník. Jenom jsem vlála. Na
takový zápas je třeba okamžitě zapomenout,“ řekla Strýcová.
(lv)

Laver Cup zná základní sestavy
PRAHA Na konci září se v Praze v rámci premiérového ročníku Laver Cupu sejde naprosto elitní společnost. Čerstvě byly uzavřeny nominace základních
sestav tenisových výběrů Evropy a světa. Nehrající
kapitán Björn Borg doplnil již dříve určené trio Roger Federer, Rafael Nadal a Dominic Thiem o Marina
Čiliče, jeho protějšek John McEnroe ukázal na Sama
Querreyho a ten se přiřadil k trojici John Isner a Jack
Sock a Milos Raonic.
„Tým Evropy shromáždil spoustu silných hráčů a já nemůžu být více nadšený,“ řekl Borg, který společně se svým
protějškem po US Open zveřejní i jména držitelů dvou

volných karet. Šanci na její získání má také tenista TK Agrofert Prostějov Tomáš Berdych.
Všichni nominovaní se do Prahy těší, což naposledy potvrdil i Čilič, vítěz US Open z roku 2014 a hráč první světové desítky. „Být součástí prvního ročníku Laver Cupu je
opravdu vzrušující a je to něco, na co se doopravdy moc
těším. Reprezentovat tým Evropy je pro mě velkou poctou,“ dodal loňský finalista Davis Cupu.
Unikátní podívaná pořádaná jako pocta australské tenisové legendě Rodu Laverovi se v pražské O2 areně uskuteční od 22. do 24. září. Konat by se měla vždy v září s výjimkou roku, v němž jsou letní olympijské hry.
(lv)

BYLI JSME
U TOHO

Jedenáctý roník ukoistili kosteletí florbalisté, kteí si cenu pevzali od Pavla Holíka (tetí zleva), poslance PS
Parlamentu R.
Foto: Daniel Miczek
PROSTĚJOV Již pojedenácté se
sešli florbalisté na Prostějovsku
na tradiční předsezónní outdoorové akci. Tentokrát se historicky
poprvé vyškrábal na pomyslný
trůn Kostelec na Hané, který
oplatil ve finále porážku týmu
Hokejky ze skupiny.
Turnaj, který píše již druhou dekádu, je vždy letním spestřením nejen
samotných florbalistů, ale i jiných
sportovních skupin. Turnaj tradičně doprovází individuální soutěže,
které rozšiřují úrpgram hlavního
turnaje. Stejně jako samotní aktéři
si mohla i veřejnost zkusit sílu svojí

střely či přesnost. Během turnaje
byl k dispozici stan, ve kterém se
prováděla sportovní masáž, což
ocenili zejména hráči.
Flrobalový turnaj nakonec ovládl
celek Kostelce na Hané, jehož k triumfu dovedl také nejlepší střelec
turnaje David Krychtálek, jenž slavil
hned patnáctkrát. Individuální soutěž obhájil ranou 172 km/h Petr Balcárek, na něhož se dotahovala hned
dvojice Marek Bouda (Provizo) a
Vojtěch Bartošek (Vyškov).
„Jsem rád, že nám počasí celkem
vyšlo, neboť pro všechny venkovní
akce je to nejdůležitější,“ spokojeně

hlásal sportovní ředitel turnaje
Milan Fojt a dodal:„Jen škoda,
že mi tu letos chyběla patronka
turnaje paní Galářová, která musela plnit příjemné rodinné povinnosti na svatbě. Naštěstí ji skvěle
zaskočil pan Holík, za což mu
moc děkujeme. Příští rok se pokusíme turnaj opět posunout výš a já
doufám, že je tu stále více těch, co
se chtějí hýbat, než těch, co se radši
válí jen u vody.“
Ohlédnutí, ohlasy a výsledky
turnaje přineseme v příštím čísle
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
(milf)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

OKRESNÍ PŘEBOR PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA STARTU
aneb JAK VIDÍ SEZÓNU 2017/2018 ŠÉFOVÉ STŘÍDAČEK?

PROSTĚJOVSKO Nezvyklá
škatulata. Hodně rušné léto
prožil Okresní přebor mužů.
Oproti loňské sezóně se výrazně obměnilo účastnické
Zdeněk
složení, když v letošním ročL
VYSLOUŽIL
níku figuruje hned pět jiných
týmů než v tom předešlém. Rošády se ale týkaly i trenérských
postů. Ve čtyřech případech půjdou mužstva na zteč pod vedením nových lodivodů.

původní
ví
zpravodajství
k
pro Večerník

„Pro nás je hlavním cílem konsolidace
kádru... Musíme zaměřit sami na sebe,
máme svých problémů dost. Taková
jízda jako před dvěma roky to v našem

Ivo VYKOPAL - TJ SOKOL
BRODEK U PROSTÌJOVA

„V první řadě musím říci, že nevyšly
žádné příchody. Oslovil jsem dost
hráčů, bohužel už přislíbili jiným mužstvům. Trochu se u některých divím, že
raději budou hrát třetí třídu, než aby šli
do okresu nebo možná i výš. V Brodku
jsou natolik solidní zázemí a celkové
zabezpečení, že je mi záhadou, proč se
nedaří přivést posily... Jisté jsou naopak

Roman MINX
– FC PTENÍ

„Přípravu jsme zahájili před třemi týdny, kdy byl představen mužstvu nový
trenér Vlastimil Šmída, který bude
zároveň i hrajícím koučem. Po dvou
náročných trénincích jsme sehráli
přátelské utkaní s dorostem Konice,
které jsme vyhráli 4:1. Generálku jsme
absolvovali v Kladkách, kde jsme po
ostudném výkonu prohráli 3:1. Doufám, že se podaří ještě před prvními
zápasy potrénovat a vylepšit fyzický
fond. Bohužel odešel Martin Hon do
Otaslavic na vlastní přání z rodinných
důvodů. Další přestupy máme ještě
v jednání, tak doufáme, že se je podaří
dotáhnout do konce. Na podzim nám
budou chybět Martin Horák a Martin Musil, oba dva kvůli pochroumaným kolenům. Pokud se zachráníme
v okresním přeboru, budu to považovat za malý zázrak. Většina hráčů mužstva bohužel víc mluví a není soudná
ke svým výkonům, které podávají na
hřišti. Když jsme postupovali před
čtyřmi roky z pralesní čtvrté třídy, trénovali jsme dvakrát týdně a mělo to
vysokou úroveň. Momentálně je tréninková docházka velmi nízká, schází-

erný k? Nováek z Brodku u Konice složil na okres velmi solidní mužstvo a pošilhává po lepším stedu tabulky.
Foto: archiv TJ Jiskra Brodek u Konice

me se jednou týdně. Pokud by nepřišli
kluci, kteří si chodí propotit tričko jen
tak pro zábavu, nebylo by nás ani deset... Doufám, že změna trenéra bude
pro hráče prospěšná a udělají pro ptenské fanoušky maximum, aby je potěšili
svými výkony. Hráčům doporučuji,
aby každý začal sám u sebe, pak svým
výkonem podpořil mužstvo k lepším
výkonům. Vždy jsme byli silní jako
mužstvo, které mělo silnou partu jak
na hřišti, tak i mimo něj. Spoustu zápasů jsme odjezdili po zadku a bojovali
až do konce a tím získali hodně bodů.
Doufám, že to kluci pochopí a budou
bojovat jeden za druhého a přinese jim
to radost z fotbalu. A ne jak doteď jen
jako nějakou povinnost! Já jako odstupující trenér se budu naplno věnovat
mládeži, abychom udrželi děti u fotbalu a nedopustili, aby Ptení zmizelo
z fotbalové mapy.“
Michal DUDÍK
– FK VÝŠOVICE

„Po loňské úspěšné sezóně to bude
asi složitější. Nebylo moc času na přípravu. V období dovolených jsme se
scházeli v pěti šesti. Očekávám z naší
strany takový pozvolnější start. Mužstvo máme relativně kvalitní, záležet
bude na startu. Ohledně posil k nám
nikdo nepřišel. Vrátili se ale kluci, kteří měli pauzu, protože stavěli baráky
a podobně. Sestava by měla být dobrá.
Jmenovitě se vrátil Josef Dostál, jenž se
zapojil po dvou letech a bude velkou
posilou. Pravidelně by měl nastupovat

VÍTÌZNÉ TÝMY OKRESNÍHO PØEBORU
V POSLEDNÍCH ŠESTI LETECH
61 bodù

62 bodù

61 bodù

65 bodù

67 bodù

56 bodù

TJ SOKOL PROTIVANOV

Drahomír CRHAN
– TJ HANÁ NEZAMYSLICE

„Původně jsem nepočítal s tím, že budu
trénovat, a navíc v Určicích. (úsměv)
Moc jsem ten tým neznal, jen jako
soupeře. Jsou tam mladí i starší kluci,
některé znám jako třeba Přemu Mlčocha, Davida Skřebského. Věkově se
jedná o ideální skladbu. Neměl by být
problém hrát lepší polovinu tabulky.
Obhajoba třetího místa ale bude dost
těžká, do okresu spadly dva celky a ty
budou mít kvalitu. Spokojený bych byl
s umístěním v horní polovině tabulky.“

„V létě jsme se snažili tým trochu
omladit. Sehráli jsme dva přáteláky,
s béčkem Čechovic a Dobromilicemi. Celkově to je ale v létě s přípravou
složité. V áčku skončili Pavel Skalický,
Jindra Koudela a Michal Kaláb. Sehnali jsme ale posily Jakuba Chvojku,
Luboše Smékala a Martina Hona. Naším cílem je hrát dobrý fotbal a držet se
nahoře. Stavět budeme opět na bojovnosti a týmovosti. Celkově ale o nějakých ambicích mluvit nebudeme. První zápas napoví, jak na tom budeme.“

1.SK PROSTÌJOV

„Domluvili jsme se na půl sezóny, pak
se domluvíme co dál. Přemluvil mě
k tomu syn, který bude hrát ve Vrahovicích. Trénujeme čtrnáct dní, na
přípravu není moc času. Jak jsem ale
zatím tým poznal, tak to mužstvo má
svůj potenciál. Pokud budou poctivě
trénovat, mohli by předvádět solidní
fotbal na úrovni okresního přeboru
nebo i jednu soutěž výše. K tomu, kdo
přišel nebo odešel, vám moc neřeknu,
protože ten tým prakticky neznám. Jediné nové jméno, které vím, je Richard
Schwarz, můj syn. (úsměv) Ambice
jsou ale postupové. Loni mužstvu
utekl o dva body. Myslím, že kádr je na
danou soutěž slušný. Pokud nepřijdou
zranění a hráči budou chodit na tréninky, mělo by se to podařit. Opravdu ale
nedokážu posoudit, protože neznám
kvalitu a úroveň soupeřů. Muže na této
úrovni jsem nikdy netrénoval, nevím,
co mohu od té soutěže očekávat. Jestli
ale budeme hrát doma nebo venku, by
nám mělo být jedno. Pokud chceme
postoupit, musíme vyhrávat pořád.“

Karel VLACH
– TJ SOKOL URÈICE „B“

Jiøí HON
- TJ SOKOL OTASLAVICE

SK JESENEC

Miloslav SCHWARZ
- TJ SOKOL VRAHOVICE

„Příprava může být vždycky lepší. Ono
to v létě ani jinak ale nejde. Trénovali
jsme dohromady s dorostem, o tréninky jsme se dělili s Jardou Krásou a Karlem Procházkou. Podle mého názoru
jsme odtrénovali maximum toho, co
jsme mohli. Přes léto nás opustili Zbyněk Poles a Pavel Muzikant. Náhrady
za tyto dva borce nemáme, ale jsou
rozjednané dva příchody. Ty dva, co
nám odešli, bychom chtěli plnohodnotně nahradit. Jinak jsme doplnili
kádr našimi dorostenci. Myslím si, že
nebudeme patřit k favoritům. Máme
hodně mladých dorostenců a tak dva
tři roky bude trvat, než se pořádně
vykopou. Naše ambice vidím na střed
tabulky, pokud bychom byli v lepší
polovině, byl by to pro nás výborný
výsledek.“

TJ HANÁ NEZAMYSLICE

„Já už v pozici trenéra pokračovat nebudu. Klukům ale samozřejmě budu
fandit a přeji Vrahovicím, ať slaví po
sezóně postup. Slíbili jsme to panu
Dostálovi (zesnulý dlouholetý předseda
klub - pozn. red.), tak budou hrát kluci
pro něj.“

Petr FIALA
– FC HVOZD

FK NÌMÈICE NAD HANOU

Jan ØEZNÍÈEK
- TJ SOKOL VRAHOVICE:

podání rozhodně nebude. Tenkrát jsme
sestoupili a hned jednoznačně vyhráli
okres. Musím ale říct, že jsme tehdy
měli lepší a kvalitnější mužstvo než
potom v I.B třídě. Vůbec nedokážu odhadnout, kde bychom se měli v tabulce
pohybovat. V horní polovině asi ano, ale
na postup se rozhodně necítíme.“

odchody Šimečka a Chvojky. Co se
týká přípravy, tak prakticky neproběhla. Měl jsem domluvené čtyři víkendové akce, ale podařila se jen jedna.
Velice mě mrzí přístup hráčů, že nemají zájem hrát zápasy. Vrcholem byl
přátelák v Kostelci na Hané, kde jsem
musel nastoupit i já, udělali jsme blbce
ze sebe i ze soupeře. Další zápasy jsem
už raději odřekl. Ozvalo se mi pouze
šest hráčů, další nekomunikují. Začínáme tedy až mistrákem. Doufám, že
podzimní část odehrajeme důstojně
a ukážeme, že v Brodku byl vždycky
fotbal na dobré úrovni.“

TJ HANÁ PROSTÌJOV

Největším favoritem soutěže je papírově tým Vrahovic. Loni už nadstandardně silný kádr doplnili ještě dva
borci výkonnostně o třídu převyšující
okres Jan Dvořák a Richard Schwarz.
Mužstvo povede zkušený trenér
Miloslav Schwarz, jenž má za sebou
dlouholeté štace v mládežnické sekci
olomoucké Sigmy.
Jmenovitě hodně zajímavou posilou
se mohou pochlubit i v Brodku u Prostějova. V jeho kádru se objevil exurčický plejer Radim Vaněk. Tištínského
nováčka pak posílil zkušený Rudolf
Návrat, ve Vícově by měl tvořit Vojtěch Vávra. Právě Vícov ale postihl exodus trojice nejlepších střelců a nečeká
ho lehká práce.
Novými trenéry kromě Vrahovic se
pyšní ještě v Určicích, kam k tamní
rezervě zamířil z Vícova Karel Vlach.
Na jeho místo pak ve Vícově dosedl
Miroslav Krutovský mladší. Funkci
hlavního lodivoda pak opustil ve Ptení
Roman Minx, jenž se nadále chce věnovat mládeži a šéfování klubu. Jeho
pozici zaujme hrající kouč Vlastimil
Šmída.
Níže vám nabízíme předstartovní
názory trenérů všech účastníků
okresního přeboru. Tradičně bez
lodivoda Horního Štěpánova, jenž
reálně neexistuje. Vrahovickou situaci komentují nedávný i současný
lodivod.

Megafavoritem Vrahovice, zbytek touží po klidném
nebo lepším středu, sestup si nikdo nepřipouští...
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2013-2014

2012-2013

2011-2012

i Petr Krajíček. Takže máme kvalitní
stoperskou dvojici. Vrací se i Jan Smička, útočná posila. Do Určic se vrátil
brankář Martin Hýbl. Otazník visí nad
Baterdenem, protože má práci v Praze.
Naším cílem je uhrát co nejvíce bodů
na podzim, abychom měli na jaře klid.
Kádr máme kvalitní.“
Miroslav KRUTOVSKÝ
– TJ SOKOL VÍCOV

„Absolvovali jsme jeden přípravný
zápas. S Brodkem u Konice v domácím prostředí, kdy jsme prohráli 2:4.
V létě nám odešly výrazné opory. Radek Štěpánek do Klenovic na Hané,
Bernard Bošek po testech v Čechovicích zakotvil v Kostelci na Hané a Jara
Trnečka má těžkou zlomeninu nohy
a pravděpodobně skončí s fotbalem.
Posílil nás Vojtěch Vávra, jenž se přistěhoval do Ohrozimi. Je to odchovanec
1.FC Slovácko, poslední roky hrával
za Ostrožskou Novou Ves. Vzhledem
k tomu, že nám zmizel celý útok a hrát
nebudou hráči, kteří dali prakticky
všechny góly, těžko předvídat. Máme
vysoko nasazenou laťku, uvidíme, jak
se s tím kluci poperou. V útoku by měli
hrát Bartoš s Rozsívalem. Musíme se
ale zaměřit hlavně na obranu, cílem
bude pravděpodobně záchrana.“

že naše hra má hlavu a patu. Z loňského kádru nikdo neodešel a posílili nás
dva zkušení matadoři. Ruda Návrat se
vrátil po dlouholetém zahraničním angažmá. Pavel Hanák je ostříleným borcem, jenž hrával dlouhé roky za Pustiměř. Myslím, že bychom nemuseli
hrát úplný spodek tabulky. Hráči jsou
připravení, posílili jsme a další kluci se
uzdravili. Věřím, že bychom měli hrát
ve středu tabulky.“
Patrik MÜLLER - TJ JISKRA
BRODEK U KONICE

„V přípravě jsme hráli s Jaroměřicemi,
pohár s Plumlovem a ve Vícově. To
pro nás bylo nešťastné utkání, máme
tři zraněné hráče. Celkově jsem s přístupem a tréninkovou morálkou
spokojený. Mile mě překvapila i hojná účast na trénincích. Kluci se snaží, mužstvo doplňujeme dorostenci
a jednotlivé jednotky mají význam.
S doplněním kádru jsem spokojený.
Přišel Hubert Burget, hrál v Benešově,
ale za Brodek už hrával. Z Přemyslovic
přišel David Možný a po dlouhé pauze se vrátil k fotbalu Aleš Burget. Cíl
máme jednoduchý, chceme udělat co
nejvíce bodů, abychom se zachránili.
Jsem přesvědčený, že mužstvo má kvalitu na okres. Tahouny jsou bratři Koudelkové, brankářská opora je Marek
Rudolf VALNÝ
Janků, který chytával druhou ligu a má
- TJ SOKOL ÈECHOVICE „B“
u Brodku chatu. Myslím si, budeme
„Po reorganizaci dorosteneckých sou- hrát důstojnou roli.“
těží se Čechovice přihlásily jen jedním
Michal ROCHLA
družstvem. Zbytek dorostenců přešel
– FC DOBROMILICE
do „B“-týmu. Teoreticky by nás mělo
být dost. Přípravu jsme absolvovali „V rámci možností a s ohledem na
dobře. Sehráli jsme několik příprav- prázdniny a práci, se kluci snažili.
ných zápasů. Mám několik zkušeněj- Odehráli jsme jeden přípravný zápas
ších hráčů, ale drtivou převahu mají s Otaslavicemi. Shodou okolností jsme
mladí kluci z dorostenecké divize, kteří vyhráli, z čehož jsem byl nejen já překvamají kvalitu. Musí dokázat, že se prosa- pený. Hned po postupu jsme rozjednali
dí i v mužské kategorii. Pokud se nám několik přestupů, které ovšem nevyšly.
podaří dát mužstvo nějak solidně do- Vrátil se nám ale ze Skalky Honza Váchromady, měli bychom se pohybovat lavík, který nám svojí bojovností hodně
nahoře. Sehráli jsme zápasy s Pivínem pomůže. Z brodského dorostu se vrátil
nebo Otaslavicemi, herně to nebylo Zdeněk Blumenstein, posilou do obrašpatné. Myslím si, že jako loni spodek ny by měl být Jara Ryška.
hrát nebudeme. Věřím, že budeme na- Výsledkově bychom byli rádi za klidhoře, a je to také naším cílem.“
ný střed tabulky. Věřím, že mančaft
na to kvalitu má. V útočné fázi budeZdenìk OULEHLA
me silní. Kuba Špaček byl nejlepším
– TJ TIŠTÍN
střelcem třetí třídy a nesporně má
„Nějakou přípravu jsme absolvovali. kvalitu i na tuhle soutěž. Otázkou
Zúčastnili jsme se dvou turnajů, se- bude naše defenziva, loni nás nikdo
hráli jeden přípravný zápas. Výsledky moc neprověřil. Ty zápasy, které
i herní projev bych hodnotil pozitivně. jsme prohráli, padají na vrub spíše
Naše zápasy byly vítězné. Řekl bych, vlastní nemohoucnosti.“

