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Durejd Kment už nyní sedí v kriminále. Rodina chlapce, kterého Kment 30. kvtna 1998 v opilosti usmrtil,
mu rozhodn neodpustí ani dnes po devatenácti letech.
2x foto: archiv Veerníku

VÝŠOVICE Nedávno jsme přinesli exkluzivní reportáž o Durejdu Kmentovi,
který se po devatenácti letech skrývání po Asii i Evropě sám přihlásil české
policii. Vrátil se do republiky odsedět si tříletý trest, který v roce 1998 obdržel
poté, co na konci stejného roku v Mostkovicích autem v opilosti usmrtil patnáctiletého Aleše Ingera. Večerníku se nyní podařilo vypátrat bratra tragicky
zemřelého chlapce! „Kment dostal směšně malý trest, ale dneska s tím už nic
nenaděláme...,“ pokrčil v upřímné výpovědi rameny Martin Inger.
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Výbor chce celý spis!
Praha (mik) – V pátek zasedal
mandátový a imunitní výbor Parlamentu ČR. Poslanci žádají policii,
aby výboru poskytla celý vyšetřovací spis ke kauze Čapí hnízdo, v níž
chtějí stíhat šéfa ANO Andreje Babiše a předsedu klubu a prostějovského poslance a zastupitele Jaroslava Faltýnka. Výbor také rozhodl,
že si oba pozve na 30. srpna, stejně
jako vyšetřovatele a státního zástupce. Jde o dotaci na Čapí hnízdo,
která byla podle policistů získána
podvodem. O tom, jestli poslanci
vydají Babiše s Faltýnkem policii ke
stíhání, se bude rozhodovat na půdě
Parlamentu ČR 5. září.

Staèilo zavøít okno...
Prostějov (mik) – Není rušení jako
rušení. V pátek 18. srpna hodinu
po půlnoci přijali strážníci sdělení
o rušení nočního klidu v sousedním bytě oznamovatelky. Hlídka
na místě kontaktovala ženu v bytě,
ze kterého se měla hudba ozývat.
„Ta malovala, a přitom si pouštěla
písničky z mobilu. Hudba ale nebyla příliš hlasitá, ovšem jelikož obě
ženy měly otevřená okna, mohla
být slyšet i v bytě oznamovatelky.
V rámci dobrých sousedských vztahů šestačtyřicetiletá žena okno uzavřela a bylo po problému,“ popsala
kuriózní případ Tereza Greplová
z Městské policie Prostějov.

Houbaøské žnì
Prostějovsko (mik) – Přestože
vláhy není nazbyt, v celém prostějovském regionu se mají houbaři
na pozoru a domů nosí plné košíky. „Rostou především babky a růžovky, ale i to je pro nás houbaře
vysvobození z dob sucha,“ oznámil
Večerníku pravidelný houbařský
informátor, pan Luděk.

letos slavíme jubileum...
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CO NÁS POTŠILO...
Lázně zůstanou stát. Vedení města
ustoupilo od dřívějšího záměru nechat dosloužit městské lázně v Blahoslavově ulici a následně je nechat
zbourat. Radní se dohodli s opozicí,
že lázně budou využívat sportovní
plavci, kdežto pro veřejnost se postaví pětadvacetimetrový krytý bazén
v areálu aquaparku.

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Mnozí z nás kočky milují a rozmazlují coby přítulné domácí mazlíčky. Kočky
jsou však ve skutečnosti nelítostnými predátory. Pokud se tedy opravdu chcete o kočkách
dozvědět celou pravdu, zeptejte se myší...
To, jak si právě tito „miláčci“ dokáží zahrávat
s myší kořistí, si v ničem nezadá s krutostí, které už je v přírodě schopný jediný tvor: člověk.
Vůbec bychom se tedy nemohli divit, kdyby
se myši vzbouřily a snažily se kočkám bránit
všemi možnými i nemožnými prostředky.
Jeden z nich nakreslil neznámý autor na roh
zídky ohraničující Spitznerovy sady. Svým provedením i humorem připomíná graffiti tvořené slavným britským umělcem skrývajícím se
pod přezdívkou Banksy. Je jen škoda, že většina
„graffiti“ ve městě jakýkoliv nápad postrádá...

CO NÁS UDIVILO…
Kandidatura neúspěšné. Nejenom
držovické občany zřejmě překvapila
ohlášená kandidatura zdejší bývalé starostky Blanky Kolečkářové
do Parlamentu ČR na kandidátce
Starostů a nezávislých. Žena, která
předčasně ukončila funkci starostky
Držovic a posléze odstoupila i ze zastupitelstva, si tedy troufá...
Vtipné graffiti najdete na zídce na rohu Lidické a Studentské ulice naproti prostjovské
prmyslovky.
Foto: Martin Zaoral
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Agentura Když rondely, tak rovnou ti!
Mezi prostějovskými konšely a krajskými ouřady včetně hejtmana Okleštěného stále probíhá válka o to, zda
Olomoucký kraj konečně přikročí k výstavbě dvou rondelů na Poděbradově
náměstí, už drahnou dobu naplánovaných. Jsou potřeba, nebo ne? Jak se
právě Agentura Hóser dozvěděla, na
krajském úřadu už kompetentním dopravním odborníkům došla trpělivost
a vzteky praštili pěstí do stolu.
„Ty dva rondely na tak malém prostoru jsou úplně na houby, ale když je

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

•• Pondělí ••
Je nás stále víc, nebojíme se lidí nic. Zdravá kůže – to je ošklivá nemoc, říkají si zřejmě sinice, jejichž množství v plumlovské přehradě vyrazili na začátku
týdne zjistit krajští hygienici. A to, co zjistili, nepotěšilo vůbec nikoho. Alespoň
z lidí. Samotné bakterie způsobující lidem kromě vyrážky i střevní problémy
naopak mohly slavit své další vítězství.
•• Úterý ••
Sex nebo život! „Když nejde o sex, nejde o nic,“ všiml si Jan Werich. Skotský filozof
Thomas Carlyle byl zase přesvědčen, že láska dvou lidí bez erotiky je pouze odporná hra slov a falše. Beze slov i bez falše sehrál na plumlovském zámku divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten svoji lesní erotickou němohru V borůvčí.
•• Středa ••
Čtyřicetiletá válka. „Teda já ti řeknu, Bivoji, tohle spalování mrtvol – to je ale
blbej zlozvyk. Mám plnou hubu popela.“ Těmito slovy začíná komedie Dívčí
válka z dílny Františka Ringo Čecha. Fenomén českého divadla, který se hraje už
dlouhých čtyřicet let, byl k vidění v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem.
•• Čtvrtek ••
Metalisti a princezny. Zlí jazykové tvrdí, že kdyby měl metalista coby rytíř zachránit princeznu před zlým drakem, tak přijede na harleyi, zabije draka, během rituálu
vypije princezninu krev, ukradne její věci a před odjezdem zapálí hrad... O tom, že
metalisté jsou ve skutečnosti celkem sympatičtí lidé, se mohli přesvědčit všichni,
kteří se vypravili k prostějovskému muzeu. Metalový koncert v rámci Prostějovského kulturního léta začal na náměstí v šest a skončil už v devět hodin večer.
•• Pátek ••
Stoletá dívka. V životě platí, že člověk je tak dlouho mlád, dokud si dovede
hrát. Mohu potvrdit, že v tomto ohledu zůstává Linda Wichterlová ze Stražiska
stále mladá, přestože už oslavila sté narozeniny. Pokud se vám naskytne příležitost se s ní setkat, pak si uvědomíte, že být sto let mlád, je určitě mnohem
příjemnější, než být čtyřicet let stár...
•• Sobota ••
Pohádky života. Člověk věří pohádkám pouze dvakrát v životě. Když je hodně malý a když je zamilovaný. Uvěřit v kouzelný svět fantazie mohli všichni,
kteří vyrazili do kempu Žralok na tradiční a oblíbenou akci organizovanou
Spolkem Plumlovských nadšenců.
•• Neděle ••
Dvacet let pro bolševika. „Dávám bolševikovi rok, maximálně dva,“ prorokoval otec Kraus v českém filmovém hitu Pelíšky zasazeném do období tzv.
pražského jara. Jeho vize o brzkém příchodu svobody se však nenaplnila, zhatil ji příjezd tanků vojsk Varšavské smlouvy. Od zahájení invaze do tehdejšího
Československa uplynulo 49 let.

tam v Prostějově chtějí, tak ať je mají.
Ale pořádně jim to osolíme,“ nechal se
slyšet pod podmínkou zaručení anonymity jeden z krajských úředníků
z odboru dopravy. Co ale myslel tím,
že to kraj Prostějovu osolí? Agentura
Hóser požádala o vysvětlení hejtmana
Olomouckého kraje Ladislava Okleštěného. „To víte, tady v Olmiku jsou všichni naštvaní, že budeme muset vysolit
tolik milionů korun na zcela zbytečnou
stavbu. Vždyť Poděbradovým náměstím už tolik aut neprojíždí. Ale když se
v Prostějově chcete točit furt dokola, tak
prosím! Vydali jsme příkaz projektantovi, aby do návrhu zakreslil ještě třetí
rondel, a to přímo před budovou hlavní
pošty. Budete tak mít na Poděbradově
náměstí hned tři rondely těsně za sebou.
Jako řidiči pak jenom dejte pozor, ať se

z toho nepozvracíte,“ nebral si servítky
hejtman Okleštěný.
Co na to ale vedení prostějovského
magistrátu? „Tak dlouho jsme bojovali
o rondely na Poděbradově náměstí, že
nám nezbývá než tuto alternativu přijmout. Lepší vrabec v hrsti než holub
na střeše. Řidiči si podle mého názoru
zvyknou, budou se ale točit jako holubi
na báni,“ myslí si Pavel Šlehačka, náměstek primátorky Prostějova, který
je na radnici zodpovědný za dopravu Odpadá tím riziko, že by ohrozili díky
a rondely především.
nepřiměřené rychlosti nějakého chodce
Co naděláme, chtěli jsme mít dva, či cyklistu,“ míní Majkl Vafíno.
budeme mít tři. Rondely na PoděbraZa Agenturu Hóser Majkl
dově náměstí jen pár metrů od sebe se
zamlouvají i policejnímu dopravnímu
Text v této rubrice je smyšlený,
inženýrovi. „Aspoň se doprava v centru
nikterak pravdivý a redakce
Prostějova zklidní. Než řidiči vyjedou
z toho kolotoče, uplyne tak půlhodina. Večerníku se od něj distancuje.

KRIMI

PÁTRÁNÍ

íslo

Když se jedná o případ vandalství či snad dokonce žhářství, nějakých patnáct stovek
škody není zas až tak moc. Jenomže není škoda jako škoda.
Policisté vyšetřují neobvyklý
případ z minulého pondělí,
kdy majiteli bytu přede dveřmi
shořely boty!

1 500
Je jasné, že obuv ponechanou
u dveří zapálil někdo cizí. Nikdo zatím neví kdo, ale hlavně
proč. Kromě křusek však ohořely také bytové dveře, což majiteli dá nějakou práci opravit.
Pokud policisté žháře dopadnou, tak již předem ohlásili,
že ho budou stíhat pouze za
přestupek...

PEDPLATNÉ
608 960 042

ZACHYTILI JSME…

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.

JIŘÍ RADA
se narodil 18. prosince 1975 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
15. srpna 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 41 do 45 let, měří zhruba 170 centimetrů, má hnědé oči, černé vlasy a nosí knír i bradku.

RENÉ MIKA
se narodil 23. března 1990 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
7. října 2016. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 26 do 30 let a měří mezi
170 až 175 centimetry. Bližší údaje
k hledané osobě nejsou známy.

V neobyčejné fyzické i duševní svěžesti oslavila 100. narozeniny „první dáma“ Stražiska Linda Wichterlová. Místo aby na své narozeniny
odpočívala, tak pro celou rodinu
upekla skvělou buchtu s borůvkami.
ZAUJAL NÁS…

FRANTIŠEK
RINGO ÈECH
Známý šoumen zavítal minulou
středu do Čech pod Kosířem, kde byl
hlavním aktérem divadelního představení Dívčí válka. Populární Ringo
divákům ukázal, že ne všechno, co
Alois Jirásek napsal, byla pravda...

Foto: internet

ZASLECHLI JSME…

„JEŠTĚ PĚT MINUT
TOHO VYRVÁLU
A BUDU HLUCHEJ
JAK SMETANA!“
Ne všem se zamlouvaly čtvrteční
dva koncerty metalových skupin
na náměstí T. G. Masaryka.
Jeden z občanů si nestačil stěžovat...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 21/10 °C
Johana

Úterý

22/10 °C
Bohuslav

Støeda 25/11 °C
Sandra

Ètvrtek 28/12 °C
Bartoloměj

Pátek

25/15 °C
Radim

Sobota 27/14 °C
Luděk

Nedìle 28/15 °C
Otakar
Zdroj: meteocentrum.cz
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RONDELY
NESCHVÁLIL
BEZPEČNOSTNÍ
AUDIT!
Radní ale začali konečně jednat s krajem, první investice jsou za dveřmi
PROSTĚJOV Po kritice Večerníku ohledně ledabylého jednání prostějovských konšelů s představiteli Krajského úřadu
Olomouckého kraje o dopravních investicích v našem městě,
se konečně věci začaly hýbat správným směrem. Primátorka
Alena Rašková minulý týden domluvila schůzku svých
náměstků Zdeňka Fišera a Pavla Smetany s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu Janem Zahradníčkem.
Ze vzájemné dvouhodinové diskuse vyplynula jedna
nepříjemná informace, kterou však nahradilo několik naopak
velmi příjemných zpráv o dopravních investicích v Prostějově.
Podle všeho v příštích letech poplynou z kraje do našeho města
desítky milionů korun na opravy i výstavbu nových silničních
komunikací. A nemluvě o stamilionech na realizaci severního
obchvatu Prostějova!
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Jednání o potřebných dopravních investicích v Prostějově v sídle Krajského úřadu Olomouckého kraje
začalo nečekanou zprávou o tom, že
dlouho požadované dva rondely na
Poděbradově náměstí v Prostějově
neprošly bezpečnostním auditem!
„Hodně mě tato informace překvapila, je zcela čerstvá. Oba rondely
jsou už dávno vyprojektovány a autorem je odborná projekční kancelář.
Osobně si vyžádám písemné závěry
bezpečnostního auditu a poté je
předám právě projektantům, aby se
k nim vyjádřili. V tuto chvíli ještě
přesně nevíme, čím by oba rondely na
Poděbradově náměstí mohly být

dopravě na vnitřním okruhu
nebezpečné,“ sdělil Večerníku Pavel
Smetana, náměstek primátorky, který
má na starost dopravu v Prostějově.
Z dalšího rozhovoru mezi
prostějovskými náměstky a náměstkem hejtmana už ale vyplynuly jen samé příznivé zprávy.
„Dozvěděli jsme se, že přípravy na
výstavbu vnějšího severního obchvatu Prostějova jsou doslova a do
písmene v závěrečné fázi. Zbývá
se už jen dohodnout s posledními
čtyřmi majiteli pozemků, které je
potřeba vykoupit. Vypadá to, že už
příští rok proběhne územní řízení
a Olomoucký kraj požádá o stavební povolení. S tím samozřejmě
souvisí i žádost o dotaci,“ řekl
Večerníku Zdeněk Fišer, první
náměstek primátorky Prostějova.
Ještě v letošním roce pak začne
rozsáhlá rekonstrukce silniční
komunikace v Plumlovské ulici, ovšem nový kabát dostanou

EXKLUZIVNĚ

cyklisty po obou stranách silnice. Kraj na tuto investici bude
žádat o dotace, které se však týkají rozsáhlého a celého projektu
rekonstrukce vozovky z Přerova
přes Vrahovice až po Brněnskou
ulici v Prostějově. Půjde o jednu
z finančně nejnáročnějších oprav
v historii,“ podotkl Pavel Smetana.
Prostějovští konšelé se na jednání
s náměstkem hejtmana Janem
Zahradníčkem dohodli ještě na
dalších dopravních investicích.
„Na rok 2019 je v plánu Olomouckého kraje rekonstrukce

UTAJENÝ NÁLEZ

SOUDRUZI,
CO TEN KRYT?
PROSTĚJOV Při probíhající
rekonstrukci náměstí Spojenců
v Prostějově učinili stavbaři nečekaný
objev! Pod dřívějším pomníkem
rudoarmějců narazili při výkopových pracích na železobetonovou
„skořápku“. K překvapení všech
se jednalo o protiatomový kryt,
o kterém neměl nikdo ani páru!

Michal KADLEC

O nálezu se ale zřejmě neměl nikdo
dozvědět. Večerníku tuto informaci
potvrdil první náměstek prostějovské
primátorky. „První etapa rekonstrukce náměstí Spojenců si vyžádala
některé vícepráce. Zejména proto, že

bývalý pomník rudoarmějců měl
mnohem masivnější základy, než se
původně čekalo, a jejich odstranění
bylo náročnější. Navíc byl pod ním
objeven podzemní kryt, o kterém
nevěděli ani pracovníci civilní obrany! Ten byl ovšem ve velmi dezolátním stavu a už v žádném případě
nemohl plnit svůj účel. Mohutné
železobetonové stěny bylo nutné
odstranit, jinak by v budoucnu mohlo hrozit propadnutí podloží,“ řekl
Večerníku Zdeněk Fišer.
Pakliže o krytu nevěděli ani odborníci, byl zřejmě určen pouze
pro pár vyvolených z řad soudruhů
z tehdejšího OV KSČ...

Foto: archiv Veerníku

Již nkolik let vyprojektované rondely na Podbradov námstí jsou v ohrožení. Neprošly bezpenostním auditem.

i chodníky. „Nová silnice bude
financována Olomouckým krajem, z našich peněz se pak vybudují nové chodníky a dojde
k revitalizaci veřejné zeleně,“ zkonstatoval Zdeněk Fišer. Jeho kolega
Smetana vzápětí připomněl, že na
první místo ve svých dopravních
investicích pro příští rok zařadil
Olomoucký kraj generální rekonstrukci Vrahovické ulice. „Zatím
je vyprojektovaná oprava této komunikace ve směru z Vrahovic až
po budovu DONY v Prostějově,
a to včetně oddělených pásů pro

V tchto místech na souasném námstí Spojenc byl objeven protiatomový
kryt, o kterém neml nikdo ani potuchy. Snad jen poslední žijící soudruzi z OV
KS...
Koláž Veerníku

silniční komunikace ve Wolkerově
ulici, kde by zároveň podle
návrhu dopravní komise města
měla vzniknout i nová autobusová zastávka městské hromadné dopravy. O ni totiž už
roky žádají prostějovští občané.
O rok později, tedy v roce 2020,
by mělo podle plánů kraje dojít
i na rekonstrukci Brněnské ulice,“
uvedl Pavel Smetana.
Jak se Večerník ještě dozvěděl, na
společném jednání prostějovských
radních v Olomouci padla řeč
i o úmyslu vybudovat další dva

rondely na křižovatkách ulic Olomoucká a Vápenice a taktéž o kousek
vedle na křižovatce ulic Újezd a Svatoplukova. „Ano, touto myšlenkou
se v Prostějově zaobíráme už
několik let. V tomto případě to
ale bude chtít vypracovat studii
proveditelnosti. Dopravní inženýr
Policie ČR v Prostějově totiž namítá,
že tok chodců ze směru od hlavního
nádraží do centra města a naopak
je natolik velký, že by oba rondely
zahlcoval. Musíme vše důkladně
posoudit,“ uzavřel první náměstek
primátorky Zdeněk Fišer.

STOVKA

pro paní Lindu!
STRAŽISKO V neobyčejné těké svěžesti oslalesné a psychické
vila v pátek 18. srpna 100. narozeniny Lindaa Wichterlová
ze Stražiska. A oslava opravdu
nželka světoznástála za to! Manželka
ovského vědce
mého prostějovského
ntaktních čoček
a vynálezce kontaktních
tům vlastdokonce hostům
la buchtu
noručně upekla
s borůvkami. U toho
samozřejmě Večerník
nemohl chybětt a oslavenem květin
kyni s pugétem
přát
přijel poblahopřát
k jubilejním
narozeninám!

Reportáž
najdete
na straně 24!

➢

Foto: Martin Zaoral

MASAKR V LIDICKÉ
ZRANĚNO I MALÉ DÍTĚ!

Více se dočtete na straně 8

Po tvrdé srážce dvou vozidel se zranili ti
lidé, z toho jedno malé dít.
Foto: HZS OL kraje

17081610926

PROSTĚJOV Tvrdá srážka, křik zraněných a jedno ze dvou aut na střeše!
Desítky svědků v Lidické ulici nechápavě kroutily hlavami. V pátek 18.
srpna krátce před půl pátou odpoledne zde došlo k dopravní nehodě dvou
osobních vozidel. Sanitky odvezly do
nemocnice tři zraněné, z toho jedno
malé dítě! To sedělo v autě, které řídila
žena, jež nehodu zřejmě zavinila. A co
víc! Jela bez řidičáku, vozidlo neměla
pojištěné, k tomu všemu auto nebylo
způsobilé provozu kvůli prošlé technické kontrole!
(mik)
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letos slavíme jubileum...

pohled zpátky

PO STOPÁCH
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STARÉHO
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Díve vychvalovaný rondel

BOJ O TOVÁRNU zaal být NEBEZPENÝ
na hnojiva v Želči nekončí
ŽELEČ „Budeme se bránit zuby
nehty!“ vzkázalo před rokem vedení Želče firmě, která chce na
jejím katastru vybudovat závod
na výrobu organických hnojiv.
Podnik za přibližně 250 milionů
korun by měl vyrůst v areálu bývalého zemědělského družstva
a ročně má zpracovat padesát tisíc tun kejdy a pět tisíc tun slámy.
Místní se bojí zejména zápachu
v celé obci, znečištění spodních
vod, navýšení dopravy, rozšíření
hmyzu stejně jako poklesu hodnoty nemovitostí. Večerník zajímalo, kam se situace za uplynulý
rok posunula...
A jak jsme zjistili, otázka výstavby
továrny na výrobu hnojiv je v Želči
stále velmi živá. Postoj zastupitelstva
se v tomto ohledu totiž nikterak nezměnil. „Stále nesouhlasíme s realizací tohoto projektu. Stejně postupuje
i zapsaný spolek Za čistou a zdravou
Želeč, který byl zřízen kvůli silnějšímu vlivu při hájení zájmu obce v této
věci. Součástí podkladů se stal i nesouhlasný postoj občanů Želče k tomuto záměru vyjádřený podpisy pod
peticí proti této stavbě. Svůj odmíta-

Napsáno
pred

20. 8. 2007

Opuštný areál zemdlského družstva v Želi koupila spolenost Manetech, která
zde plánuje vybudovat továrnu na výrobu organických hnojiv. Foto: Martin Zaoral

vý postoj vyjádřily i sousední obce
včetně města Ivanovice na Hané,“
zvěstuje zastupitelstvo obce.
Příprava projektu byla nedávno
přerušena, společnost Manetech
se však proti tomuto přerušení odvolala. O předmětné věci tak rozhoduje Krajský úřad v Olomouci.
„Je to všechno běh na dlouhou trať.
Musím být velice opatrná, proto se
nechci k celé záležitosti nikterak vyjadřovat,“ uvedla starostka obce Bro-

nislava Augustinová, na které bylo
patrné, že je z kauzy značně unavená.
„Řešíme to prakticky každý týden...
Doufám, že to neodskáču na zdraví,“
dodala. Společnost Manetech se již
v minulosti nechala slyšet, že projekt
v Želči chce realizovat zcela v souladu
se zákonem. Nový závod bude využívat moderní technologii maximálně
šetrnou k životnímu prostředí. Obavy místních pak považuje za neopodstatněné.
(mls)

PROSTĚJOV Je to první a nejstarší okružní křižovatka v Prostějově.
Rondel v blízkosti čerpací stanice
OMV v Plumlovské ulici si řidiči motorových vozidel velice pochvalují,
a není divu. Je totiž také absolutně
největší, pro všechny šoféry tedy pohodlný, rychle průjezdný a přehledný. V poslední době se ale tento „kruháč“ stal terčem kritiky dopravních
odborníků, především z řad Policie
ČR. Ve velkém nebezpečí jsou tady
totiž chodci. A vedení magistrátu jim
dává za pravdu.
„Takových rondelů by mělo být v Prostějově víc! Je velký a ještě jsem neviděl řidiče ani tohoto největšího vozidla, že by
na něm měl problémy s průjezdností. To
se naopak nedá říct o jiných kruhových
křižovatkách v Prostějově, zejména u bývalé Vitany před průmyslovou zónou
nebo nedávno postavenou na Přikrylově náměstí,“ svěřil se Večerníku jeden
z prostějovských profesionálních řidičů.
Jenomže ani ten vychvalovaný rondel v Plumlovské ulici není dnes
bez chyb... „Mohu potvrdit, že jsme
směrem k magistrátu iniciovali určitá bezpečnostní opatření. Není totiž
žádným tajemstvím, že v lokalitě
v blízkosti rondelu u čerpací stanice
OMV v Plumlovské ulici evidujeme
v uplynulých letech zvýšený počet dopravních nehod. Ty mimo jiného pra-

Ješt letos budou v tsné blízkosti rondelu v Plumlovské ulici instalovány bezpenostní osvtlení na všech pti pechodech.
Foto: Magistrát msta Prostjova

mení právě z toho, že tento rondel je
poměrně velký a umožňuje vozidlům
jezdit větší rychlostí než na jiných
okružních křižovatkách v Prostějově.
Dávali jsme tedy podnět k tomu, aby
byl celý prostor více nasvětlen speciálním bezpečnostním osvětlením, aby
zde cyklisté a především chodci byli ve
večerních a nočních hodinách lépe vidět. Jsme rádi, že jsme od vedení města
získali kladnou odezvu, a v této záležitosti bude hledáno řešení. Ke zvýšení
bezpečnosti tak určitě na rondelu
v Plumlovské ulici dojde,“ pochvaloval

si na tiskové konferenci prostějovského územního odboru Policie ČR Vítězslav Matyáš, vedoucí Dopravního
inspektorátu Prostějov.
Rychlou reakci magistrátu potvrdil
Večerníku náměstek primátorky
pro dopravu Pavel Smetana. „Už na
konci května tohoto roku jsme v radě
města vyčlenili z rozpočtu šest set tisíc
korun na bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce i celého rondelu,
což vzápětí schválilo i zastupitelstvo.
K realizaci osvětlení dojde ještě v tomto roce.“
(mik)

Srážka vlaku s kamionem, deset zranných!
Vlak číslo 24712 ve středu odpoledne už nedojel! Ve chvíli, kdy čekal ve
Ptení na jeho příjezd a vykřižování
na jednokolejné trati z Prostějova do
Chornic vlak v protisměru, se po opakovaném výstražném houkání ozvala
ohlušující rána. Do cesty se vlaku postavil plně naložený kamion vyjíždějící z pily Javořice v Ptenském Dvorku!
Bylo pár minut před půl šestou odpoledne. Lidé ve vlaku z Prostějova do
Chornic se vraceli domů ze zaměstnání. Středeční cesta se jim však nečekaně protáhla. Jejich vlak totiž narazil
do plně naloženého kamionu. Strojvedoucí stihl pouze zatáhnout rychlobrzdu a neprodleně opustit své sta-

noviště. Srážce se mu bohužel zabránit
nepodařilo, v okamžiku střetu se motorový vůz s jedním přívěsným vagonem trefil mezi kabinu řidiče a návěs.
„Zrovna jsem byla skloněná nad taškou. Při srážce vymrštil pána sedícího
vedle mě náraz tak, že hlavou prorazil
sklo v příčce oddělující prostor vozu
od chodbičky. Na hlavě měl spoustu
ran od střepů a zřejmě měl i zlomený
nos,“ popsala Večerníku jedna z cestujících. Od půl šesté byla zastavena
železniční doprava mezi Kostelcem na
Hané a Chornicemi, vlaky byly nahrazeny autobusy. Na místo srážky se okamžitě sjely hasičské jednotky a také
lékaři se sanitkami. „Na místě lékaři

poskytli první pomoc celkem deseti
zraněným osobám. Nejhůře na tom
byla žena, která utrpěla těžké zranění a
tu musel do Fakultní nemocnice Olomouc dopravit vrtulník,“ uvedl Pavel
Holík, ředitel prostějovské záchranky.
Dopravní nehodu nyní vyšetřuje policie.
„Dvaadvacetiletý řidič nákladní soupravy značky Mercedes při přejíždění nezabezpečeného železničního přejezdu
nerespektoval dopravní značení a vjel na
přejezd v době, kdy ve směru od Ptení na
Konici tudy projížděl osobní motorový
vlak. Ten vezl celkem 31 cestujících. Při
srážce utrpěli řidič kamionu i strojvedoucí vlaku lehká zranění, stejně jako
sedm cestujících. Desátá postižená oso-

ba utrpěla zranění těžké,“ sdělila Alena
Slavotínková, tisková mluvčí Policie ČR
Prostějov.
Přestože se stále diskutuje o nebezpečnosti obou železničních přejezdů v okolí

Ptenského Dvorku, obvinění z obecného ohrožení s největší pravděpodobností brzy čeká na řidiče kamionu. Nehodu
totiž podle policie i drážní inspekce zavinil právě on.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁ VEERNÍKU
Pár dní po této nehodě i tehdejší ředitel prostějovské záchranky Pavel
Holík přiznal, že uvedený přejezd u Ptenského Dvorku je velice nebezpečný a lékaři zde zasahují při různých nehodách velmi často. Tato tvrdá srážka ale byla vrcholem, ihned po ní se kompetentní orgány rozhodly
přejezd zabezpečit jak světelným výstražným zařízením, tak závorami.
A světe div se, od té doby zde nebyla registrována jediná nehoda... Proč se
ale muselo čekat až na havárii s deseti zraněnými, když na nebezpečnost
přejezdu upozorňoval každý už mnoho let předtím? To už se dnes asi
těžko dozvíme.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Komenského ulice

Příště: Hlaváčkovo náměstí

17080110849

Bývala tu slavná sodovkárna. Ulice je pojmenovaná podle Jana Amose Komenského (15921670), pedagoga, filozofa a biskupa Jednoty
bratrské. Od roku 1881 se nazývala Školní tída
(Schul-Ring), souasné pojmenování platí od ledna 1893 (v letech 1940-1945 Comenius-Strasse).
Již od konce devatenáctého století se zde nachází
nkolik školních ústav, sídlila zde Ústední hospodáská mlékárna, sodovkárna, geodézie, zbrojovna Mstského hasiského sboru i Elektrické
podniky msta Prostjova. Na rohu se Žižkovým
námstím byla proslulá Habustova kavárna s elegantní letní verandou.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

letos slavíme jubileum...

s mstskou policií

Mýval na stromě!

V odpoledních hodinách v pondělí
14. srpna přijali strážníci telefonické
oznámení od muže, který v zahradě
kancelářské budovy objevil medvídka mývala. Na místo byla okamžitě
vyslána hlídka. Mýval byl v koruně
vzrostlého stromu a nebylo ho možné odchytit. Žádné nebezpečí nehrozilo, proto byl medvídek na místě
ponechán.

Spolupráce s hasiči

V neděli 13. srpna v odpoledních
hodinách strážníci asistovali hasičům při likvidaci vosího hnízda
v pouliční lampě v ulici Zlechovská.
Při zásahu hlídka zajišťovala místo
proti vstupu osob. O několik hodin
později v nočních hodinách strážníci
vyjížděli k několika ohlášeným požárům. Jednalo se o odpadkový koš,
kontejner a boty na chodbě přede
dveřmi. Případ se zapálenou obuví
si na místě převzala Policie ČR k dalšímu šetření.

Křičel na advokáta

V úterý dopoledne byla přijata dvě
oznámení o nevhodně se chovajícím
muži v hale hlavního nádraží. Ten
měl podle oznamovatelů při telefonování křičet tak, že to bylo již nepřijatelné. Na místo byla vyslána hlídka.
Podle popisu se strážníkům podařilo
muže zastihnout. Událost potvrdil
a uvedl, že je v nezáviděníhodné situaci a že hlasitý hovor vedl se svým
advokátem. Bylo mu doporučeno,
aby příště takové telefonáty řešil raději v soukromí.

Usnul na schodech

V ranních hodinách v úterý 15. srpna
bylo přijato oznámení o muži ležícím
na ulici. Na místě byl zjištěn devětapadesátiletý muž. Ten k celé události
uvedl, že šel navštívit otce, který nebyl
doma a on ve vchodě usnul. Protiprávní jednání nebylo zjištěno a muž
z místa odešel s tím, že otce navštíví
později.

Zloději využili pouze nabízenou příležitost
PROSTĚJOV Jak je jednoduché
se nechat okrást! Apelovat na
opatrnost směrem k majitelům
vozidel je podle následujících
případů zřejmě jakoby hrách na
stěnu házel... Muž a za pár hodin
i žena z Prostějova se nechali okrást o majetek uložený
v absolutně nezabezpečených
autech. Zloději tak v obou
případech vyloženě využili
nabízené šance.

„Prostějovští policisté šetří od soboty
12. srpna dva případy vykradených
vozidel, které si byly podobné v tom, že
je jejich majitelé neuzamkli a ani jinak
nezabezpečili. Naprosto je tedy neměli
pod žádnou kontrolou,“ sdělila na úvod
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Kraj-

Zadrželi hledané

Dobrá práce okrskářů! Strážníci byli
v pátek 11. srpna vysláni do Azylového centra k prověření poznatku
o celostátně hledané osobě. Na místě byl zjištěn třiapadesátiletý muž
v celostátním pátrání. Byl předveden
na obvodní oddělení Policie ČR,
donucovací prostředky užity nebyly, muž nekladl žádný odpor. Byl
předán službu konajícím policistům
k dalším úkonům. K dalšímu zadržení celostátně hledané osoby došlo
v pátek 18. srpna ráno. Okrskář, toho
času mimo službu, si všiml hledané
osoby na hřišti u jižní spojky. Ihned
informoval kolegy strážníky, kteří
jednačtyřicetiletého muže následně
zadrželi a předali státním policistům k dalším úkonům.

ského ředitelství Policie ČR Olomouc.
„Krátce po jedné hodině odpolední
jsme vyjížděli k nahlášené krádeži na
čerpací stanici v Prostějově na Petrském
náměstí. Lapka otevřel dveře od vozidla BMW, které stálo před vjezdem do
myčky a ze sedadla spolujezdce odcizil
mobilní telefon a peněženku, ve které
se nacházely osobní doklady poškozeného, 500 korun v hotovosti a platební
karta. Okradený muž si škodu vyčíslil
na téměř 20 tisíc korun,“ popsala první
z případů Miluše Zajícová.
O necelé dvě hodiny později jeli policisté k podobnému případu na parkoviště
k marketu na ulici Okružní v Prostějově. „Tady neznámý chmaták ukradl ze
sedačky spolujezdce vozidla Mercedes
Benz kabelku s mobilním telefonem,
peněženkou s osobními doklady a doklady od vozidla, finanční hotovostí
250 korun, čtyřmi platebními kartami
a dalšími drobnostmi. K této krádeži

ERNÁ
KRONIKA
Okradena při jízdě

Ilustraní foto
Dva majitelé aut se bhem pedminulého víkendu pesvdili, že by si na svá vozidla
a vci v nich mli dávat lepší pozor. Zlodji mli snadnou práci!
Ilustraní foto

došlo ve chvíli, když poškozená skládala
nákup do kufru auta. Jednačtyřicetiletá
dáma přišla o majetek v hodnotě 5 100
korun,“ vypočítala mluvčí krajských policistů. „Oba případy šetříme pro trest-

né činy krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku s maximálním trestem odnětí svobody na dva roky,“ připomněla
ještě Miluše Zajícová.

Opilec si stžoval strážníkm

ŽERT
NEBO
POMSTA?
Zadržují mi milenku!
U bytu zapálil boty!
PROSTĚJOV Těžko říct, zda se
jednalo o nemístný vtípek, nebo
vyřizování účtů. Na humor ale
rozhodně neměl náladu majitel bytu, kterému před dveřmi
shořely boty. Po pachateli tohoto žhářského činu pátrá policie,
podle vyšetřovatelů se jedná ale
„pouze“ o přestupek.
„V pondělí 14. srpna po páté hodině ráno neznámý pachatel úmyslně
zapálil jeden pár bot značky Adidas
a další botu nezjištěné značky v Prostějově v ulici Jezdecká. Přitom došlo i k ohoření vstupních dveří do

bytu, které poškozený uhasil ještě
před příjezdem hasičů. Vyšetřovatel
hasičů jako příčinu požáru stanovil
úmyslné jednání,“ uvedla Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouc.
Kdo a proč se dopustil tohoto
kuriózního činu, teprve policisté
zjišťují a pátrají po pachateli. „Na
obuvi vznikla škoda 1 500 korun
a na dveřích nebyla prozatím stanovena. Případem se zabýváme
a v současnosti ho šetříme pro přestupek na úseku požární ochrany,“
dodala Miluše Zajícová.
(mik)

PROSTĚJOV Jeho představy
měly daleko od reality. Opilý muž
žádal strážníky městské policie
o pomoc, protože se domníval,
že jeho přítelkyni zadržuje jiný
chlapík ve svém bytě. Opak byl ale
pravdou, rozjařená dáma se skvěle
bavila a rozhodně ji nikdo uvnitř
nedržel násilím...
„V odpoledních hodinách během
soboty 12. srpna nahlásil oznamovatel hádku dvou opilých mužů
před domem nedaleko Plumlovské
ulice. Hlídku strážníků na místě oslovil muž v podnapilém stavu. Podle
jeho slov má neznámá osoba v domě
zadržovat jeho přítelkyni. Strážníky

byl kontaktován sedmašedesátiletý
majitel domu. Bylo zjištěno, že
devětadvacetiletá žena tam opravdu je, baví se s přáteli, navíc je tam
dobrovolně. Dále majitel domu
uvedl, že se čtyřiačtyřicetiletý muž
dobýval na jeho pozemek a vzbuzoval veřejné pohoršení,“ popsala
incident Tereza Greplová z Městské
policie Prostějov. U mladšího muže
byla provedena orientační dechová
zkouška s výsledkem 2,33 promile alkoholu. „Z místa byl hlídkou
vykázán. Celá událost byla předána
k dořešení příslušnému správnímu
orgánu,“ dodala Tereza Greplová.
(mik)

Nespokojený klient vyhrožoval taxikáři
PROSTĚJOV Ostrý spor se zákazníkem si na služebnu městské
policie přijel osobně vyřešit
jeden z prostějovských taxikářů.
Strážníkům popsal, že klient,
kterého ostatně přivezl s sebou, mu
vyhrožoval kvůli naúčtované sazbě.
„Hodinu před půlnocí ve čtvrtek 17.

srpna se na služebnu městské policie
dostavil čtyřiačtyřicetiletý taxikář
a oznámil, že mu zákazník sedící
v taxíku vyhrožoval újmou na zdraví.
Zjištěný podnapilý pětatřicetiletý
muž hlídce uvedl, že byl nespokojen s tím, že již při nastoupení měl
naúčtovanou sazbu 67 korun. Kvůli

tomu došlo ke konfliktu a na taxikáře
byl hrubý, vyhrožování ovšem popíral.
Věc se strážníkům podařilo na místě
zákazníkovi vysvětlit. Šlo o jednotnou
sazbu taxi po Prostějově. Částku muž
uhradit odmítl, jelikož chtěl zaplatit až
v cíli své cesty,“ sdělila Tereza Greplová
z Městské policie Prostějov.

O tom, kdo měl pravdu, bude rozhodovat přestupková komise.
„Pro podezření z přestupku proti
občanskému soužití byla celá věc
předána příslušnému správnímu
orgánu k dořešení. O tom byli oba
pánové poučeni,“ dodala Tereza
Greplová.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

Vyjelo z řady

V úterý 15. srpna bylo přijato oznámení o nezajištěném autě, které vyjelo z řady zaparkovaných vozidel
nedaleko Kolářových sadů. Hlídka
kontaktovala provozovatele. Ten
vrátil automobil na původní místo.
Protiprávní jednání nebylo zjištěno,
příčinou bylo selhání elektronické
brzdy.
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Dva Prostjované okradeni. JEDNODUŠE!

Michal KADLEC
Ilustraní foto

krimi

Zadlužený pár hledal pomoc u podvodníka
Pavel Clementi (29) nabízel refinancování půjček a tahal z lidí peníze
PROSTĚJOV Říká se, že v nouzi poznáš přítele. Mnohem horší
ovšem je, pokud v nouzi potkáš podvodníka. Právě to se stalo páru, který si na hypotéku pořídil dům ve Vřesovicích. Následně jej
dvojice začala opravovat díky penězům z další půjčky. Po čase však
nezvládala vše splácet a hrozilo, že o nemovitost přijde. V této situaci nabídl pomocnou ruku Pavel Clementi (29). Jak se však později
ukázalo, jednalo se o podvodníka, který zneužil důvěry aktérů. Oba
se tak ze svého domova nakonec museli stěhovat. Celá záležitost se
v úterý probírala u prostějovského soudu.
Exkluzivní reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Hledat pomoc u podvodníků se nevyplácí! Pavel Clementi se narodil v Prostějově jako Pavel Lužný. Kvůli krádežím
aut byl v minulosti odsouzen. Po návratu
z basy však sršel sebevědomím a dokázal
to roztočit. To k němu přitahovalo řadu
„přátel“, a to zejména žen. Takto se seznámil i s Evou Kloudovou, která v té době
působila v oblasti oddlužení nemovitostí. On se rozhodl, že jí v jejím podnikání
bude „pomáhat“. „S partnerkou jsme
na hypotéku koupili dům, který jsme
z další půjčky začali rekonstruovat. Firma, kde jsem v té době pracoval, se však
dostala do problémů a nakonec jsem

v ní musel skončit. To vedlo i k tomu, že
jsem měl problémy se splácením úvěrů
a hrozilo, že o dům přijdeme. V té době
jsem hledal někoho, kdo by nám pomohl
s refinancováním hypotéky. Na internetu
jsem narazil právě na Evu Kloudovou,
kterou při schůzkách zastupoval Pavel
Clementi. Tomu jsem postupně předal
18 tisíc korun. Měl je použít na pořízení
odhadu ceny naší nemovitosti a další
záležitosti, které se týkaly převedení naší
půjčky k jiné úvěrové společnosti. On
však nic z toho, co mi sliboval, nesplnil
a peníze mi dodnes nevrátil,“ vypověděl
u soudu poškozený, který s partnerkou
vychovává celkem tři děti.
Bylo přitom zarážející, že si muž po
předání peněz nenechal od Clementiho vypsat žádné doklady. O tom, že
mu podvodník dluží peníze, však mají
dosvědčovat SMS zprávy, které poškozený poskytl soudu. „Když máte

problém, hledáte někoho, kdo vám
pomůže a chytáte se všeho,“ vysvětlovala jeho partnerka přehnanou důvěru
v Pavla Clementiho.
Obžalovaný se hájil tím, že poškozenému měl rovněž půjčit dvacet tisíc
korun na vyplacení leasingu na jeho
auto. „Nikdy jsem si od něj žádné peníze nevzal,“ tvrdil poškozený. Jisté je,
že pro Pavla Clementiho to rozhodně
není jediná záležitost, kvůli níž skončil
před soudem. Od celé řady lidí se mu
dle obžaloby podařilo vymámit peníze
v řádu stovek tisíc korun. On sám však
další argumenty pro svoji obhajobu
přímo u soudu nevznesl, ještě před
začátkem hlavního líčení požádal, aby
se opět konalo v jeho nepřítomnosti.

V pondělí 14. srpna dopoledne
na přesně nezjištěném místě na
trase mezi náměstím T. G. Masaryka a Svatoplukovou ulicí
v Prostějově odcizil neznámý
pachatel z košíku, který měla
poškozená na kole, její kabelku. V ní měla žena peněženku
s finanční hotovostí 800 korun,
mobilní telefon a osobní doklady. Škodu si poškozená vyčíslila
na 2 500 korun. Případ policisté
šetří pro trestný čin krádeže, za
který pachateli v případě dopadení hrozí až dva roky vězení.

Bral koruny i eura

Ve středu 16. srpna vpodvečer
neznámý pachatel na parkovišti
před domem v ulici Brněnská
v Prostějově nezjištěným předmětem rozbil okno ve dveřích
řidiče na osobním motorovém
vozidle Volkswagen Jetta. Vnikl
dovnitř a odcizil z něj koženkovou peněženku s finanční hotovostí 37 euro a 1 950 korun. Škoda na vozidle nebyla doposud
vyčíslena. Případ policisté šetří
pro trestný čin krádeže, a pokud
pachatele vypátrají, tomu hrozí
až dva roky odnětí svobody.

Straka v kanceláři

Ve čtvrtek 17. srpna před jednou
hodinou odpolední vstoupil neznámý pachatel do neuzamčené
kanceláře v Prostějově v ulici
Školní a na stole našel odloženou kabelku. Z ní ukradl peněženku, ve které se nacházela
finanční hotovost 600 korun
a platební karta. K peněžence
přibral ještě mobilní telefon
a kancelář opustil. Okradené
ženě vznikla škoda 4 200 korun.
Policisté šetří případ pro trestný
čin neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku.

Po pěti pivech odjel

Ve večerních hodinách ve čtvrtek
17. srpna byl v Prostějově v ulici Marie Majerové v Prostějově
kontrolován policejní hlídkou
třiašedesátiletý cyklista, který byl
vyzván k dechové zkoušce. Cyklista pravděpodobně věděl, jak
dopadne, protože nadýchal 1,43
promile a při opakované zkoušce
se hladina ještě zvýšila na 1, 47
promile alkoholu v dechu. Muž
s naměřenou hodnotou souhlasil
a policistům sdělil, že vypil před
jízdou pět piv. Další jízda mu byla
zakázána.

Pavel Clementi ješt coby Pavel Lužný
byl spolen s Petrem Kvapilem odsouzen za krádeže luxusních aut.
2x: foto: internet

Vzhledem k tomu, že se k soudu ze
zdravotních důvodů nedostavila ani
jeho bývalá životní partnerka Eva
Kloudová, která má být vyslechnuta coby svědek, muselo být hlavní
líčení odročeno na 3. října.
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Pondělí 21. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

děti, pejsci, zdraví

Marie GRMELOVÁ
13. 8. 2017 50 cm 3,55 kg
Prostějov

Ludmila MOŽNÁ
13. 8. 2017 47 cm 2,85 kg
Doloplazy

poèet pøestupkù prostìjovanù za I. pololetí
Tadeáš ZNOJIL
13. 8. 2017 52 cm 3,55 kg
Ochoz

Pondělí 21. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
www.vec

Foto: spolenost Agel

26. září tohoto roku v 15.00 hodin.
Délka trvání kurzu první pomoci
v Nemocnici Prostějov jsou dvě hodiny a cena je 300 korun. Zájemci
se mohou hlásit průběžně na čísle
582 315 139.
„Znalosti první pomoci by měly být
samozřejmostí pro každého z nás.
Úraz či nehoda se totiž mohou stát
komukoliv bez ohledu na prevenci a kdokoliv z nás s nimi také může
přijít nečekaně do styku. Při masivním krvácení, zástavě srdce nebo
poranění elektrickým proudem navíc
mohou rozhodovat vteřiny,“ uzavírá
vrchní sestra oddělení anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Prostějov Iva Burgetová, která
v kurzu přednáší.

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍKY!

dozví se jak postupovat při úrazu elektrickým proudem, jak zajistit místo dopravní nehody nebo jak postupovat při
zlomeninách a masivním krvácení, což
jsou nejběžnější život ohrožující stavy,
u kterých právě rychlá první pomoc
rozhoduje. Zároveň nebudou chybět
informace o tom, jak postupovat v situaci, kdy objevíme někoho se zdravotními obtížemi – například otráveného oxidem uhelnatým, tonoucího
a podobně. A dozví se samozřejmě
i informace o správných telefonních
číslech na záchranné složky,“ dodává
Mgr. Marie Jouklová.
Kurzy probíhají v nemocnici každý
měsíc s výjimkou prázdnin. Při naplnění minimálního počtu účastníků
tedy čeká na zájemce nejbližší školení

je kouzelný kženec stedního vzrstu. Ze zaátku potebuje chvilku as, než zane nkomu novému dvovat, ale
potom je z nj velmi milý spoleník, který lovka doprovází
na každém kroku. Vhodný do rodiny, kde bude jediným ppejskem, na vodítku chodí pkn.

Blokové
îištüní
BOHOUŠEK
v Prostüjovü

je dvou až tíletá kíženkyn stedního vzrstu. Milouká fenka plná energie a života, která má ráda výlety a procházky.
Svému pánekovi bude ráda u všeho asistovat a bude mu
oddanou i vrnou parakou. Je velmi dobrý hlída. Se psem
se bez problému snese, na vodítku chodí pkn.

SAŠENKA

ARONEK
je šestiletý pohodový pejsek velkého vzrstu, pátelské
a klidné povahy. Vhodný do domeku se zahrádkou, kde
bude moci voln pobíhat a hlídat. Je to dobrý hlída. Spolenost lidí a mazlení miluje. S fenkou se bez problému snese,
se,,
se
na vodítku chodí pkn.

BRUMÍK

je kouzelný kíženec hrubosrstého jezevíka, malého vzrstu
ve vku zhruba ti roky. Je to milouký a spoleenský pejsek,
který bude skvlým spoleníkem. Šastný bude kdekoliv. Je
vášnivý aportér, s fenkou se bez problému snese, na vodítku
chodí pkn. Vhodný k dtem.

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.

MUZEUM PROSTöJOVSKA, P. O., ASTRONOMICKÉ ODDöLENÍ - LIDOVÁ HVöZDÁRNA

PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Celkem 448 zájemců z Prostějovska dnes ovládá základy poskytování první pomoci díky zdravotníkům Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny AGEL. Nemocnice před pěti lety zahájila pořádání
kurzů první pomoci pro veřejnost,
v rámci kterých odborníci učí lidi
praxi i teorii pomoci při ohrožení
zdraví či života. Zájem ze strany
veřejnosti je přitom značný, a proto nemocnice nabídne hned v září
další kurzy, do kterých se mohou
zájemci hlásit již nyní.
„V případě nehody nebo náhlých
zdravotních obtíží jsou znalosti první
pomoci nedocenitelné, protože právě
rychlá a správná pomoc v krizových
situacích doslova zachraňuje životy.
V Nemocnici Prostějov chceme dovednosti první pomoci naučit opravdu každého, kdo má zájem. Proto
jsme již před pěti lety přišli s nabídkou školení našimi odborníky přímo
v naší nemocnici,“ vysvětluje Mgr.
Marie Jouklová, náměstek pro nelékařskou zdravotní péči Středomoravské nemocniční s tím, že možnosti
školení v Nemocnici Prostějov mohou využít kromě jednotlivců také
firmy, školy, sdružení nebo jakákoliv
skupina osob.
Náplní kurzu je přitom jak teorie, tak
zejména praxe, které jsou zaměřeny na
základní laickou první pomoc. „Účastníci kurzu se naučí správnou techniku
dýchání a nepřímé srdeční masáže,

HORNÍ ŠTĚPÁNOV Na začátku června se v plaveckém stadionu v Praze – Podolí konaly Mezinárodní plavecké závody dětí.
V nabité konkurenci českých,
polských, maďarských a mongolských plavců se neztratili ani
tři žáci Základní školy v Horním
Štěpánově.
Celou akci v Podolí zahajoval světový rekordman Jan Železný. Společnost mu dělal Jan Micka, český
plavecký rekordman a účastník
olympijských her v Londýně a Riu.
Třetím do party byla Jana Pechanová, která nás na olympiádě v Riu
reprezentovala v dálkovém plavání.
Z Horního Štěpánova do Prahy
vyrazili celkem tři plavci, hned dva
z nich z bazénu v Podolí vylovili
medaili. V kategorii třeťáků v závodě na 50 metrů volným způsobem
obsadila Alžběta Kočvarová třetí
místo, rovněž bronzem se blýskl
stejně starý Patrik Müller. „Mezi
čtvrťáky skončila Vladimíra Svobodová těsně čtvrtá,“ dodal učitel
ZŠ v Horním Štěpánově Vlastimil
Slepánek, který netajil hrdost nad
svými žáky pravidelně dojíždějícími kvůli tréninku na bazén do
Boskovic. Celou akci zakončil štafetový závod sedmi žáků a učitele,
kdy výpravu z Horního Štěpánova
doplnili plavci z Velkých Opatovic. Společně pak po napínavém
průběhu skončili na šestém místě.
(mls)
Plavci Alžbta Kovarová, Patrik Müller a Vladimíra Svobodová v Praze úspšn reprezentovali Horní Štpánov.
Foto: archiv ZŠ Horní Štpánov

v mezinárodní konkurenci

Malí plavci ze Štěpánova uspěli

za pøestupky za I. pololetí
450 absolvent kurzpokuty
první
pomoci

Nemocnice hlásí: Máme tém

Z NEMOCNICE ...

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!!!

Markéta HOHNOVÁ
15. 8. 2017 49 cm 3,10 kg
Vícov

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì
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Foto: archiv Veéerníku

z uvedené časové souslednosti
vyvozuje dvě věci. „Autor v době
zveřejnění textu buďto věděl, že
k žádnému protiprávnímu jednání
nedošlo a věc je odložená, anebo
si skutečnosti neověřil a vycházel
z neověřených informací, jak je
u něj bohužel zvykem. Nevím, co
je horší. Zda neověřování si faktů
a vypouštění kachen, anebo úmyslná lež mající pouze za cíl poškodit
osoby a organizace v článku uvedené. Tak či tak se jedná o opakované
nekorektní jednání, které není motivováno hledáním pravdy, ale snahou opakovaně se zviditelnit jako
mladý aktivista i za cenu neověřených či lživých informací," shrnul
přestupkové extempore Smetana.
Podobného názoru je i zastupitel
za KSČM Václav Šmíd. „Ono periodikum je hlásná trouba části
prostějovské opozice. Ke svým
nízkým cílům využívá polopravd

ĠERVENÁ VLNA

ìidiġe na kíižovatce dráždí
PROSTĚJOV Není divu, že mnohé
řidiče doslova bere amok při průjezdu křižovatkou kolem kostela Milosrdných bratří v Prostějově. Jakmile
totiž na zelenou projedou Újezdem
a míří na Olomouckou, po pár desítkách metrů je zastaví červená na dalších semaforech. Proč tady nefunguje
klasická zelená vlna, která by výrazně
napomohla plynulosti provozu?
Dopravní komise města před časem doporučila radním, aby se na technický problém zaměřili a odstranili ho. „Ano, tento
požadavek jsme obdrželi a zabýváme se
jím. Osobně jsem již hovořil s vedoucím
odboru dopravy Miroslavem Nakládalem. Přislíbil mi jednání s odbornou
firmou, která má světelné signalizační
zařízení v Prostějově na starost. Věřím, že
v brzké době dojde k vyladění takzvané
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mi ráda, že to tak dopadlo, podobné komunitní domy
potřebujeme v Prostějově jako sůl. O bydlení v nich je
mezi staršími lidmi v Prostějově obrovský zájem. Novostavby dvou komunitních domů v Holandské ulici
budou nabízet bydlení v celkem pětatřiceti bytech o velikosti 45 metrů čtverečních. Každý byt bude mít lodžii
a parkovací stání, které bude umístěno v suterénu celého objektu. Bude se jednat o čtyřpodlažní domy,“ popsala Večerníku Jana Halvadžievová, prostějovská radní
a předsedkyně bytové komise.
(mik)

Komunitním domčm v Holandské ulici už nic nestojí v cest÷,
stav÷t se zaénou ale až v roce 2018. Foto: archiv Veéerníku

„Získali jsme stavební povolení,“ konstatuje Zdeněk Fišer

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. ZÁìÍ 2017!!

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ LEVNĚJI! POUZE TEĎ A TADY ZA 800 Kč!

!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ VEČERNÍK !!!

Ąidié tohoto auta nedostal pąednost. Ten, kdo ho naboural pąi sjezdu z dálnice, však
ujel a pátrá po n÷m policie.
Foto: Policie èR

k ulici Kojetínská. Došlo ke střetu
přední části automobilu poškozeného
s druhým vozidlem. Řidič druhého
auta však z místa ujel. Na vozidlu Opel
vznikla předběžně škoda za 30 tisíc
korun,“ popsala nehodu s újezdem
jejího viníka Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouc. „Dechová zkouška na
alkohol i provedený test na jiné návykové látky u poškozeného řidiče měly
negativní výsledek. Nehoda je nadále
v šetření,“ dodala Miluše Zajícová
s tím, že po neznámém řidiči, který
nedal přednost, policisté samozřejmě
pátrají.
(mik)

MALÉR s komunitními domy
v Holandské ulici ZAŽEHNÁN

a lží. Já osobně ty, kteří tento občasník udržují při životě, mohu
jen litovat a věřit, že je jednou
bude zajímat pravda,“ zaslal ve
zprávě Večerníku.
Kromě radních je pisateli dlouhodobě trnem v oku dle jeho interpretace „kontroverzní a podivný“
spolek Vlastenecké sdružení antifašistů. „Nechápu, co může mít
mladý člověk proti sdružení, které
pamatuje na oběti národního protifašistického odboje, pořádá zájezdy
na pietní místa nacisty vyhlazených
obcí a snaží se předat hodnoty vlastenectví a národní hrdosti mladé
generaci,“ kroutí hlavou místopředseda prostějovského sdružení Josef
Hasník. Právě na krytí dopravních
nákladů při zájezdech členů spolku
se studenty prostějovských středních škol byly určeny dotace jak
z prostějovského magistrátu, tak
Olomouckého kraje.

Nám÷stek primátorky Pavel Smetana
(vlevo) ani radní Václav Šmíd se podle
pąerovského magistrátu pąestupku nedopustili.
2x foto: archiv Veéerníku

PROSTĚJOV Policisté nyní pátrají
po řidiči, který minulé pondělí sjížděl z dálnice na Kralickou ulici a nedal přednost projíždějícímu vozidlu. Naboural do něho, ale na místě
nehody nepočkal a zbaběle ujel. Na
autě poškozeného řidiče způsobil
třicetitisícovou škodu.
„V pondělí 14. srpna v odpoledních
hodinách jel v Prostějově po dálnici
D46 ve směru od Olomouce prozatím nezjištěný řidič s vozidlem, který
při najíždění na Kralickou ulici nedal
přednost v jízdě, i když mu to ukládalo
dopravní značení, vozidlu Opel Corsa
jedoucímu po ulici Kralické směrem

ZBABęLE UJEL!

Viník nehody

PROSTĚJOV Původně měla výstavba dvou komunitních domů s byty pro potřebné seniory v HolandPrvní etapa rekonstrukce nám÷stí Spojencč se chýlí ke konci. ské ulici v Prostějově prioritu, teprve až jako druhý
Foto: Magistrát m÷sta Prost÷jova měl přijít na řadu komunitní dům v Sušilově ulici.
této etapy bude kompletní rekonstrukce silniční komu- Okolnosti tomu ale chtěly jinak, nedávno zastupinikace společně s výstavbou nových parkovacích míst,“ telé na druhý pokus schválili stavbu tohoto zařízení
doplnil první náměstek Fišer.
(mik) v Sušilově ulici. A Holandská? „Tuto investici jsme
museli zatím odložit, při stavebním řízení se objevily spory s majitelem sousedních pozemků,“ informoval Večerník letos před prázdninami Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky Prostějova.
Situace s projektem, který v Holandské ulici počítá rovnou se dvěma domy pro seniory, se ale během letních
prázdnin výrazně zlepšila. „Zatímco v Sušilově ulici
jsme žádné majetkoprávní problémy neměli a projekt
nikdo z dotčených orgánů ani majitelů sousedních
domů či pozemků nerozporoval, v Holandské ulici byla
situace jiná. Poté, co jsme vyměnili pozemky se společností Lidl, aby se oba domy do lokality vešly, jsme
požádali o stavební povolení. Při stavebním řízení ale
byl proti stavbě komunitních domů majitel sousedního
pozemku, pole mezi místem stavby a aquaparkem. Lépe
řečeno, vznesl několik požadavků, které byly ze strany
města neakceptovatelné. Podali jsme proti nim odvolání a uspěli jsme, stavební povolení nám bylo před pár
dny konečně vydáno,“ sdělil Večerníku horkou novinku
Zdeněk Fišer.
Ani výstavbě komunitních domů v západní části ProstěPo pár desítkách metrč zastaví ąidiée
jova tak nyní už nestojí nic v cestě. „Letos však začneme
jedoucí z Újezdu sm÷rem na Olomouckou další éervená na semaforech. Zcela
v Sušilově ulici, na tom se už nedá nic měnit. Pokud to
nesmysln÷...
Foto: Michal Kadlec
půjde, domy pro seniory v Holandské začneme stavět
zelené vlny a provoz na zmíněné křižo- semaforů často i ucpává,“ sdělil Večerní- příští rok,“ dodal na vysvětlenou Fišer.
vatce tak bude plynulejší a hlavně bez- ku Pavel Smetana, náměstek primátorky Domovní správa Prostějov eviduje aktuálně přes dvě
pečnější. Jsem si vědom toho, že dnes se Prostějova, v jehož kompetenci je dopra- stovky žádostí, především z řad seniorů, o umístění
celá křižovatka kvůli tomuto nesouladu va ve městě.
(mik) v podobných zařízeních s nízkým nájmem. „Jsem vel-

PROSTĚJOV První etapa rozsáhlé rekonstrukce
náměstí Spojenců v Prostějově je skoro u konce.
S firmou, která ji provádí, nemá vedení magistrátu
sebemenší problém. Stavbaři dokonce dohání časový
skluz, který zapříčinily červencové přívalové deště.
Do první etapy rekonstrukce město investovalo zhruba
patnáct milionů korun. „Vše by mělo být hotovo do konce
prázdnin, maximálně do poloviny září. Letos se provedly
parkové úpravy ve středu náměstí, opravila se dětská
hřiště, přibyl asfaltový ovál na bruslení a podzemní kontejnery na tříděný odpad, nyní se ještě dokončují nová
parkovací místa před úřadem práce,“ sečetl Zdeněk Fišer,
první náměstek primátorky Prostějova.
Druhá etapa rekonstrukce náměstí Spojenců je v plánu
příští rok a bude stát deset milionů korun. „Předmětem

Závěrečný „kvapík“ na náměstí Spojenců

dech se bezdomovci na stejném místě
objeví za pár hodin znovu a s novou
zásobou alkoholu,“ uvádí Jan Nagy
s tím, že v poslední době se strážníci
rovněž ve větším počtu zaměřují na
pejskaře. „Reagujeme na časté podněty či stížnosti občanů na nevhodné
chování majitelů psů v parcích, ale i na
ulicích či náměstích. Co se týká povinné registrace a nutnosti čipového
označení psů, tady problémy zas až
tak velké nejsou, ovšem znečišťování
veřejných míst psími exkrementy, to
už problém samozřejmě je,“ konstatuje
velitel Městské policie Prostějov.
Jak se Večerník od Jana Nagyho ještě
dozvěděl, během prvního pololetí
tohoto roku strážníci navíc zadrželi
osm pachatelů trestných činů, vypátrali deset lidí v celostátním pátrání,
na Policii ČR ohlásili spáchání dvaadvaceti trestných činů, patnáct osob
převezli na záchytku a zadrželi dva
řidiče pod vlivem alkoholu.

Pikantní na celém článku je především fakt, že vyšel tak říkajíc
s ´křížkem po funuse´... „O tom, že
bych se měl dostavit k přestupkové
komisi, jsem se dozvěděl náhodou
až z nejmenovaného média, kde
jistý aktivista ve svém článku bez
ověření skutečností tvrdí, že budu
opakovaně předvolán před přestupkovou komisi do Přerova,“ objasnil
okolnosti Pavel Smetana. Usnesení
o pověření přerovského magistrátu
k projednání a rozhodnutí ve věci
přestupku, kterého se měli dopustit
oba jmenovaní, porušením zákona
o střetu zájmů, bylo doručeno 23.
května. Ten během června vše prověřil a vydal verdikt.
Smetana se tedy dotázal přímo
na přerovském magistrátu, co
je na tom pravdy... „Po prověření
došlého oznámení byla přestupková věc dne 26. června odložena
Usnesením, když došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení
o přestupku,“ sdělila vedoucí odboru evidenčních správních služeb
a obecního živnostenského úřadu
Magistrátu města Přerova Jitka Kočicová. Neboli článek vyšel i přesto,
že jeho obsah byl v té době již zcela bezpředmětný. Radní za ČSSD

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV V polovině minulého měsíce se v nejmenovaném
regionálním periodiku objevil
článek známého juniorského
aktivisty a žurnalisty o dalším
údajném přestupku dvou prostějovských radních, Pavla Smetany (ČSSD) a Václava Šmída
(KSČM). Tentokrát mělo jít o nepřiznání střetu zájmů při schvalování dotace místnímu Vlasteneckému sdružení antifašistů ČR.

zjistili jsme

OCENT říká přerovský magistrát
Jan Nagy

Pondělí 21. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

PĆi sjezdu
„Radní se ničeho nedopustili,“ z dálnice
boural

netové stránky www.vecernikpv.cz
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celkem (v Kč)
v dopravě (v Kč)

PROSTĚJOV Políčil si sám na sebe
past! Mladý muž vypil v hospodě pět
piv a rozhodl se na kole odjet domů.
Na křižovatce u Vápenice však byl nucen prudce zabrzdit a o neštěstí bylo
postaráno! Sám si zavolal záchranku,
která ho sanitkou převezla s rozbitou
hlavou a nosem do špitálu.
„V pondělí 14. srpna vpodvečer
nasedl pod vlivem alkoholu na bicykl
pětatřicetiletý muž. Po projetí Olomoucké ulice na křižovatce s ulicí Vápenice zmáčkl prudce přední brzdu,
přeletěl přes řídítka a spadl na zem. Při

pádu se zranil na hlavě, nicméně došel
na náměstí E. Husserla, kde si nechal zavolat záchrannou službu, jež ho převezla
do nemocnice. Tam se podrobil dechové zkoušce, která byla pozitivní s výsledkem 2,25 promile alkoholu. Podezřelý
se přiznal, že před jízdou vypil několik
piv,“ popsala Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouc. „Škoda na kole byla vyčíslena
na jeden tisíc korun. Nehoda je nadále
v šetření policistů z dopravního inspektorátu,“ dodala mluvčí krajských
policistů.
(mik)

NABIL NOS!

OD 21. DO 27. 8. 2017

Blokové
îištüní
v Prostüjovü

úterý 22. srpna: J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická,
Italská, Holandská, Anglická, sídl. Západ - parkoviště, sídl. Západ-cyklostezka, sídl.
Západ-vnitroblok
středa 23. srpna: sídl. Svobody - vnitroblok (blok 2-16), sídl. Svobody - parkoviště
(blok 2-15), Anenská, sídl. Svobody - parkoviště a komunikace (blok 9-11), sídl. Svobody- komunikace a parkoviště (blok 8), sídl. Svobody, U sv. Anny, cyklostezka U sv.
Anny - sídl. Svobody, parkoviště U sv. Anny (H§Z)
čtvrtek 24. srpna: sídl. Svobody - vnitroblok (blok 17 - 21), sídl. Svobody parkoviště (blok 18 - 21), Plumlovská (Jungmannova – kruh. objezd), Jungmannova
parkoviště, Jungmannova (Plumlovská - Česká), cyklostezka
pátek 25. srpna: Zahradní, Luční, K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Slunečná,
Jabloňová, Vřesová, Třešňová

Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Pozorujeme skvrny ve fotosféře,
ale také protuberance, filamenty, erupce a další jevy v chromosféře. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Budeme pozorovat krále
prstenců, planetu Saturn, ale i vzdálenější vesmírné objekty - klenoty letního hvězdného nebe. Procházka vesmírem
nás zavede k mlhovinám, kde se rodí hvězdy, prohlédneme si hvězdné školky – otevřené hvězdokupy, dále krásnou barevnou dvojhvězdu v nejlepších letech i hvězdný hřbitov – planetární mlhovinu. Naše putování zakončíme
u vzdálených objektů – kulové hvězdokupy a cizí galaxie. Vstupné 20 Kč.
ƔVýstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.
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„Osobně si myslím, že stav veřejného pořádku je v Prostějově na velmi dobré úrovni, přestože za první
pololetí tohoto roku registrujeme
desetiprocentní navýšení počtu
spáchaných přestupků,“ konstatoval
úvodem Jan Nagy, velitel Městské
policie Prostějov. „Drtivá většina
přestupků je však z oboru dopravy,
během prvních šesti měsíců řešili
strážníci nebývalé množství případů
nevhodného parkování. V poslední
době často v Prostějově vidíme, že
řidiči nechávají stát svoje auta na
vyhrazených parkovištích pro soukromé firmy, ale i na chodnících či

Michal
KADLEC

pro Večerník

rozhovor

Původní

Velitel M÷stské policie Prost÷jov Jan Nagy.

veřejné zeleni. Co se týká ostatních
odvětví veřejného pořádku, tady
můžeme být naopak spokojeni. Od
ledna do konce června nám výrazně poklesly počty vandalských činů,
jiné přestupkové chování občanů
zůstalo na stejné úrovni. Trošku se
nám zvýšil počet nahlášených věcí
v souvislosti s porušováním nočního
klidu, ale ani tato záležitost rozsahově nevybočila z obvyklých mezí,“
prozradil Večerníku Jan Nagy.
Stále neměnná situace je podle šéfa
prostějovských strážníků v otázce
zásahů proti bezdomovcům, kteří
jsou bohužel stále častými hříšníky
v oblasti veřejného pořádku. „Hodně často strážníci řeší jejich pití alkoholu na veřejných místech a tam, kde
je to vyhláškou města zakázáno. My
jim samozřejmě alkohol vždy odebereme a z místa je vykážeme. Jenomže
účinky tohoto zásahu nejsou takové,
jak bychom si přáli. V mnoha přípa-

PROSTĚJOV O možné demolici budovy městských lázní se přestává mluvit. Radní se předběžně dohodli
s opozicí o jejím dalším využití. Podle
jednatele Domovní správy Prostějov
Vladimíra Průši je technologické
zařízení lázní natolik dobře rekonstruované, že vydrží bez náročnějších
oprav minimálně deset let. Toto
zařízení budou tedy využívat v drtivé
většině sportovní plavci, pro veřejnost Budova lázní postavená v sedmdesátých letech minulého století by m÷la podle
by se měl zase postavit odborníkč vydržet ješt÷ deset let. A využívat by ji m÷li v pąevážné míąe sportovní
Foto: archiv Veéerníku
pětadvacetimetrový krytý bazén plavci.
s vodními atrakcemi a wellness vy- všichni odborníci a také ti, kteří s pro- ních hodinách by pak mohly být k disbavením v aquaparku v Krasické ulici. vozováním podobných zařízení mají své pozici i školám a částečně veřejnosti.
zkušenosti. Na semináři ohledně této Právě pro veřejnost bychom ale realMichal KADLEC
tematiky jsme se společně s opozičními izovali krytý pětadvacetimetrový bazén
Ještě před letními prázdninami radní zastupiteli dohodli na jiné alternativě. v aquaparku společně s nejrůznějšími
i vedení Domovní správy velmi nah- Tedy alespoň doufám, že jsme se vodními atrakcemi a wellness vylas uvažovali o možné demolici lázní dohodli,“ sdělil Večerníku Zdeněk Fišer, bavením. Takové zařízení by mohlo být
v Blahoslavově ulici, které jsou podle první náměstek primátorky Prostějova. dokonce rentabilní, nanejvýš s minimálmnohých již za zenitem svého pro- K jinému řešení přispěl fakt, že staré lázně ními ztrátami při jeho provozování,“
vozu. „Vše, co je staré a dosluhující, je v Blahoslavově ulici lidově řečeno ještě vysvětlil logicky Zdeněk Fišer.
na zbourání. O demolici lázní jsme něco vydrží. „Podle jednatele Domovní Taková dohoda zní opravdu velmi
uvažovali v případě, že se nám podaří správy je technologické zařízení lázní po rozumně, o všem se ale bude ještě jedrealizovat výstavbu padesátimetrového nedávné rekonstrukci na takové kvalita- nat v září na zasedání zastupitelstva.
krytého bazénu v aquaparku, který tivní úrovni, že vydrží minimálně deset Není totiž tajemstvím, že prostějovský
by využívala dohromady veřejnost let v provozu bez náročnějších oprav. Po plavecký oddíl i nadále požaduje
společně se sportovními plavci. Pro- tuto dobu bychom tedy lázně nechali padesátimetrový krytý bazén. Okolo
voz tak dlouhého bazénu by byl ovšem v provozu a využívali by je v převážné tohoto tématu tedy může být ještě
nerentabilní, odrazovali nás od něho míře sportovní plavci. Pouze v dopoled- hodně živo.

zjistili jsme

Začnou je využívat plavci, veřejnost zamíří do aquaparku

10 let vystaráno

Lázně mají na

2016

Opilý cyklista si

2014

573 000

MUZEUM PROSTöJOVSKA, P. O., ASTRONOMICKÉ ODDöLENÍ - LIDOVÁ HVöZDÁRNA

Prostějov (red) - Prodej předplatného pro čtyři divadelní skupiny,
koncertní abonmá, dětské předplatné Čtyřlístek a scénické čtení LiStOVáNí běží po prázdninové přestávce
v Městském divadle v Prostějově.
„Rezervace sedadel pro současné
abonenty skončila v červenci, nyní
jsou uvolněná místa k dispozici
všem zájemcům,“ uvedla ředitelka
divadla Jana Maršálková s tím, že
prodej abonmá skončí 7. září. Propagační materiály s informacemi
o chystané sezóně jsou k dispozici
v pokladně divadla a informačním
centru, které sídlí v zámku na Pernštýnském náměstí.

Pøedplatné k dispozici

Prostějov (mik) – V souvislosti
se zahájením rekonstrukce budovy
DDM na Vápenici se musela dětská
knihovna přestěhovat do zámku na
Pernštýnském náměstí. „Stěhování
bylo dokončeno v pondělí 14. srpna,
od této chvíle si děti mohou půjčovat
knížky na zámku,“ potvrdila Ivana
Hemerková, náměstkyně primátorky.

Dìti musí do zámku

Prostějov (mik) – V pátek 25. srpna
ve 14.00 hodin se na náměstí T. G. Masaryka uskuteční pietní vzpomínková
akce k 49. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy a okupace Československa. „Akce se uskuteční také jako vzpomínka na tři občany Prostějova, které
právě 25. srpna 1968 zastřelili sovětští
vojáci,“ připomněla primátorka Prostějova Alena Rašková.

Pieta k agresi 1968

2015

475 800

pokuty za pøestupky za I. pololetí

2014

436 900

Senioøi mohou studovat

4 481

495 200

Prostějov (mik) – Střední zdravotnická škola v Prostějově otevírá již
dvanáctý běh kurzu pro seniory. „Ten
je určen všem seniorům, kteří nechtějí jen sedět doma, ale chtějí se něco
dozvědět například o tématech poskytování první pomoci, předcházení
nemocem, asertivitě, očistě organismu a dalších. Veškerou problematiku
přednášejí odborní lektoři, kterými
jsou vyučující na této škole,“ sdělila Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky pro školství. Kurzy budou zahájeny
po letních prázdninách a zájemci se
mohou přihlásit přímo ve škole nebo
na telefonním čísle 582 343 861.

5 077

poèet pøestupkù prostìjovanù za I. pololetí

433 000

Prostějov (mik) – Právě dnes bude
zahájena krátkodobá a částečná uzavírka Komenského ulice v Prostějově.
„Uzavírka části Komenského ulice se
týká prostoru před objektem spínací
stanice společnosti E.ON a potrvá od
pondělí 21. srpna do čtvrtka 31. srpna.
Důvodem tohoto dopravního opatření je nakládání odpadů, stání cisterny,
bagru a další stavební techniky,“ uvedl
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.

Zdroj: MP Prostějov

Uzavírka v Komenského

navštivte stále více oblíbenější inter

„Drtivá většina z nich je dopravních,“ konstatuje šéf strážníků

451 900

Zdroj: MP Prostějov

PROSTĚJOV Zatímco na konci loňského roku jsme si pochvalovali, že celoroční statistika
Městské policie Prostějov v oblasti počtu přestupků je čím dál tím příznivější, nyní po pololetí
roku 2017 zvedáme varovný prst. Za prvních šest měsíců tohoto roku spáchali Prostějované
4 716 přestupků, což je o zhruba deset procent více než za stejné období roku 2016. Kde hledat příčiny? Velitel prostějovských strážníků poukazuje hlavně na fakt, že se především snížila
morálka řidičů. Drtivá většina přestupků totiž pochází z oboru dopravy, strážníci nejvíce řešili
případy špatného parkování.

393 300

RYCHLÝ
VEÿERNÍK

zpravodajství
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na pláž taky nevyrazili. Někteří proto v zákazu burkin na našich plovárnách vidí cestu k záchraně evropské
civilizace. Domnívají se, že jestli to
nezarazíme včas, tak nám ti muslimové začnou diktovat už úplně
všechno.
Osobně mi celá tato vášnivá diskuse přijde absurdní. Z historického
pohledu to není tak dávno, co byla
australská plavkyně Annette Kellermanová zatčena za vystupování
v plavkách, které odhalovaly nohy,
ruce a ramena. Soudce tuto sportovkyni nakonec omilostnil, neboť
uznal, že pro plavecký sport je přece
jen vhodnější mít na sobě méně látky. Zatímco před sto lety byla veřejnost pohoršena tím, že se některé
nestydaté ženy odhalují, nyní je naopak pobouřena tím, že se zahalují.
Přijde mi to stejné jako s tancem.
Když se ve Vídni začínalo s valčíkem, vyvolalo to vlnu nesouhlasu.
Tehdejší zvyky přece nedovolovaly,
aby muž při tanci sevřel ženu pevně v náručí. Naopak v době, kdy
na taneční parkety vtrhlo disco, se
mnohým nelíbilo, že muž ženu pustil a obě pohlaví trsala na parketu
odděleně.
Pokud někdo mluví o tom, že burkini ohrožují naši svobodu, přijde
mi to podobně absurdní. Naši svobodu by dle mě ohrožoval spíše ten,
kdo by nám nakazoval, že se musíme
koupat v burkinách, bikinách, mikinách nebo já nevím v čem. Mně
osobně je víceméně jedno, v čem se
kterákoliv žena koupe, hlavně když
u toho na mě neječí, nevybuchuje či
mě jinak neomezuje.
Nikomu nechci brát jeho právo na
to nosit, co on sám uzná za vhodné. To ovšem neznamená, že jsem
placen Islámským státem za to,
abych v našich končinách dělal
burkinám reklamu. I má tolerance
má své hranice a vztahuje se zejména na ženy nad padesát let. Přiznám
se, že na některých pohledných slečnách by mi burkini (stejně jako jakýkoliv jiný oděv) vyloženě vadily.
Rovněž se musím přiznat, že mě rozhodně neláká vyrazit na dovolenou
do Burkina Fasa. Jen mě mrzí, že na
světě neexistuje nějaký stát Bikiny
Faso. Hned bych tam jel...

publicistika

7
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V

vytvořit opravdu děsivý předvolební
plakát s názvem ČESANI? Co říci na
činnost knížecí strany, která do svých
řad přitáhla jedince z podivného hnutí LES, jemuž šéfuje dnes už bývalý
předseda Zelených, členem je bývalá
ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny, kterou nesnášel snad
úplně každý. A že při představování
tohoto jakéhosi TOPupgradu kníže
opět nezklamal a usnul? Mohli bychom takhle pokračovat a mně je
upřímně líto našich komunálních
politiků, kteří pak musí vysvětlovat svým spoluobčanům, zda se
jim ta vedení v Praze již definitivně
nezbláznila.
podstatě nejlépe to dělají strany a hnutí, které teď aktuálně
nedělají nic, nikdo se na ně totiž nenaštve... A pokud z někoho z jejich
představitelů něco vypadne, tak to
má překvapivě hlavu a patu, nebo je
to tak neutrální, že občan to buď ani

A

N

nezaznamená, nebo pokývá hlavou
souhlasně. Je asi dobře, že se konzervativní strany pustily do boje i na sociálních sítích. Dozvídáme se tak například bonmoty stínového ministra
školství přes Facebook...
enápadně se také v tuto chvíli
pytlíkuje rozpočet na příští rok
a současný ministr financí o něm říká,
že je vlastně volební. Každý ministr
chce totiž urvat co nejvíce peněz, pak
je nějak vtipně rozdat voličům a říct, já
a moje strana jsme vám to zajistili, tak
nás volte. Je to tak průhledné, že by
na to nikdo soudný neměl skočit.
Leč stane se tak a hlasy to přinese,
ale pozor! Onen zmiňovaný ministr
financí řekne ještě průhlednější frázi:
„To oni, já - já muzikant, já chtěl šetřit,
aby byl blahobyt pro všechny.“ Za jaképak hnutí on nám to kope? Ano, za to,
které teď již vede před volbami s náskokem, kterému se říká „o parník“ nebo
„o několik koňských délek“ a kterému
na lep, tedy spíše na koblížek, již skočilo voličů přímo hodně, takže je nutná
vlastně nějaká předvolební kampaň.
abychom nezapomněli. Máme
tady již jakési pokusy o kampaň
prezidentskou. No tak to je ovšem
ještě větší horor než kampaň parla-

mentní. Kandidáti se triumfují v nesmyslech a podivných prohlášeních,
kterým rozumí snad jen oni sami.
A ten současný šéf hradu si spokojeně
zase pádluje ve svém žlutém člunu po
hladině rybníka a nemusí hnout ani
prstem, je absolutně v pohodě. A je
třeba se divit? Ne!
Takže si to shrňme, jak říká kapitán
Exner. Je léto a přece se v politice pořád něco děje, ale pro voličstvo nic
dobrého.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Jestli stále platí, že by se do budov na
hlavním nádraží měli přestěhovat policisté, tak jsem jedině pro. A doufám, že
to bude co nejdřív. To, co se v nádražní
hale a také před nádražím stále děje, je
skutečně už na pováženou. Potulují
se tam bezdomovci a taky obyvatelé
nedalekého Husova náměstí chodí
kolem lidí a jen číhají, jak je okrást. Přítomnost policistů taková individua určitě odradí od nekalých úmyslů a nám,
obyčejným lidem, se v těchto prostorách bude dýchat mnohem lépe.
JJarmila Otáhalová,, Prostějov

PØEDPLATNÉ VEÈERNÍKU
nalistujte stranu 20

Zlechov by pomohl

Jsem moc rád, že se na plumlovskou přehradu konečně vrací život, na který jsme
zvyklí z nedávné historie. Čistá voda
konečně láká všechny, kteří si chtějí pořádně zaplavat. Často se v těchto místech
objevují nejen rodiny z blízkého okolí,
ale také rekreanti z celé republiky. A tak
to má být. I když se zdejší podnikatelé
snaží, seč mohou, míst k občerstvení je
tady poměrně dost, určitě by podle
mého názoru pomohlo, kdyby někdo
konečně opravil restauraci Zlechov. Po
dlouhých letech by už opět mohla zahájit svůj provoz. Vždyť tento hotel k přehradě neodmyslitelně patří a přilákal by
další a další návštěvníky. Když úspěšný
návrat do historie, tak se vším všudy!
Petr Opálka, Prostějov

Už aby to bylo!

Nevěřil jsem vlastním očím, když jsem
minulý týden, a to ve všední den hodinu po půlnoci, přijel k čerpací stanici
OMV v Plumlovské ulici. U stojanů
na pohonné hmoty i v jejich těsném
okolí bylo zaparkováno asi patnáct
aut, pomalu nebylo možné se alespoň
k jednomu stojanu přiblížit a natankovat. Osádky těchto vozidel postávaly
před dveřmi stanice nebo vysedávaly
u letní zahrádky. Vesměs se jednalo
o omladinu, která se velmi živě bavila, přičemž samozřejmě dělala velký
hluk, jako by jim celá benzínka patřila.
Nechápal jsem. Je to čerpací stanice
nebo noční zábavní podnik?
Antonín Novák, Prostějov

Benzínka nebo zábavn
podnik?

NAJDETE NÁS NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

Docela chápu, že to nejde vždycky
uhlídat, ale strážníci by měli být razantnější. Byla jsem minulý víkend
se svými dvěma malými vnoučaty
v Kolářových sadech, a docela jsem
se zděsila. Napočítala jsem celkem
pět laviček, které byly okupovány
bezdomovci, pochopitelně notně
se posilujícími pivem nebo krabicovým vínem. Na má vnoučata působili tito lidé jako strašáci, pro ty
nejmenší to rozhodně není dobrý
příklad.
Věra Nadymáčková, Prostějov

Není to dobrý pøíklad

HLAS LIDU HLAS BOŽÍ

ě osobně napadlo staré české
přísloví: „Kdo nic nedělá, nic
nepokazí“. Jelikož to, co některé strany předvádí, mi připomíná činnost
posádky. Ne, nemyslím tentokrát tu
na parníku Titanic, ale bohužel činnost posádky ponorky Kursk. Na
tom prvním plavidle se totiž po havárii aspoň někdo zachránil, kdežto
na tom druhém bohužel nikdo. Jde
možná o drsné přirovnání, ale co
říct na činnost kdysi slavné křesťanské strany, která nejdříve do koalice
s někým vstoupí, potom z ní utíká
jako Julia Roberts ve filmu „Nevěsta
na útěku“? Co říci na činnost kdysi
slavné a tradiční strany sociálních
demokratů, která přeskládá funkce
jako pexeso, že už nikdo ani neví, kdo
ji vlastně vede. A její zřejmě volební
lídr objíždí festivaly typu Colours of
Ostrava a tam vzpomíná na mládí, jak
jezdil taky na koncerty. Chce se tak
přiblížit lidu a nechá své PR oddělení

M

Máme tu horké léto, tudíž pro množství grilování, opalování
a jiných taškařic možná tak moc nevnímáme celostátní politickou scénu. Jenže nelze ignorovat, že za nějakého čtvrt
roku tady máme parlamentní volby. A když se na chvíli zaměříme na aktuální činnost celostátních vedení politických
stran a seskupení, tak se možná ani nestačíme divit...

LEHCE LETNÍ POLITICKÉ ZAMYŠLENÍ

Svého času jsem se s kamarádem
rozhodl vyzkoušet těžbu hliníku
z plumlovské přehrady. Bylo to
v době, kdy kvalitu vody v nádrži
zachraňovala chemikálie PAX 18,
která obsahovala právě tento kov.
Spočítal jsem si, že díky její aplikaci se na dně nádrže mělo nacházet
přibližně čtyřicet tun hliníku. A to
byl velký sen každého sběrače kovu
s dvoukolákem.
V současnosti bych na přehradu
nejraději vyrazil v burkinách.
Proč tak neučiním? Důvodem
rozhodně není fakt, že bych se bál
nenávistných pohledů ze strany
některých českých xenofobů. Problém je v tom, že ty plavky jsou
hrozně drahé! A neuchlácholí mě
ani fakt, že bych díky nim dokonale předcházel rakovině kůže a navíc
mohl ušetřit za opalovací krém.
Navzdory oběma těmto „výhodám“
většinu českého národa burkini
děsí. Převažuje přitom názor, že
u nás se prostě koupeme v „normálních“ plavkách a kdo se chce zahalovat, ať si táhne jinam. Ostatně
v Saudské Arábii byste v minisukni

aneb dovolená v Bikiny Faso

V burkinách na pehradu

MARTIN ZAORAL

GLOSA VEERNÍKU
G

letos slavíme jubileum...

17081170919
17081710932
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S bagrem se nevešel pod most! Bratr tragicky
Hasiči zastavili vlaky, škoda přesáhla sto tisíc...

PROSTĚJOV Tohle řidič vůbec neodhadl! V pátek 18. srpna kolem
půl čtvrté odpoledne došlo na komunikaci mezi Držovicemi a Vrahovicemi k havárii nákladního vozidla Avia, které převáželo malý bagr
značky Neuson. Šofér opomněl fakt, že most není dostatečně vysoký
na to, aby jím se svým nákladem projel. A to se mu vymstilo...
„Z prvotního šetření vyplývá, že řidič pravděpodobně přehlédl dopravní
značení s omezením maximální výšky vozidla a najel pod železniční most,
do kterého narazil horní částí převáženého nákladu. Následkem toho došlo
k pádu bagru na vozovku. Při havárii nebyl nikdo zraněn, alkohol byl u třiadvacetiletého řidiče vyloučen orientační dechovou zkouškou. Předběžně
byla celková hmotná škoda na nákladním automobilu, převáženém nákladu a železné konstrukci mostu vyčíslena na 110 tisíc korun. Přesné
příčiny havárie, její okolnosti a souvislosti jsou v šetření,“ sdělila Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouc.
Na likvidaci havárie se vzápětí podílely dvě jednotky z řad profesionálních hasičů z Prostějova. „Byli
jsme upozorněni na možné porušení mostní konstrukce a úniku
provozních kapalin. Na železniční
trati byl ihned přerušen provoz
a cestou operačního střediska byli
informováni zástupci Správy želez-

nechce devatenáct let

starý případ hrotit
➢ z titulní strany
Mladý šofér Avie hrub neodhadl výšku peváženého nákladu, v tu ránu bylo neštstí neodvratné. 2x foto: HZS OL kraje

niční a dopravní cesty a další příslušné součinnostní
orgány. Podle prvotního obecného ohledání nedošlo
k výraznému poškození mostu. Majitel vlastními
prostředky zajistil odstranění poškozeného převráceného bagru, jednotky poté provedly likvidaci uniklých provozních kapalin,“ informoval Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
(mik)

Nehoda v Lidické bude mít ještě dohru
➢

ZE STRANY 3

17081810938

PROSTĚJOV Jak předesíláme na
třetí straně dnešního vydání Večerníku, v pátek odpoledne došlo v Lidické ulici v Prostějově k závažné
dopravní nehodě. Ženě za volantem vozidla Opel Vectra, která
podle všeho za srážku a zranění tří
osob může, přičtou jistě policisté
k tíži i to, že neměla řidičské oprávnění, doklad o pojištění a také prošlou technickou kontrolu!
„Podle prvotních informací k nehodě došlo v okamžiku, kdy sedmapa-

desátiletá řidička s vozidlem Opel
Vectra přijížděla ve směru od ulice
Šárka do křižovatky s ulicí Lidickou.
Po Lidické jelo v té chvíli osobní
vozidlo ŠKODA Fabia, které řídil
sedmačtyřicetiletý muž. Došlo
ke střetu, po kterém vozidlo Opel
Vectra zůstalo na střeše. V něm cestovala řidička a malé dítě, které bylo
okamžitě převezeno do nemocnice
na pozorování. Ve vozidle ŠKODA
Fabia cestoval řidič se spolujezdkyní. Ta utrpěla zranění,“ poskytla
informace Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouc.

zemřelého chlapce

Alkohol byl u obou účastníků nehody vyloučen orientačními dechovými
zkouškami, hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun.
Vzápětí policisté zjistili hned několik
dalších hříchů řidičky, která drsnou
srážku zřejmě zavinila. Ovšem to nebylo všechno! „Řidička Opelu navíc
nepředložila řidičský průkaz a doklad
o pojištění vozidla. Policisté také zjistili, že na vozidle má ukončenou technickou kontrolu. Její platnost skončila v březnu letošního roku. Policisté
se nehodou nadále zbývají a veškeré
příčiny, okolnosti a souvislosti šetří,“
uvedla Irena Urbánková.

Po nehodě museli do Lidické ulice
přijet také hasiči. „U dopravní nehody dvou osobních vozidel, při
které došlo ke zranění tří osob, asistovala dvě zásahová vozidla profesionálních hasičů z Prostějova. Mezi
zraněnými byly dvě dospělé osoby
a jedno dítě. Hasiči na místě v první
fázi asistovali zdravotnické záchranné službě při ošetřování osob, rovněž
provedli nutná bezpečnostní opatření a zajištění uniklých provozních
kapalin,“ potvrdil Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
(mik)

VÝŠOVICE I po devatenácti letech
je celý případ pro Martina Ingera
pochopitelně citlivou záležitostí.
„Jezdím s kamionem po Evropě,
a když jsem byl v Anglii, volala mi
manželka o vašem článku, že Durejd
Kment je konečně v kriminále. Cítil
jsem zadostiučinění, ale to je asi tak
všechno. Samozřejmě že mám na
něho zlost, odpustit mu nelze. Navíc
ten směšně nízký trest...,“ svěřil se
exkluzivně Večerníku Martin Inger,
který dnes s rodinou bydlí ve Výšovicích. „Myslím na svého bratra každý
den, i nyní po devatenácti letech. Ale
jakékoliv emoce mi bráchu nevrátí,“
přidal jedním dechem.
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Poté, co opilý Durejd Kment srazil na
silnici pod kopcem v Mostkovicích jeho
bratra, smutná událost zasáhla neblaze
celou jeho rodinu. „Když se to dozvěděla naše maminka, která v tu dobu již byla
těžce nemocná, mělo to pro ni fatální

následky. Ani ne za rok také zemřela.
V tu dobu se to zhroutilo na celou naši
rodinu, museli jsme změnit prostředí,“
pustil se do vzpomínek Inger.
Tehdy 30. května 1998 jeho bratr
Aleš jel s kamarádem na kole z rybaření na přehradě. Pod kopcem mu
spadl řetěz z kola, tak se to oba snažili opravit. Na krajnici je však smetlo
auto, které řídil opilý Durejd Kment.
„Ano, cítím vůči němu zášť i dnes, ale
co s tím chcete po tak dlouhé době
dělat? Už to nechci nijak hrotit, raději
si uchovávám ve svém srdci na Aleše
nádherné vzpomínky... Byl to velice
hodný kluk, chodil v tu dobu ještě na
základní školu a chtěl studovat,“ ohlíží
se do minulosti Martin.
Na otázku Večerníku, zda by se nyní
chtěl setkat s Durejdem Kmentem, zavrtěl rezolutně hlavou. „Ne, vůbec ne!
Ať si odsedí trest, který mu patří, i když
je nejen podle mého názoru směšně
nízký. Tři roky za zabití pod vlivem alkoholu je žalostně málo. A navíc jej po
polovině trestu mohou pustit na svobodu. Nás pozůstalé to samozřejmě
hrozně štve, ale s tím už teď nemůžeme
nic dělat. Nemáme ani právní možnosti
se proti rozsudku nějak odvolat a požadovat nové řízení. A během těch devatenácti let jsme na to v rodině neměli
ani sílu, ani myšlenky,“ pravil smutným
hlasem Martin Inger.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 21. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

ZÁKAZ KOUPÁNÍ TRVÁ
Přehrada je stále plná sinic!

Původní
zpravodajství
ví
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Ještě před zákazem koupání dostala voda
v plumlovské přehradě celkem pětkrát
nejlepší možnou známku. Naposledy to
bylo po měření v pondělí 24. července.
Během první srpnové soboty pak zažila
rekordní nápor návštěvníků, který dal
vzpomenout na doby dávno minulé.
O pár dní později však přišla studená sprcha: hygienici kvůli sinicím na přehradě
koupání zakázali. A situace se nezlepšila
ani během uplynulého týdne. Další měření totiž potvrdilo, že množství jedovatých bakterií může být pro plavce nebezpečné. Známka pro vodu v přehradě se
tak ani o stupínek nezlepšila.

Na pøívalové deštì
jsou opatøení krátká
Dle Povodí Moravy je zhoršená kvalita
vody v nádrži výsledkem velmi vyso-

zjistili jsme

9

Ohnivé inferno
u Vrbátek

Z AUTA ZBYL

ŠKVAREK
Pestože zákaz koupání na pehrad platí již skoro dva týdny, v horkém poasí se stále našli nadšenci, kteí se velkého
množství sinic v nádrži nezalekli.
Foto: Martin Zaoral

kých teplot v kombinaci s minimálním
přítokem řeky Hloučely v důsledku
sucha. Jako nejdůležitější faktor se však
jeví přívalové lijáky. „V rámci extrémních srážek bylo do nádrže vneseno
i velké množství znečištění. Kvůli absenci kvalitního čištění odpadních
vod z obcí je voda přitékající do Podhradského rybníka stále plná fosforu.
Ten poskytuje sinicím velké množství
živin a společně s vysokými teplotami
vytváří ideální podmínky pro jejich
rozvoj. Během prudkých dešťů se
znečištěná voda i se sinicemi dostala
z Podhradského rybníka do přehrady.
Za takových okolností nebylo možné
jejich dalšímu množení zabránit,“ vysvětlil tiskový mluvčí Povodí Moravy
Petr Chmelař.
K bujení sinic v nádrži došlo navzdory
tomu, že Povodí Moravy za celkem asi
130 milionů korun nechalo přehradu
vybagrovat. Na dalších více jak 20 milionů přišlo bagrování Podhradského
rybníka. Na začátku obou vodních
ploch spolu s tím vznikly sedimentační
nádrže. K dalším opatřením patří insta-

lace a zajištění provozu srážecích stanic
pro odbourávání fosforu na přítocích
do přehrady a Podhradského rybníka. Na jejich chod obce v okolí přehrady každoročně přispívají ze svých
rozpočtů. To vše je však pro čistou
přehradu málo. „Stanice představují
pouze prozatímní opatření do doby,
dokud okolní obce nedokončí výstavbu čističek odpadních vod a kanalizací.
V tomto směru nastává pozvolné zlepšení, kdy v minulých letech došlo k odkanalizování Vícova a dalších místních
částí Plumlova,“ uvedl v této souvislosti Chmelař, který připustil, že vybagrování nádrže nebylo nejdůležitějším
faktorem pro udržení čisté vody v přehradě. „Odborníci se shodují na tom,
že pro účinnost prováděných opatření
je nezbytné omezit další přísun živin
do vody, odkanalizovat všechny obce
na přítoku a při čištění odpadních vod
eliminovat fosfor,“ dodal Chmelař,
který rovněž připomněl, že se stále najdou lidé, kteří své splašky vypouštějí
do Podhradského rybníka i přehrady.
„V tomto ohledu bychom se také chtěli

obrátit na veřejnost, aby nás bez váhání
informovala, stane-li se svědky takového jednání. Čistá voda v nádrži je náš
společný zájem,“ uzavřel Chmelař.

Nìkdo zuøí,
jiný si zvyká
Navzdory všem těmto argumentům
je situace kolem plumlovské přehrady
pro většinu lidí z regionu velkým zklamáním. Některým z nich už začíná docházet trpělivost. „Při současné kvalitě
vody by se měl konečně začít hledat
konkrétní viník, kvůli němuž byly vyhozeny všechny ty miliony na předčasné
bagrování,“ upozornil Miloš Láznička.
Jiní si už vzhledem k situaci z minulých
let na „srpnové“ sinice začínají zvykat.
„Je to podobné jako loni. Jedinou změnou je, že voda je ještě o něco víc zelená.
Beru věci tak, jak jsou. Při teplém počasí
a kvalitní vodě byla návštěvnost excelentní. Jen škoda, že takových dnů jsme
nestihli více. V srpnu už by návštěvníků
tak jako tak pomalu ubývalo,“ zhodnotil
Radek Kocourek, který provozuje pláž
U Vrbiček.

VRBÁTKY Tak to bylo peklo! Ve
středu 16. srpna před polednem
na silnici nedaleko Vrbátek začalo řidiči osobního vozidla hořet
auto. On sám stačil včas utéct. Vozidlo ale zcela pohltily plameny,
které se navíc rozšířily na vedlejší
pole.
Na místo okamžitě vyjeli jak profesionální hasiči z Olomouce a Prostějova, tak i dobrovolní hasiči z Vrahovic, Vrbátek a Dubu nad Moravou.
„Již v době jízdy hasičů k zásahu bylo
z dálky vidět stoupat vzhůru hustý
černý dým. Hasiči po příjezdu zjistili, že požárem je kompletně zasaženo osobní vozidlo. Plameny zapálily
také strniště na poli o rozměrech asi
deset krát deset metrů.

Hasii i pes bleskový zásah nedokázali auto již od totální zkázy zachránit.
2× foto: HZS Ol kraje

Požár dostali hasiči pod kontrolu
během několika minut, výše škody
i příčina vzniku požáru jsou zatím
v šetření,“ uvedla k ostrému zásahu
Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
(mik)

17063010753

MOSTKOVICE PLUMLOV Tohle
mohl zachránit jedině zázrak. A ten
se bohužel nekoná. Poslední měření krajských hygieniků potvrdilo, že
plumlovská přehrada je stále plná
sinic. Víceméně se tak opakuje situace z loňského roku. Novinkou snad
je pouze to, že zelených a jedovatých
bakterií je v přehradě vůbec nejvíc od dob, co byla po bagrování za
zhruba 130 milionů korun před více
jak třemi roky opět napuštěna. Proč
tomu tak je? A co na to provozovatelé
občerstvení?

region

17081710931

V nočních hodinách ze středy 16.
srpna na čtvrtek 17. srpna neznámý pachatel překonal plot o výšce
240 centimetrů a dostal se do areálu farmy v obci Hruška. Odtud se
dostal k hale, kde byly zaparkované a odstavené zemědělské stroje,
konkrétně se jednalo o dva traktory
a jeden kombajn, ze kterých odcizil
celkem 900 litrů nafty. Z kombajnu
ještě ukradl kufr s nářadím. Společnosti vznikla jednáním prozatím
neznámého pachatele škoda 31 600
korun. Případ policie šetří pro trestný čin krádeže s dvouletou trestní
sazbou odnětí svobody.

Vysál traktory i kombajn

V době od neděle 13. srpna do středy
16. srpna se neznámý zloděj vloupal
do rekreační chaty v katastrálním
území obce Stražisko – Maleny. Nezvaný host se do objektu dostal po
vypáčení dřevěné okenice a okna.
V chatě ukradl elektrickou rozbrušovačku, tři kuchyňské hrnce a pět kusů
rybích konzerv. Na odcizených věcech vznikla škoda 2 800 korun a na
poškození si majitel škodu vyčíslil
na 400 korun. Případem se zabývají
policisté z obvodního oddělení Konice a šetří ho pro trestné činy krádeže
a porušování domovní svobody s tříletou trestní sazbou odnětí svobody.

Sebral i konzervy

V noci z pondělí 14. srpna na úterý
15. srpna vnikl neznámý pachatel na
staveniště nové hasičské zbrojnice
v Konici poté, co rozstřihl drátěný
plot. Následně vnikl do dvou kontejnerů různých firem, kdy z jednoho ukradl elektro nářadí v hodnotě
100 000 korun a z druhého odcizil
věci v hodnotě přesahující částku
18 000 korun. Ze staveniště zmizelo
ještě míchadlo a hoblík, které patřily
dalšímu poškozenému. V posledním případě škoda nebyla prozatím
vyčíslena. Policisté případ šetří pro
trestný čin krádeže, za který pachateli vzhledem k výši škody hrozí
trest odnětí svobody od jednoho do
pěti let.

Vybrakoval stavbu

V neděli 13. srpna pětadvacet minut po půlnoci zastavila policejní
hlídka v Kralicích na Hané v ulici
Prostějovská vozidlo Citroen Berlingo, které řídil třicetiletý muž.
Provedenou dechovou zkouškou
se zjistilo, že je řidič pod vlivem
alkoholu. Hodnota naměřeného
alkoholu se zastavila na hladině
1,40 promile. Na místě mu policisté zadrželi řidičský průkaz a další
jízdu zakázali. Nyní je nezodpovědný muž podezřelý z trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí zákaz
činnosti, peněžitý trest nebo trest
odnětí svobody v maximální délce
jeden rok.
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Loni do Pohádkového lesa za Žralokem
zavítalo rekordních 1 247 dětí. Deštivé
a zamračené počasí letos některé rodiče
odradilo a tak byla návštěvnost přibližně
poloviční. Celé akci to však neuškodilo,
ba právě naopak. „Konečně jsme měli
šanci si s přicházejícími lidmi trošku
pokecat, nebylo to jak na běžícím pásu,“
pochvalovala si jedna z muchomůrek
u vchodu do lesa.
Jak už bývá dobrým zvykem, organizátoři z řad Spolku Plumlovských nadšenců
i pro letošek připravili nová stanoviště.
Kvůli tomu museli ušít přes dvacítku kostýmů. Hned šest z nich patřilo roztomilé

3x foto: Martin Zaoral

skupince mimoňů. Co naopak z loňského roku zůstalo zachováno, byla hyperaktivní majitelka perníkové chaloupky prohánějící všechny děti, které jí chtěly ukrást
stavební materiál. Navzdory veškeré její
snaze byla její nemovitost brzy samá díra.
Pro děti bylo letos připraveno celkem
osm stanovišť, na kterých plnily nejrůznější úkoly a sbíraly razítka. Řada
ze zhruba sedmi desítek pohádkových
bytostí se však v lese pohybovala jen tak.
„Úkoly máme připraveny tak, aby je děti
měly rychle hotové. Jinak by se nám totiž na jednotlivých stanovištích tvořily
nesnesitelně dlouhé fronty,“ vysvětlil

klikni na

www.vecernikpv.cz

strategii při přípravě akce Marek Otruba
ze Spolku Plumlovských nadšenců.
Letošní akce byla pozoruhodná mimo
jiné i tím, že se do ní zapojil rekordní počet zdravotnického personálu prostějovské nemocnice. „Snad na každém stanovišti máme doktora nebo sestřičku. Akce
tak je po zdravotnické stránce perfektně
zajištěna. Žádný úraz jsme však nezaznamenali. Zdravotníci pouze ošetřili opruzeninu pod Spejblovou pleší,“ zmínila se
s úsměvem Gabriela Jančíková.
Letos byl pro návštěvníky Pohádkového
lesa přímo v kempu Žralok připraven
opět skutečně bohatý doprovodný program, mezi jehož vrcholy patřilo silácké
vystoupení. Místo původně avizovaného Železného Zekona, který sice účast
organizátorům přislíbil, ale nakonec dal
přednost akci v Karviné, vystoupil silák
Jarda z Rousínova. Ten mimo jiné odtáhl dvě hasičská cisternová vozidla.
O hodinu později proběhly ukázky zásahu hasičů. Ve 20:00 pak v kempu zahráli
Karel Kahovec, Viktor Sodoma a skupina
George & Beatovens. Všechny děti se také
mohly projet na ponících, prohlédnout si
hasičskou techniku, zařádit si v pěně, malovat křídami, zkusit štěstí v pohádkové
tombole, občerstvit se v lesním baru či si
zaskákat si v nafukovacím hradě.
Akce se tak opět vydařila, Spolek
Plumlovských nadšenců ovšem spánek na vavřínech rozhodně nechystá.
Už na sobotu 23. září na zdejším zámku připravuje 11. ročník Plumlovského vinobraní, na které si pozval Hradišťan s Jiřím Pavlicou.

Oví babika upletla tém tak dlouhé ponožky, jak dlouhé byly zástupy návštvník
Pohádkového lesa.
Foto: Martin Zaoral
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BEDIHOŠŤ Starostovi Bedihoště se podařilo dohledat pravou
identitu muže, který vozil odpad
do příkopu mezi jeho obcí a Žešovem. Zjistit se jej podařilo poté,
co byl snímek vandala zveřejněn
ve facebookové skupině Prostějov
Bez Cenzury. Nejde přitom o muže
z Ohrozimi, jak se původně předpokládalo, ale o profesionálního
vojáka z Prostějova.

v tom ovšem byl nevinně. „Mužem na
fotografii je profesionální voják bydlící
v Prostějově. Už mě i navštívil a kvůli
zveřejnění snímku mi vyhrožoval žalobou,“ prozradil nám starosta Bedihoště
Jiří Zips, který už upustil od svého záměru odpad hříšníkovi zavézt k němu
domů. „Asi žije někde v paneláku a tím
bych pouze obtěžoval jeho sousedy. Je
však téměř jisté, že někde v okolí staví
či opravuje dům. Kde přesně to je, to
se mi ovšem dosud nepodařilo zjistit,“
dodal Zips, který si jedním dechem postěžoval na policii, od které k případu
dosud nedostal žádné vyjádření. „Vše
mělo být údajně předáno vojenské policii. Tak doufám, že pachatele stihne
alespoň nějaký trest a příště si to už rozmyslí,“ uzavřel Zips, který s podobnými
vandaly má více než bohaté zkušenosti.

Profesionální voják byl zachycen, jak vyváží odpady do píkopu mezi Bedihoštm
a Žešovem.
Foto: Facebook

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Nedávný kurátor
Muzea Drahanské vrchoviny Pavel
Moš se s Večerníkem podělil o svých
plánech do nejbližší budoucnosti.
A zatímco v Drahanech udělal v bývalé škole za pár let kus dobré práce,
finanční možnosti obce nedovolily
mu bohužel v započaté práci pokračovat. To však neznamená, že by přišla vniveč...

„V Otaslavicích se do majetku obce
dostala za výhodných podmínek místní fara a radní uvažovali, co s ní. Jedním
z nápadů bylo muzeum, tak jsem nadhodil, že jedno bych k dispozici měl,“
prozradil Večerníku při jedné z akcí na
zahrádce Národního domu znalec regionální historie.
Mělo by jít o bohulibé a užitečné spojení. Podle všeho to vypadá, že právě
otaslavická fara by měla najít své využití
a nashromážděné artefakty z Drahan by

EX

zase mohly najít nový domov. „Přes léto
probíhají finální jednání a stěhování, na
hody, které v Otaslavicích připadají na
konec září, by muzeum řemesel mělo

EXKLUZIVNĚ

otevřít,“ odhalil časový horizont Moš.
Pilně se připravují také v samotných
Otaslavicích. Již v květnu pokračoval
úklid a výmalba prostor fary, občané byli
prostřednictvím obecního zpravodaje
vyzváni k zapůjčení starých dobových
fotografií, vztahujících se ke vzniku
řemesel v obci (cestáře, ledaře, stolaře,
mlynáře, krejčí, holiče, obchodníky, zahradníky, dopravce, apod.). Příležitosti
se prostě chopili s invencí sobě vlastní.
Snad jim elán a nadšení vydrží...

Muzeum se stěhuje z Drahan do Otaslavic

Fotografii se podařilo pořídit jednomu
z místních, který vandala zastihl, jak
se chystá vysypávat obsah svého vozu.
Stopy nejprve vedly k původnímu majiteli stříbrného golfu, který pochází
z Ohrozimi. Jak se později ukázalo, ten

Martin ZAORAL

EXKLUZIVNĚ

Nezamyslice (mls) - Postavit silnici
k 17 novým domům, které by měly
vyrůst v lokalitě Končiny, plánují
v Nezamyslicích. Její součástí by
měla být i stezka pro chodce a cyklisty. Městys v této souvislosti nedávno zahájil stavební řízení.

Nová cesta

Němčice nad Hanou (mls) - Hřiště s posilovacími prvky pro všechny
části těla bylo nedávno otevřeno na
sídlišti v Němčicích nad Hanou. Ke
zlepšení kondice místních zde mimo
jiné přispěje i trampolína. Polovinu
nákladů na vznik hřiště zaplatila společnost, která na okraji města provozuje skládku.

Fitness høištì na sídlišti

Kostelec na Hané (mls) - Rozbitá
silnice mezi Čelechovicemi a Kostelcem na Hané se dočká opravy. Práce
budou zahájeny právě dnes tedy 21.
srpna. Rekonstrukce bude rozdělena do dvou fází. První z nich proběhne od 21.8.2017 do 10.9.2017
a bude se týkat části od kosteleckého
hřbitova až po křižovatku Čelechovice na Hané – Plachý mlýn. Od
11. 9. 2017 do 12. 11. 2017 bude
následovat uzavírka celé opravované
komunikace od hřbitova v Kostelci
na Hané až po obec Čelechovice na
Hané. Výběrové řízení na tuto zakázku vyhrála společnost Colas CZ, která rekonstrukci provede za 785 tisíc
korun včetně DPH.

Silnice do Èelechovic
se zavøe

RYCHLÝ
VEERNÍK

PROSTĚJOVSKO Neomluvitelné!
Šofér přepravující na vozíku za svým
osobním autem druhé vozidlo jel po
dálnici rychleji, než mu dovolovaly
předpisy a navíc měl špatně připevněný náklad. Vozík se mu odpojil a samovolně pak naboural do nákladního
auta! Bylo jediné štěstí, že nehoda se
obešla bez zranění osob.
„V úterý 15. srpna krátce před půl desátou dopoledne jel devětatřicetiletý řidič
s osobním vozidlem Land Rover Discovery s přípojným vozíkem, na kterém
přepravoval vozidlo Hyundai Genesis, po
dálnici D46 ve směru od Prostějova na
Vyškov. Vlivem špatného zajištění nákladu a překročení nejvyšší povolené rychlosti jízdní soupravy dostalo tažné vozidlo

smyk. Souprava se rozpojila a přípojný
vozík pokračoval dál v jízdě v pravém pomalém jízdním pruhu, kde zezadu narazil
do před ním jedoucího návěsu nákladního vozidla Volvo. Přepravované vozidlo
Hyundai z vozíku spadlo a zůstalo stát na
kolech v přilehlém příkopu,“ popsala závažnou nehodu Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouc. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. „Zkouška na alkohol byla u obou
řidičů vyloučena provedenou dechovou
zkouškou. Na vozidlech byla škoda předběžně vyčíslena na 360 tisíc korun. Nehoda byla projednána v blokovém řízení,
řidiči byla uložena bloková pokuta ve výši
dvou tisíc korun,“ dodala Miluše Zajícová.
(mik)

Jakmile se idii tohoto vozidla odpojil pívsný vozík, sám skonil mimo dálnici.
Foto: Policie R

Ve Stařechovicích se letos v červnu pustili do budování potřebné kanalizace. Jak
už tomu v podobných případech bývá,
celá akce s sebou přináší nejrůznější
komplikace. A to zejména pro řidiče.
Uzavírky zde odstartovaly již na začátku
června a komplikují život jak místním,
tak i návštěvníkům sousedních Čech
pod Kosířem, kteří právě sem s oblibou

Zákaz vjezdu byl pvodn u kižovatky v Kostelci na Hané, nyní už je pouze ped
vjezdem do obce.
Foto: Martin Zaoral

STAŘECHOVICE Jak se dostat do
Stařechovic? To je oříšek, jehož rozlousknutí může neobeznámené řidiče pořádně zaskočit. Zákaz vjezdu do
obce najdete jak v Čechách pod Kosířem, tak i ve směru od Kostelce na
Hané. Nejde to ani po cestě vedoucí
mezi poli a ústící mezi Stařechovicemi a Služínem.

míří do Muzea kočárů, hasičského muzea či na zámek. S postupujícími pracemi se situace ještě více komplikuje. „Jak
se mám jako řidič dostat do Stařechovic
a Služína? Zákazy vjezdu jsou z obou
stran, a to jak na křižovatkách v Kostelci
na Hané, tak v Čechách pod Kosířem.
Nechápu, jak to řeší místní,“ svěřil se
nám se svojí zkušeností náš pravidelný
čtenář, který se před časem vypravil na
návštěvu do Služína.
Se stejnou otázkou jsme se tedy obrátili
na zdejší starostku. „Místní mají stále
možnost bezproblémového průjezdu
jak do Stařechovic, tak i do Služína. Lidé,
kteří jezdí do firem v obci, dostali speciální povolenky. Přesto pozorujeme, že
nám tu stále projíždí i ti, kteří tu nemají
co dělat,“ reagovala na náš dotaz Pavlína
Menšíková. Projet Stařechovicemi je
kvůli postupujícím výkopovým pracím
prakticky nemožné. „Případní návštěvníci mohou automobil odstavit na kraji
obce a zbytek dojít pěšky,“ doporučila
starostka. Uzavírky ve Stařechovicích by
letos měly trvat až do konce listopadu.
Ukončení výstavby kanalizace zde plánují na červen příštího roku.
(mls)

Do obce je nejlépe vyrazit pěšky

zjistili jsme

DRŽOVICE Bývalá dlouholetá
starostka Držovic Blanka Kolečkářová se objevila na kandidátce
Starostů a nezávislých (STAN)
do poslanecké sněmovny.
Blanka Kolečkářová ve funkci starostky Držovic skončila po předčasných komunálních volbách, následně se rozhodla rezignovat i na
post zdejší zastupitelky. V současné
době působí již druhé volební období v krajském zastupitelstvu, do
něhož byla opětovně zvolena loni.
Nyní se objevila i na kandidátce
hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ do podzimních parlamentních voleb, kam ji navrhli nejen
krajští kolegové z hnutí STAN ale
i jeho vedení v Praze. V parlamentu však pravděpodobně neusedne,
figuruje na 14. místě kandidátky,
která čítá přes dvacet jmen. „Na
předních místech jsou stále aktivní
starostové či lidé z jiných oborů.
Nejsme žádné uzavřené hnutí slo- Blanka Kolekáová v souasnosti v politice
žené pouze ze starostů,“ vyjádřila se psobí na krajské úrovni jako zastupitelka.
Foto: Martin Zaoral
Blanka Kolečkářová.
(mls)

 Pane místostarosto, letos padlo
pořadatelství této tradiční a oblíbené
akce na vás. Co to pro obec znamená?
„Pro obec to znamená velkou událost a velkou výzvu. Výzvu v tom, že se pokusíme
překonat všechny skvělé předchozí ročníky a posunout tu takzvanou pomyslnou
laťku o něco výše. Bude to těžké, ale pokud
počasí a paní štěstěna dají, zvládneme to.“

Michal
KADLEC

Exkluzivní rozhovor
or
pro Večerník

PIVÍN Dalo to fušku, ale pivínským nadšencům se náramně
povedlo připravit akci, která se
již tuto sobotu zcela jistě zapíše
zlatým písmem do obecní kroniky. Večerník před akcí plnou her
a soutěží Mikroregion Němčicko
se baví vyzpovídal místostarostu
Pivína Kamila Štětaře. Ten potvrdil, že zdejší obec sobotní sešlostí doslova a do písmene žije!

 Jak jste se na pořádání této akce
připravili a jak dlouho přípravy probíhaly?
„Přípravy vlastně začaly hned po Mikroregionu 2016 ve Víceměřicích. Utvářela
se myšlenka, jak by mohla akce probíhat, sháněli jsme sponzory. Do kulturní
komise byli dodatečně zvoleni noví dva
členové, kteří zároveň chystají soutěže,
tvoří program a jsou jedním z hnacích
motorů akce. Jan Nedbal byl kdysi králem Majáles v Prostějově a Zdeněk Svozil má přípravy o to více ztížené, že se
víkend před akcí ženil.“
 Máte dostatečně připraveno místo, kde se letošní hry budou konat?
„Celý sportovní areál dostal novou fazónu! Na klubovnu pro mladé sokoly
nám poskytlo Ministerstvo pro místní
rozvoj dotaci 400 tisíc korun, ale další
finanční prostředky do již neodkladných nutných oprav musela vnést obec.
Vyzvednout však musím všechny dobrovolníky, kteří pomáhali při rekonstrukci celého areálu a při úklidech samotné obce. Všichni odvedli opravdu
veliký kus práce a člověka to utvrzuje
v tom, že jako obec držíme stále pospolu a že společně dokážeme mnoho věcí.

Na internetu nám také běží videopozvánka na akci, která má dobré ohlasy.
Ještě si dovolím poděkovat významným sponzorům akce, a to Olomouckému kraji za poskytnutou dotaci ve
výši 97 500 koroun a panu ministru zemědělství Marianu Jurečkovi za záštitu
nad akcí a finanční příspěvek ve výši 40
tisíc korun.“
 Zvládnete enormní nápor soutěžících, diváků a dalších hostů?
„Věřím tomu, že ano. Velkou oporou
jsou nám místní spolky myslivců, dále
sokolové, hasiči, SRPŠ a Divadelní
spolek Větřák. Dále i mnoho dalších
dobrovolníků, kteří budou pomáhat ať
už při nástupu, tak i při chystání soutěží
a samotné obsluze. Zapojeny budou
i mladší generace, které ponesou cedule
obcí, a děti, se kterými nazkoušela paní
ředitelka naší základní školy Květoslava
Žondrová hymnu Mikroregionu Němčicko. Každopádně náročné to bude, ale
zvládneme to!“
 Postavíte i letos do soutěží pivínské družstvo? A jaké bude mít vyhlídky v tvrdé konkurenci?
„Družstvo již máme sestavené. Jsou
tam dobří mladí kluci, kteří nám ostudu

rozhodně neudělají. Konkurence bude
tvrdá. Máme co zlepšovat! V roce 2015
jsme skončili nevalně na chvostu, v roce
2016 jsme se dostali na šesté místo. Tak
věřím, že ve vzestupné tendenci budeme pokračovat, myslím si, že mluvím za
všechny, když řeknu, že míříme na příčky nejvyšší! Sportovním termínem řečeno, máme výhodu domácího prostředí,
fanoušci poženou družstvo dopředu.“

Foto: archív Veerníku

DO PARLAMENTU! hlásí místostarosta Pivína před akcí desetiletí

Odpojený vozík s autem Stařechovice budují kanalizaci Kolekáová kandiduje „Jsme připraveni, určitě to zvládneme,“

NARAZIL DO KAMIONU!

Houbám se po dešti náramn dailo. U vchodu do Pohád- Všechny pohádkové bytosti se s dtmi vždy rády vyfotily. Šestice roztomilých mimo byla jedním ze zlatomodrých
kového lesa vyrostlo toto muchomrí kvarteto.
To platilo i pro šmoulí rodinku.
heb letošního Pohádkového lesa.

F o too r e poo r táá ž

PLUMLOV Bude se Pohádkový les v Plumlově konat i v tom dešti?
To byla zásadní otázka, na kterou v sobotu v poledne hledaly odpověď stovky lidí. Organizátoři z řad Spolku Plumlovských nadšenců
se nakonec rozhodli akci nerušit. Ve dvě hodiny odpoledne se tak
v kempu Žralok vytvořila fronta lidí v pláštěnkách. Počasí se však
zanedlouho umoudřilo. Všichni, kteří dorazili, si tak mohli užít procházku lesem bez obvyklého návalu.

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Fronta se stála v pláštěnkách, nakonec dorazilo kolem 600 dětí
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PEDPLATNÉ
LEVNJI
608 960 042

Pondělí 21. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

DÉŠŤ POHÁDKOVÉ BYTOSTI Z LESA NEVYHNAL Přírodu ničil voják! Teď hrozí žalobou...
EX

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Až rok za opilost

KRONIKA

aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...

zprávy z regionu

region

ERNÁ
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17081510922
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 21. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

„NEMÁM RÁD MUZIKANTSKÉ RYCHLOKVAŠKY!“

Zdeněk Havel patří k prostějovským hudebním legendám
PROSTĚJOV S kariérou muzikanta
začínal v době, kdy byli na vrcholu
slávy legendární Beatles. Z amatérské roviny se na začátku osmdesátých let minulého století posunul do
profesionální dráhy, ještě za totalitního režimu hrál v kapele prodírající se zahraničím. Zažil vyprodané
hotelové či jiné sály v Norsku, Švýcarsku, ale také v Dominikánské republice. Zdeněk Havel je muzikant,
který se výrazným způsobem zapsal
do prostějovského bigbítu. V současnosti působí společně s Petrem
Zlámalem, jakožto organizátorem
populárních akcí na plumlovské přehradě, ve skupině Trio Plus a rovněž
založil revivalovou skupinu Smokie.

v rámci exkluzivního
interview
ík
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC

17081710935

 Jak se z člověka vůbec stane muzikant? Mohou za to jen geny po rodičích?
„Já osobně to v rodině mám, táta byl
výborný celoživotní muzikant a člen
slavné Orlice. K tomu všemu dělal takzvaný ´šraml´, tedy muziku po různých
zábavách. K hudbě jsem tedy odmalinka měl strašně blízko, táta mi byl velkým
vzorem.“
 A máte nějaké hudební vzdělání?
„Samozřejmě jsem chodil jako spousta
dětí v té době do Lidové školy umění,
kde jsem se celkem osm let trápil hrou
na klavír. Jinak i dnes hraji hlavně na kytaru, což byl i kdysi můj sen se na ní naučit. Od mého dětství jsme totiž jezdili
na Čunína do Žlebu na chatu, kde jsme
prožívali kouzelné večery. Udělal se táborák, a kdo uměl hrát na kytaru, ten byl
king! Na klavíru jsem se trápil, ovšem
na kytaru jsem se naučil hrát sám, jsem
tedy naprostý samouk.“ (úsměv)
 Takže kytara byla velkou zbraní
v „lovu“ na holky?
„V tom našem mladém věku určitě!
A když skončila doba táborových ohňů,
chodili jsme s kamarády na tehdejší
Rudé náměstí, kde měly studentky in-

ternát, a tam jsme na lavičce machrovali
s kytarou. A kdo hrál nejlépe, ten měl
nejhezčí holky!“ (směje
směje se)
 V šedesátých
h letech minulého
století začala vašee muzikantská karičátku profesionál?
éra. Byl jste od začátku
em začínal, byl jsem
„Kdepak! Když jsem
ryzí amatér, a to až do roku 1982. Tehdy
d, který hrál pravidelmě oslovil kamarád,
ně U tří králů, že byy potřeboval zpěváka.
ho nabídku přijal, dal
Teprve až jsem jeho
ehdejším zaměstnání
jsem výpověď v tehdejším
avbách. Do té doby
v Dopravních stavbách.
jsem působil v amatérské kapele, se
kterou jsme hráli všude možně. Ale už
odně fanoušků.“
tehdy jsme měli hodně
 Za minulého režimu se ale těžko
e?
živilo hudbou, že?
o... Ale na druhé stra„Těžko, velmi těžko...
ně to mělo i své klady. Dnes se hodně
poukazuje na to, že za komunistů byla
zakázána anglická muzika, hlavně anglické texty. To je pravda, ale v praxi to
fungovalo tak, že se k anglickým píseské texty a takto se
ničkám udělaly české
zpívalo na našich koncertech. A mladí
nali v originálech, je
lidé, kteří písně znali
tak zpívali s námi. Obcházela se tím
zura a česky zpíkomunistická cenzura
vané cizí písničky kupodivu růzbec nevadily!
ným komisím vůbec
Ostatně podobněě to tenkrát
dělali i nejslavnějšíí čeští zpění hvězdy
váci, tehdejší přední
české populární hudby
řevzatých
měly spousty převzatých
písniček s českým textem.“
 Byla za komunistickéunistického režimu opravdu
du hodně
silná cenzura?
„Byla, bohužel. Museli jsme
hat u každé
si u komise nechat
hválit hudnové písně schválit
bu i texty, nosilii jsme na
řené naschválení vytvořené
hrávky. Většinou pak naši
ci musel
hudební produkci
někdo zaštiťovat,t, napříganizace.
klad nějaká organizace.
apomněl,
A abych nezapomněl,
alespoň někdo zee skupiny
em KSČ!
musel být členem
aly zákazy,
Jinak se vydávaly
buďto hudební skupina neat vůbec, nebo
mohla vystupovat
m repertoárem.
jen s omezeným
ba... Když to dnes
Byla to divná doba...

vyprávím mladým lidem, ani mi to
nechtějí věřit.“
 Vy jste ale měl výhodu
v tom, že určitou část své
hudební kariéry jste
strávil v zahraničí...
„Přesně tak. Od začátku osmdesátých let
až do revoluce jsem
komunistickou perzekuci překonával tím,
že jsem působil v zahraničí. Hrál jsem v Norsku,
Německu, Švýcarsku, Rakousku, s muzikou jsem se
dostal také do Dominikánské
republiky. V každém

roce jsem se vrátil na krátký čas domů,
kde jsme při různých příležitostech se
skupinou něco odehráli, a zase mazali
rychle ven. Navíc, co bych zastíral, zahraniční angažmá byla tehdy jedinou
možností, jak si finančně pomoci. Ale
také spatřit to, co tehdy v Československu bylo drtivé většině obyvatel
odepřeno.“
 Jak jste se během totalitního
režimu dostal k možnosti hrát na
Západě?
„Vždycky záleželo na tom, jak která
kapela byla dobrá. Pokud ano, agenti,
kteří jezdili po koncertech a kapely
posuzovali, vydávali doporučení.
My jsme jim říkali ´gulášníci´. Když
jsme měli jejich doporučení v kapse, museli jsme požádat agenturu
Pragokoncert, aby i ona nám dala
požehnání. Stalo se, byl to pro nás obrovský úspěch. Z výdělků v zahraničí
jsme jí ale museli odvádět polovinu
a z té druhé půlky jsme museli platit
ještě všelijaké poplatky. Zůstala nám
tak zhruba třetina honorářů, ale zaplaťpánbůh tenkrát za to.“
 Vy jste ale na začátku devadesátých let na nějaký čas pustil muziku
k vodě. Proč?
„V roce 1990 skončil Pragokoncert
a také ostatní agentury se postupně roz-

Za komunistů se to dělalo tak, že k anglickým
písničkám se tvořily české texty a ttakto se zpívalo
na našich koncertech. A mladí llidé, kteří písně
ná Obcházela
znali v originálech, je zpívali s námi.
čes zpívané cizí
se tím komunistická cenzura a česky
nevadily!
v
písničky kupodivu různým komisím vůbec
 Spole
Společně s Petrem Zlámalem
nyní mát
máte skupinu Trio Plus, ve
které se p
při vystoupeních střídají
tři zpěvačky.
zpěv
Založil jste ale rovněž ka
kapelu Smokie revival. Jak
jste př
přišel na tento nápad?
„Mně se vždycky velice dobře
zpíval Chris
C
Norman, Smokie vůbec byli moje snová záležitost. Styl
této výborné
výbo anglické kapely z přelomu sedm
sedmdesátých let mi opravdu
sedí. Navíc
Nav se mi i do revivalové
kapely kromě
kr
bubeníka Petra Zlámala pod
podařilo sehnat další výborné
muzikanty
muzikanty.“
 A Suzi
Suz Quatro jste prý sehnal
ve Vícově
Vícově...
„Je to tak
tak. Ale Lucinka Ritterová
s námi hrávala
hrá a zpívala už dříve a poměrně dl
dlouho. Do dřívější kapely
jsem ji získal,
zís když měla šestnáct let.
Do Smokie
Smok revival jsme potřebovali
k duetu Chrise
C
Normana a Suzi Quatro Stumblin´In
Stum
zpěvačku, kterou
bychom m
mohli do našeho projektu
zapojit. A s Luckou mi právě tento
duet hlaso
hlasově velmi sedl. Je fakt hodně
dobrá.“
 Každ
Každého, kdo něco dělá, to
musí bavit.
bav Vás muzika stále ještě
baví a uspokojuje?
usp
„Když k něčemu
n
máte srdíčko, je to
navždy!“
 Jakou hudbu obecně máte vůbec rád?
„Já osobně vůbec nemám vyhraněný
styl muzik
muziky. Mám rád prostě dobrou
muziku! Ať
A jsou to lidovky, které
poslední dobou
d
lidé chtějí slyšet na
každých zábavách,
z
tak je to jazz nebo
rock. Líbí se mi Kamil Střihavka, protože to je pan zpěvák, mezi zpěvačkami byla pro mě jasnou jedničkou
Věra Špinarová.
Špin
Naopak vůbec nemusím takzvané
tak
rychlokvašky, které
sice uspěly v různých soutěžích, ale za
pár let skončí
sko někde v muzikálu nebo
o nich člověk
člov přestane úplně slyšet.“
 Jaké máte hudební plány do
budoucna?
„Jako důchodce jsem rád za každé
nové ráno! (směje se) Víte sám, že
když každoročně hrajeme na Rock
Memory of, tak si tam vždycky připomínáme, který z muzikantů nás
už opustil. Mě ta muzika pořád ještě
baví a zatím ji chci dělat do té doby,
do které mi to zdravotní stav dovolí.“

„Především tím,
že dnešní mladí
muzikanti
mají všechno,
na co si jen
vzpomenou.
(úsměv) My
jsme v roce
1965 kradli po
sloupech reproduktory a doma si
z nich dělali bedny. Nebo jsme
chodili po národních výborech a aparaturu si půjčovali.
Byla to opravdu pionýrská
doba. Ovšem vzpomínáme na to s úsměvem. I přes
všechny problémy to pro nás
byly krásné časy. Dneska stačí
zajít do hudebnin a koupíte si
zde aparaturu, jakou chcete. A na prvotřídní úrovni.
V současnosti je to naprosto jednoduché vytvořit si
technické zázemí.“
 Je momentálně muzikantů dost? Říká se, že co
Čech, to muzikant...
„Zabijákem všech českých muzikantů začaly být
diskotéky. Jak začaly tyto
hudební zábavy, přestaly
fungovat lokály, které si
zakládaly na živé muzice
v podání nejrůznějších
Foto: Michal Kadlec kapel. To víte, jediný diskžokej přijde majitele japadaly. Drtivá většina kapel se tak živila kéhokoliv sálu samozřejmě levněji...
na vlastní pěst, což jsme v té době ještě Hlavně od začátku devadesátých let
neuměli. Tak jsem si řekl, že si odpoči- se tak pravidelná vystupování kapel
nu, což jsem v té době nutně potřebo- omezila na minimum, což mělo kaval, těch osm let v zahraničí byla mnoh- tastrofální důsledek na růst nových
dy také pořádná otročina. Začal jsem se muzikantských talentů. Dnes je tak
živit jako číšník i jako prodavač.“
veliký problém sehnat vhodného
 Po letech odpočinku vás ale mu- mladého muzikanta k doplnění kazika a chuť koncertovat chytily zno- pely...“
vu. Jak došlo k návratu na pódia?
„Oslovil mě dlouholetý kamarád
Mojmír Bernatík z Olomouce, což byl
jakýsi otec všech muzikantů na střední
ZDENĚK HAVEL
Moravě. Potřeboval zpěváka do své
✓ narodil se 30. července 1948 v Prostějově
skupiny, takže jsem neodolal a vrátil
✓ je podruhé ženatý, má dvě děti a dvě úžasné
jsem se k hraní a zpívání. Asi po deseti
vnučky Kristýnka a Sárinku
letech jsme pak hráli prostějovskému
✓ je vyučen elektromontérem a deset let
muzikantovi Zdeňku Fišerovi jeho
pracoval jako autoelektrikář v Kovozávodceři na svatbě. Právě on mi tehdy řekl,
že co budu pořád jezdit do Olomouce, dech, jako elektrikář působil i v Dopravních stavbách
ať to spolu zkusíme tady v Prostějově. ✓ v roce 1982 se vydal na profesionální muzikantskou dráhu, do roku
Slovo dalo slovo, založili jsme seskupe- 1990 hrál s kapelou v zahraničí. Převážně v Norsku, Německu, Švýní Duo Casino a dalších osm let jsme carsku, ale koncertoval i v Dominikánské republice. Po roce 1990 si
spolu vystupovali. Pak začal mít zdra- dal hudební pauzu, živil se jako číšník nebo prodavač, se synem také
votní problémy, takže jsme byli nuceni provozoval realitní kancelář. Od roku 2005 začal spolupracovat s Peskončit. V té době, v roce 2007, ale už trem Zlámalem, založili skupinu Trio Plus a později i Smokie revival
začínala moje spolupráce s Petrem Zlá- ✓ nyní je už v předčasném starobním důchodu
malem, který začal na plumlovské pře- ✓ kromě muziky patří mezi jeho záliby žena a děti, rád si zahraje
tenis či kopanou, jezdí i na kole
hradě pořádat Memory festivaly.“
 Čím se liší dnešní muzikantský zajímavost: s Petrem Jandou se potkal v roce 1966 a začali si tykat, poživot od doby, kdy jste začínal hrát druhé se setkali až po sedmačtyřiceti letech, kdy v roce 2013 legendární
Olympic zavítal do Prostějova
s kapelou?

vizitka

letos slavíme jubileum...

Pondělí 21. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

Prostějov
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HURÁ DO Y
ŠKOL

Ještě dva týdny si naše ratolesti mohou užívat prázdninové atmosféry, než je opět přivítají staré známé lavice a pronikavý pohled učitelů.
Jsou ale stovky dětí, které tyto dny prožívají v napjatém očekávání. Jaké to v té naší škole bude? Co nového mě čeká? Pokud i vy máte doma
prvňáčka, určitě víte, o čem jsou tyto řádky. A to si ještě děti neuvědomují to, co víme my, dospělí. Že s jejich bezstarostným dětstvím je
konec, začínají starosti a povinnosti. Jak se na ně nejlépe připravit?

Období nástupu dítěte do školy
je důležité pro jeho pozdější úspěšnost

Nastavit čas vstávání a příliš neměnit
režim spánku a vstávání ani ve dnech
školního volna. Dbát na dostatek kvalitního spánku.
Optimalizovat ranní vypravování tak,
aby nebylo více stresující než škola
a její nároky. V některých rodinách
je ranní odchod z domu doprovázen
konflikty, spěchem, napětím, které
nesvědčí dětem ani rodičům.
Vytvořit denní režim tak, aby probíhal každý den podobně, a dodržovat
ho.
Dítě nepřetěžovat kroužky a zájmovou činností. V první třídě klidně bez
kroužků nebo jen ty už zavedené.
Nastavit pravidla a dodržovat je. Rodič nemusí křičet a prosazovat pravidla za cenu konfliktů, může mluvit
klidným hlasem. Jestliže je důsledný
a dítě pochopí, že na pravidlech trvá,
bude je respektovat.
Přenášet odpovědnost na dítě: vybrat
oblasti, kde dítě již může být samostatné nebo s asistencí rodiče, a oblasti, kde dítě potřebuje přítomnost
rodiče. Dítě si například může věci do
školy chystat samo s asistencí rodiče
dle rozvrhu. Postupně experimentujme s přesouváním dalších drobných úkolů na dítě. Kontrolujme, ale
neznechucujme. Oceňme to, co se
povedlo, iniciujme dodělání tam, kde
výsledek neodpovídá, ale nekritizujme! Snažme se, abychom dítěti nesebrali chuť a motivaci.

Foto: internet

17081710933

Stálé místo s vhodným osvětlením
a dostatečným klidem, rodič kontroluje správné sezení, správné držení
tužky. Nezapomínejme vyvětrat!
Důležité je najít optimální dobu pro
domácí přípravu a stanovit na celý týden stálý rozvrh. Pokud je to možné,
začínejte s dítětem domácí přípravu
každý den ve stejnou dobu. Optimální délka domácí přípravy je 30 min.,
přičemž by neměla přesáhnout 60
min. Vhodné je zařadit ji v obdobích
vyšší připravenosti k učení (9–12:30,
15–17:30). Je lepší vyvarovat se doby
útlumu (18–20).
S domácí přípravou nezačínejme
hned po příchodu domů, dopřejme
dítěti krátkou přestávku, vydechnutí,
činnost, kterou si samo zvolí.
Zařazujte raději častěji kratší přestávCo íkat
ky než jednu dlouhou. O přestávce
a co neíkat
si dítě může např. zacvičit, kousek se
Dítěti pomůžeme, když mu dáme projít, omýt se vodou. Nevhodná přemožnost poznat, že i my dospělí mů- stávka je hra, televize.

Co dlat
a nedlat

17081820940

Foto: internet

17081710932

Zásady
pro správnou
domácí pípravu

Nejlépe můžeme dítěti pomoci tím,
co očekáváme, co říkáme nebo neříkáme a co děláme. Buďme připraveni,
že dítě může zažívat obtíže a může
potřebovat více naší podpory v některé oblasti. Každé dítě je jiné a každé zvládá některé věci snadno a jiné
s obtížemi. Nechtějme po dětech
to, co nám nešlo. Nežádejme ideální
děti, vrcholové výkony. Nečekejme
ideální průběh jen proto, že nám se
hodí a pro nás je snadný. Rodičovství
je dobrodružství a to s sebou nese
zvládání nejrůznějších problémů
a obtíží. Buďme zaměřeni na dítě, na
jeho potřeby. Radujme se z jeho úspěchů, z jeho silných stránek a citlivě mu
pomáhejme zvládat to, co je pro něj
těžké. Očekávejme, že dítě věci dokáže zvládnout! Když dítěti dokážeme
věřit, naučí se i ono samo sebedůvěře.

Bezprostředně po učení by neměly
následovat jiné, silnější prožitky, které
by vytvořené spoje narušovaly, např.
akční film v televizi.
Vyvarovat se hádek a konfliktů při
domácí přípravě. Motivace, kterou
dítě ztratí, se obtížně znovu nastavuje.
Nejlepší odměnou pro dítě je ocenění rodiče.

17081720930

Jak mže rodi
pomoci dítti zvládnout
nároky první tídy

žeme být nervózní či vyplašení z nových úkolů a situací a že nám trvá,
než si zvykneme. Hledejme na nových situacích a výzvách to pozitivní
a sdělujme to dětem. Můžeme jim
vyprávět příběh našeho dětství: jak
jsme postupně přijímali nové úkoly
a novou odpovědnost. Jak jsme zvládali to, co nám zprvu nešlo.
Spojme dnešní úkoly a nároky s přípravou na dospělost a upozorněme
dítě, že hlavní úkol rodiče je připravit
své děti na dospělost a samostatnost.
Oceňujme, že se dítě pustilo do dalšího období a vyjadřujme svou připravenost stát při něm a pomoci, když to
bude třeba.
Dobré je oceňovat vše, co ocenit můžeme. Zaměřujme se na správnou
snahu a oceňme, i když dítě zatím vše
nedokázalo realizovat.

17081710936

Vstup do školy je pro dítě velká a náhlá změna, která pro většinu dětí
a rodičů znamená značnou zátěž.
Nejedná se jen o změny v požadavcích na výkon a pozornost dítěte, ale
také o změnu životního stylu rodiny.
Adaptace na školu trvá měsíc až dva,
adaptují se děti i rodiče. Pro dítě zahájení školní docházky znamená delší
dobu bez rodičů, přizpůsobení se různým prostředím s různými pravidly
(rodina, třída, družina), zapojení se
do poměrně velkého kolektivu stejně starých dětí, podřízení se autoritě
cizího dospělého, odlišná organizace
školní činnosti (od převažující hry
k učení), větší samostatnost při péči
o své věci, při obědě.
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Konstelace hvězdbude
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Nastává období předškolního shonu pro ty, kteří přípravy na nový školní rok nechtějí nechávat na poslední chvíli. Rodiče tak budou už teď značně nervózní, ovšem děti se v Prostějově
budou tvářit, jakoby se jich to vůbec netýkalo.
LVI - 22.7. až 22.8. S partnerem
se nyní pohádáte kvůli každé prkotině. Je tedy logické, že doma vás
nic držet nebude. Zábavu a pohodu
naleznete v blízkosti lidí, se kterými
se setkáváte v rámci pracovních povinností.
PANNY - 23.8. až 22.9. Právě vy
byste měli více dbát na svůj zevnějšek. Okolo vás se začínají točit noví
potenciální partneři, ve kterých
rovněž najdete zalíbení. Udržujte se
proto a nezapomeňte ani na snížení
své nadváhy.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Nedávno
jste se pohádali s člověkem, kterého však potřebujete v pracovním
životě. Koukejte se co nejrychleji
usmířit a vše si vyříkat. Jinak zapomeňte na to, že vás nadřízení budou
chválit.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Vlastním
přičiněním se dostanete do pořádného maléru, ze kterého vám může
pomoci pouze jeden z rodičů. Problém je v tom, že s otcem ani matkou nemáte nyní zrovna nejlepší
vztahy. Napravte je!

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Zbytečně spěcháte a tlačíte na pilu.
Je jasné, že svých cílů chcete dosáhnout za každou cenu, ale spíše
opatrnost by pro vás byla výhodou.
Ve středu se připravte na konflikt
s nadřízeným.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až
20.1. Pro vás je nyní ideální doba
na zkrášlení domácího hnízdečka.
Můžete naplno uplatnit své kutilské
schopnosti, při kterých nemusíte
nijak krotit svoji fantazii. Dejte se
do práce, budete pochváleni.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Na
konci týdne vás čeká vytoužené
rande. Pokud přemýšlíte, co originálního pro svého nového partnera
vymyslet, pak vězte, že láska prochází žaludkem. Připravte doma
skvělou večeři!
RYBY - 21.2. až 20.3. Cožpak o to,
skvělých nápadů nosíte v hlavě dost,
ale neumíte je realizovat. Nebojte
se proto požádat o pomoc ty, kteří
tomu rozumí a jsou mnohem technicky vyspělejší. Ve dvou se to přece
lépe táhne.
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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
Koupíme chatu v okolí Prostějova.
Tel.:774421818

 

-!  .%)/  #,0 1% 2  *  &'/* $/ 3 $
3-!   5 1% 2 67 *  &'/* 8 $
3-!  5 '%   2  3 & 8 $
3-!  9 %  2   & 84 $
3-!  " #   2 67  & 4 $ )#
  :;; - 3- <- 2  *# , #,
-! 9#&#,

    

  =$/, - # >,, 3 ?

Kompletní

 !"#$%&

Prodám rodinný rohový dům v klidné
části Prostějova. Tel.: 602 588 811
Pronajmu byt 1+1 v Pv. Cena 4.500Kč
+ inkaso. Ne RK. Tel.: 732 548 756
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ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
LEVNĚJI! POUZE TEĎ
A TADY ZA 800 Kč!
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Pronajmu pokoj v rodinném domě. Cena
dohodou. Volné od 1. října 2017. Na tel.:
739 375 283 volejte mezi 17-19 hod.

KOUPÍM dům (novostavbu) do 5 mil.
731 083 931

VOLEJTE: 739 322 895

 

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
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Koupíme RD se zahradou nebo pozemek
v okolí PV. 774421818
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Koupím byt 2+1 v OV, západní část

     města. 777 602 873
info@realitypolzer.cz
Koupíme byt 2+1, hotovost. Tel.:
1($(' *2"3 774101818
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nákupní servis
pro vás
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BERANI - 21.3. až 20.4. Zřejmě
se vám podaří uplatnit své osobní
kouzlo, všichni okolo vám půjdou
na ruku. Vhodnou manipulací s lidmi se vám podaří dosáhnout věcí,
o kterých se vám doteď ani nesnilo.
Nic ale netrvá věčně.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Vás v těchto
dnech čekají nádherné chvíle v lese.
Jako vášniví houbaři si rozhodně
přijdete na své! Vaše úlovky zásobí
celou rodinu, takže i v zimě se budete moci těšit na houbové pochoutky, a to včetně bramboračky.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Přestože většinu týdne budete mít volno,
neodpustíte si myšlenky na práci.
To ale bude trnem v oku ostatním
členům rodiny, kteří vám budou
mít za zlé, že místo odpočinku jste
hlavou úplně jinde.
RACI - 22.6. až 22.7. Pohodu
a klid máte vyloženě ve svých rukou. Jestli si příjemné chvíle strávené s nejmilejšími blízkými nepokazíte sami, budete v sedmém nebi.
Může ale přijít krize, pokud se vám
zapálí lýtka...

letos slavíme jubileum...

infoservis / nabídka realit a nemovitostí
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  " #$ %#&
výrazně nižší cena než na stánku
každý den ve vaší schránce
do 7:30 hodin
možnost vyhrát v soutěži
předplatitelů hodnotné ceny

NABÍDKA PLATÍ
   

-

Na chutnou svačinku jsou paštiky naprosto ideální. Pro nejlevnější značku Matěj od Hamé
spěchejte do supermarketu Tesco, ve kterém stejně jako v Albertu zakoupíte za stejnou cenu
i Favorit Hamé. Pokud máte chuť na Krůtí s vejci, pak nesmíte minout Billu. Májku Hamé
seženete za nejmenší peníz znovu v Tescu, stejně jako Svačinku Hamé. A kdo si libuje ve
Přejeme dobrou chuť!
Vepřové paštice, nechť rychle zamíří do Kauflandu či Alberta.
Průzkum byl proveden ve středu 16. srpna 2017

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 11. 9. 2017 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
Hřbitovní, Mlýnská, Hliník, Novosady, jednostranně ulice Horní
Brána od č. 623 po č. 2, na ul Tyršova č.p.13 a č. 900. Areál ZOD Němčice. Areál Němčice skládka vč.
Kogenerace. Odběratelské trafostanice: Němčice skládka (č. 300718),
Němčice ZD (č. 300720).
Obec: Budětsko, Zavadilka,
Ochoz, Nová Dědina, Štarnov
Dne: 11. 9. 2017 od 7:30 do 12:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
vč. podnikatelských subjektů: Budětsko vč. lokality Žleb, Zavadilka,
místní část Vyšehrad, Slavíkov, Štarnov, Nová Dědina. Odběratelské
trafostanice: Budětsko 5. u ZD (č.
300491), FVE Solar Global Ochoz
(702091), TS Vodafone Budětsko
(703662).
Obec: Protivanov, Bousín, Repechy
Dne: 13. 9. 2017 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
Protivanov, Bousín a Repechy vč.
podnikatelských subjektů, větrných
elektráren, dětského tábora, lokality
Obora, Skelná huť atd.
Obec: Holubice, Stínava
Dne: 14. 9. 2017 od 7:30 do 16:00

hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Holubice vč. ZD, chatových lokalit
u Stínavy, Holubic, u hájenky, Pohodlí.
Obec: Hluchov
Dne: 14. 9. 2017 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Hluchov - od č. 18 a 83 po konec
obce směr Konice (mimo č. 84, 73
MŠ, a lokality u Stříbrného potoku
s čísly 163, 15).
Obec: Brodek u Prostějova,
Otaslavice, Kobeřice
Dne: 14. 9. 2017 od 7:30 do 10:30
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, U Kovárny, Koberská od ul. Císařská po č.
239. Jednostranně ulice Květná od
č. 382 po č. 373 (vč. autoservisu č.
46). Jednostranně ulice Císařská od
č.39 po konec obce s čísly 423, 314
a 295. Odběratelské trafostanice:
Kobeřice lom1 (č. 300702), Kobe-

řice lom2 (č. 300703), Otaslavice
Pila (č. 310671), Otaslavice ZD (č.
300727).
Obec: Brodek u Prostějova, Želeč
Dne: 14. 9. 2017 od 9:30 do
12:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Brodek u Prostějova: celé ulice Nová, areál ČOV,
Družstevní, Zahradní, Květná
od ul. Nová po ulici Hrnčířská,
Hrnčířská, Kroužek, Husova,
Cihelní, Legionářská, Krátká,
Tyršova, Císařská jednostranně
od č.226 po č. 64 a dále od č. 65
a 38 oboustranně po konec směr
Drysice. Celá obec Želeč mimo
části podél silnice ve směru od
hřbitova ohraničená čísly 100 a 6
(vč. č. 226 a 228).
Obec: Buková
Dne: 15. 9. 2017 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: Celá obec
Buková (vč. podnikatelských subjektů). Odběratelské trafostanice:
Buková voda (č. 300747), Buková
ZD (č. 300748).
Obec: Otinoves
Dne: 15. 9. 2017 od 11:00 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Otinoves včetně podnikatelských
subjektů, ZD, mlékárny atd.
E.ON Česká republika, s.r.o.

17072110817

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

letos slavíme jubileum...
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SLUŽBY

DARUJI

FINANCE

PODĚKOVÁNÍ

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESS- Daruji za odvoz používanou dřevěnou
CASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330 králíkárnu (asi 6 kotců), Prostějov, tel.:
602 566 506
Půjčka bez úročitele. Tel.: 728 321 390

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Prodám letní pneu, málo jeté, 175/65 R
14 82 T, na diskách a vyvážená. Za 4000
Kč. Automatická pračka Thomson – zachovalá za 600 Kč. Tel. záznamník, málo
Potřebujete půjčku ještě dnes? Stačí za- používaný za 500 Kč. Barevný televizor
Samsung, cena dohodou. Magnetofon B
volat 607 691 283
90Tesla Mono – kotoučový, cena dohoRychlá půjčka až 200 000 Kč pro všechny dou. Vše na tel.: 604 886 135
s jakýmkoliv doložitelným příjmem. Bez
nahlížení do registru, bez poplatku, bez
zástavy, s možností odkladu splátek. Tel.:
607 967 834

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

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým,
kteří se přišli naposledy rozloučit
s paní Boženou STUŽKOVOU.
Děkujeme za slova
útěchy a za květinové dary.
Naše poděkování náleží i pohřební
službě paní Václavkové za citlivý
a profesionální přístup
při smutečním obřadu.
Zarmoucená rodina.

<<< www.vecernikpv.cz

Stříhání a úprava psů. Tel.: 774 942 100
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Zdravotní masáže, ruční lymfodrenáže nohou, telefon: 608 200 604, web:
www.masazejanahladka.cz, Žeranovská
34, Prostějov

Pěstitelská pálenice Kostelec na Hané
Rynk 120 oznamuje, že nesdružuje kvasy, pálí od 50 litrů za účasti zákazníka,
příjem objednávek na tel.: 582 373 358

Děkuji poctivému
neznámemu nálezci,
který vrátil dámskou kabelku
se všemi věcmi
ve čtvrtek 17. srpna 2017
u Tesca.
S úctou a poděkováním
za poctivost.

17080420856

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

Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád, proč osud byl tak
krutý a musel Ti ho brát.

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým,
kteří doprovodili na poslední cestě
paní Marii BLECHTOVOU.
Děkujeme tímto i všem pracovníkům
pohřební služby paní Václavkové
za profesionální přístup
při smutečním rozloučení.
Zarmoucená rodina.

PRODÁM

Banka Vám nepůjčila? Obraťte se nás! Vyřizujeme úvěry bez nahlížení do registru,
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, tel.: řešíme i exekuce a oddlužení. Vyplacení do
721 344 771. Práce strojem UNC, 24 hodin. profi-pujcky@post.cz. Volejte:
výkopové, terénní práce.
721 347 402
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řádková inzerce / vzpomínky

Dne 20. srpna 2017
uplynulo 18 let od úmrtí
paní Františky KREJČÍ
a 25. srpna 2017
uplyne 24 let od chvíle,
kdy nás opustil
pan Bohuslav KREJČÍ
z Čelčic.
Vzpomíná syn Drahomír
s rodinou.

Dne 23. srpna 2017
vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí
pana Františka SLAVÍKA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Drahomíra, dcera Lenka
s rodinou a dcera Soňa
s rodinou.

Dne 20. srpna 2017
by oslavil své
27. narozeniny můj syn
Honzík VYSLOUŽIL.
Všem, kteří vzpomenete s námi,
děkuje maminka s manželem
a sestra Zuzka s rodinou.

Dne 20. srpna 2017
by se dožil 80 let
pan František SPÁČIL
z Určic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcery s rodinami.

KOUPÍM
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.

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

Maminko drahá,
co víc Ti můžeme dát, jen kytičku
na hrob a s láskou vzpomínat.

15021020132

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

100

17080420856

Jen pouhá stokoruna vám postačí,
pokud chcete někomu ze svých
blízkých poblahopřát
prostřednictvím naší rubriky
vPROSTĚJOVSKÉMVEČERNÍKU.

GRATULACE

Dnes, tj. 21. srpna 2017
si připomínáme 15. výročí
úmrtí naší maminky a babičky,
paní Olgy DOSTÁLOVÉ
z Prostějova.
Vzpomíná syn Stanislav
a vnuk Radek.

UZÁVÌRKA

Dne 27. srpna 2017
uplyne 8 roků od úmrtí naší milované,
paní Jaromíry PŘECECHTĚLOVÉ
z Václavovic.
S láskou vzpomínáme.
Všem, kdo vzpomenou s námi
děkují manžel a děti
s rodinami.

16011421482

17072120808

ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
25. SRPNA

Dne 22. srpna 2017
slaví 90 roků
paní Marie SEKANINOVÁ
z Prostějova.
Do dalších let hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti
přeje celá velká rodina.

V 10.00 HODIN

Dne 20. srpna 2017
by se dožil 41 let
pan Ondřej PERNICA
z Křenůvek.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná táta.

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

60 let spolu, 60 let jedné velké lásky.

Pohřební služba Pavel Makový
    

Dne 26. srpna 2017
slaví diamantovou svatbu manželé
Milan a Bedřiška KAŠTILOVI.
Vše nejlepší přeje dcera
Dana s rodinou, syn Milan
a neteř Krystina s rodinou.

Poslední rozlouèení

Jana Vičarová 1932
Niva Středa 23. srpna 2017
Drahoslav Gross 1947
Františka Vojáčková 1949 Kostelec na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Kostelec na Hané
Jindřich
Pazdera 1946
Smržice Eva Švubová 1934
Prostějov
Jarmila Kopečná 1924
Kraličky
Lešany Ing. Aloisie Žídková 1926
Grygov
Marie Reková 1925
Prostějov Jaroslav Kubes 1952

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
    

Poslední rozlouèení

Marie Blechtová 1931
Prostějov Středa 23. srpna 2017
Blažena Tupá 1935
Plumlov Otta Vymazal 1927 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Fedor Suchánek 1932 Kostelec na Hané Pátek 25. srpna 2017
Ladislav Kadlčík 1952 Obědkovice Marie Sotorníková 1946 Biskupice 14.00 kostel Biskupice
Břetislav Démal 1932
Jesenec Věra Hamplová 1941
Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
17081870946

150123020036

    
Mgr. Silvie Svobodová 1975
Helena Vedralová 1950

Alojzov
Myslejovice

Mgr. Jiří Němeček 1943

Prostějov
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nabídka pracovních míst

letos slavíme jubileum...

Přijmeme pracovnice na úklid kance- Hledám sádrokartonáře, místo práce:
lářských a provozních prostor. 1x ranní Brno, odvoz z Prostějova i zpět zajištěn.
úvazek 8 hodin, 1x odpolední úvazek Více informací na tel.: 702 993 217
8 hodin (možno rozdělit na dva poloviční). Kontakt: 778 744 894, volejte pondělí Nabízím práci ve stavebnictví, pro
studenty nebo důchodce. Telefon:
až pátek, 8 – 15 hodin.
603 753 849
Firma PEMA úklid přijme pracovníky na úklid firemních prostor. PD: Nemůžete pracovat všechny směny?
odpolední směna 14:00-22:00 hod., My Vám zajistíme práci pouze na směnoční směna 22:00-6:00 hod. Ná- nu, která je pro Vás možná. Nabídneme
stup možný ihned. Tel.: 774 149 221, buď ranní, nebo jen odpolední, možno
email: pemauklid@pemauklid.cz. Pra- dohodnout jen noční a nebo jen víkend.
Info.: Personální agentura, Kravařova 9,
coviště: Prostějov
1.patro, Prostějov, tel.: 602 603 067
PŘIJMEME pracovníka na strojový úklid
výrobní haly. Zkrácený úvazek, mzda Nabízím dlouhodobou brigádu – jedno100 Kč/hod. Místo vyhrazeno pro OZP. duché šití na průmyslovém stroji, drobné ruční práce. Zkušenost s šitím vítána.
Kontakt: 778 744 894
Pracovní doba dohodou. Místo výkonu
Bezpečnostní a úklidová agentura práce Kostelec na Hané. Po zaučení
přijme do pracovního poměru inva- možná práce na doma. Více informací
lidního důchodce na pracovní pozici na tel.: 773 234 016.
operátor pultu centrální ostrahy. Zkrácený pracovní úvazek, noční směny,
místo výkonu Prostějov. Podmínkou
je práce na PC, komunikativnost, čistý
JE V PÁTEK 25. SRPNA
trestní rejstřík. Informace na tel. čísle:
V 10.00 HODIN
602 786 692.

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme pomocnou sílu do kuchyně,
mytí nádobí, přípravné práce. Vhodné pro
důchodce, muže i ženy. Tel. 777 099 406
Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
- uklízečku ranní směny + sobota
- dělníka do výroby – provoz
Kostelec na Hané, ranní a noční směna,
provoz Prostějov brzká odpolední
Info na tel.: 582 342 095,
8:00 – 14:00 hod
Nabízíme práci na DPP či DPČ pro tyto
pozice: číšník/servírka, kuchař/kuchařka,
pomocná síla do kuchyně, úklidový pracovník, pomocný zedník na stavbách. Po
zapracování možnost přechodu na HPP.
Bližší info na emailu: info@insitapers.eu
nebo na tel.: 777 099 406.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Montážní pracovníci
Ředitel/-ka kvality
Obsluha balící linky
Zámečníci
Specialisté prodeje
Terénní pracovníci v sociálně
aktivizační službě pro rodiny s dětmi
Pracovnícispalovny

UZÁVÌRKA

Sběr jablek v Itálii. Tel.: 720 363 435

Pondělí 21. srpna 2017
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Provoz

Kvalifikace

Firma

90 Kč/hod.
45 000 Kč
16 450 Kč
20 000 Kč
20 – 25 000 Kč

třísměnný
pružný
nepřetržitý
pružný
jednosměnný

základní + praktická
ÚSO s maturitou
základní + praktická
základní + praktická
ÚSO s maturitou

18 000 Kč
17000Kč

jednosměnný vyšší odborné
nepřetržitý
úplnéstřední

Mürdter Dvořák, Olšany u Pv
LINAPLAST, Kralice n. Hané
PROFROST, Prostějov
Marek Baláš, Čelechovice n. Hané
Sihera, Držovice
Člověk v tísni, Prostějov
Megawastore–ekoterm,Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Pozice
Asistent/-ka kanceláře

Plat (Kè)
10 000 Kč

Provoz

Kvalifikace

pružný

ÚSO s maturitou

Firma
Okno nemovitostí, Prostějov

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

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

PRÁCI HLEDÁ

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

17072170818

17081720934

Soustružník kovu, 45 let praxe v nástrojárně hledá brigádu. Na soustuhu udělám vše.
Jsem čiperný důchodce. Nástup možná ihned. Tel.: 604 854 082 – napsat SMS.

17081820942
17081620925

17060920615

17081520921

17081520921

17081820941

17081710937

17040720401

Strojní zámečník-mechanik šicích strojů
hledá práci i mimo obor ve strojírenství.
tep77@seznam.cz
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á
PRO VOLNOU CHVILICKU
 hádejte..
á á

aneb luStETe,
bádejte,
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 33/2017:

Také čtyřiatřicáté 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 24. 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

Wichterlova ul.
David BLAHÁK, Spitznerova 10, Prostějov
Výherce získává: 2 VSTUPENKY v hodnotě 500 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správn:

vyhrál/-a

Tom Somr
Petra BOHANESOVÁ, Žitná 39/10, Čechovice
V
Výherce
získává: DVĚ VSTUPENKY
na koncert v hodnotě 598 Kč..

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
správn:

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

vyhrál/-a

PIVNÍMIMIXY
Lucie SROSTLÍKOVÁ, Dobrochov 69
Výherce získává: PIVO v hodnotě 432 Kč z pivovaru Litovel.
SU
DO
KU

správn:

SUDOKU

vyhrál/-a

8,5,2,5Veronika KAMENÁ, Pod Kosířem 344, Čelechovice na Hané
Výherce získává: DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY v hodnotě 400 Kč.
KŘÍŽOVKA

17081660924

správn:

Výherce získává RODINNÉ VSTUPNÉ
do zámku, na expozici Svrák a upomínkové
pedmty v celkové hodnot 400 K.

vyhrál/-a

Přijeďte si poslechnout skvělou plejádu hudebních skupin a interpretů
Marie SCHMIDTOVÁ, Kaple 39, Čelechovice na Hané
Výherce získává: CELODENNÍ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na akci.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získává DV VSTUPENKY
na koncert skupiny Perut
v hodnot 500 K.

POSILA, DEVĚT, AMPÉR, ŠRANK, STATI, AORTA, VYPRCHAT, PARTE, PLAST,
DOMOV, TRNKY, LAVÓR, MĚSTO, BAROŠ, NIMRA, LVOUN, JANEK, MANIACI,
ANODY, KORÁB, MŠICE, IDYLA, ZRADA, MĚSTA, PSAVOST, VAZAL

...s námi po cestách
ŠAMPION
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 POLITIKY a graficky lehce poupravili dlouholetého starostu města od plumlovské přehrady
a člena ODS...

Výherce získává CELODENNÍ
VSTUPNÉ v hodnot 400 K na akci.

Výherce získá RODINNÝ VSTUP
na oba dny v hodnot 500 K.

16070712278

17080460860

DO PROSTĚJOVA ZAVÍTÁ SKUPINA ......
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TIPVeerníku

RESTAURANT DAY
KDY: NEDÌLE 27. SRPNA 2017 ,11:00 AŽ 14:00 HODIN
KDE: ZAHRÁDKA NÁRODNÍHO DOMU, PROSTÌJOV

LUKOSTØELBA:
středa 23. srpna:
16:10 3. středeční závod (soutěž dospělých i mládežníků, lukostřelnice za zimním stadionem Pv).
sobota 26. srpna:
10:00 Prostějovské 3D (kvalifikační
závod dospělých a dorostu, Vojtěchov).

NOHEJBAL:
neděle 27. srpna:
14:00 TJ Sokol I Prostějov - SK Sokol
Horažďovice VYNK Hapon (14. kolo I.
ligy mužů, dvorec u sokolovny na Skálově náměstí).

Restaurant Day je v Prostějově stále populárnější. Jeho letní etapa se uskuteční 27. srpna v době od jedenácti do čtrnácti hodin opět na zahrádce Národního domu. A nabídne
staré i zbrusu nové speciality!
Těšit se můžete na indické speciality, v nabídce bude například
rybí suruwa, falafel a kuřecí korma. Poprvé budou na stánku
medová srdce, těšit se můžete na domácí pivo, baskickou kuchyni, zelňačku, domácí koblihy, nakládané sýry, domácí loupáky, kváskový chleba. „Budou i grilovaní pstruzi a uzený kapr,
chobotnice a domácí staročeské buchty,“ pozvaly všechny zájemce o gurmánské zážitky Milada Sokolová, Martina Šponarová a Markéta Valentová, hlavní organizátorky akce.
Takže, chystejte chuťové pohárky a také krabičky, abyste si
některé z laskomin mohli odnést domů.

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Školní 1, Prostějov
pondělí 21. srpna
17:30 Auta 3
animovaná komedie USA
20:00 True Love
pásmo animovaných filmů
ČR pro dospělé
úterý 22. srpna
15:00 Teorie tygra
komedie ČR
17:30 Já, padouch 3
animovaný film USA
20:00 Po strništi bos
komediální drama ČR
středa 23. srpna
17:30 Emoji ve filmu
animovaná komedie USA
20:00 Po strništi bos
čtvrtek 24. srpna
17:30 Temná věž
akční sci-fi USA
20:00 Barry Seal: Nebeský gauner
akční drama USA
pátek 25. srpna
17:30 Velká oříšková loupež 2
animovaná komedie Kanada
20:00 Barry Seal: Nebeský gauner
sobota 26. srpna
15:30 Emoji ve filmu
17:30 Po strništi bos
20:00 Barry Seal: Nebeský gauner
neděle 27. srpna
9:00-13:00 Workshop youtuberingu
lektor: Petr Cieslar a tým z Pevnosti poznání
15:30 Velká oříšková loupež 2
17:30 Po strništi bos
20:00 Temná věž

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
od 2. srpna
POMÁHÁME UŽ 25 LET
Putovní výstava fotografií Charity Prostějov byla vytvořena k 25. výročí jejího
založení a formou momentek zachycuje
dění a atmosféru v této organizaci. Autorem fotografií je Tereza Skoupilová a
kolektiv pracovníků Charity Prostějov.
Uvidíte na nich nejen její klienty, ale i
zaměstnance, kteří již pětadvacet let poskytují péči a pomoc těm, kdo to nejvíce potřebují. Výstava potrvá do 13. září.
(Galerie Na Půdě)

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

Letní kino
e
Mostkovice

středa 23. srpna
20:30 Místo u moře
drama USA
pátek 25. srpna
20:30 Špunti na vodě
česká rodinná komedie
sobota 26. srpna
20:30 Inferno
akční drama USA
neděle 27. srpna
20:30 Angry Birds ve filmu
animovaná komedie USA

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

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

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 3. září
KŘEHKÁ KRÁSA
výstava fotografií motýlů S. Víznerové
do 3. září
STOLETÍ FOTOAPARÁTŮ
Výstava unikátních fotografických přístrojů vyrobených v období od roku 1900 až
po přelom 20. a 21. století byla připravena
ve spolupráci se členy Spolku přátel historické techniky ve Velkém Oseku. Prohlídka historických kousků jistě zaujme nejen
„staré“ fajnšmekry, kteří zavzpomínají na
obrazovou kvalitu oblíbených analogových fotoaparátů, ale také současnou generaci digitálních fanatiků.
od 3. srpna
JAN KANYZA - POZDNÍ SBĚR
všichni, kdo se chtějí potěšit nevšedními
obrazy, jsou zváni na výstavu obrazů malíře, básníka, muzikanta, vynikajícího vypravěče a dabéra Jana Kanyzy. Kolekce asi
padesátky děl z tvorby posledních roků je
uspořádána ve spolupráci s Galerií umění
Prostějov a jejím majitelem Jindřichem
Skácelem u příležitosti umělcových 70.
narozenin. Výstava trvá do 3. září.

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

Neděle

20.8.

10.30 - 11.30
17.00 - 18.00
10.00 - 11.00

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

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

19.8.

KDE SE
CO DÌJE?

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ aneb, co se
OKÉNKO A VÝSTA
VÝSTAVY
VY kde děje…
Kino METRO 70

Sobota

akce v regionu...
Hradozámecká noc v Čechách pod Kosířem
Nadcházející sobotu 26. srpna se budou konat premiérové kostýmované hrané prohlídky na zámku v Čechách
pod Kosířem. Vše od 17:00 hodin zahájí koncert ve velkém sále zámku, v rámci kterého vystoupí zpěvačka Lucie Laubová a klavíristka Vendula Urbanová. Od 18:00 do 21:00 hodin pak budou probíhat večerní prohlídky zámku se scénkami
ze života Františka Josefa II. Silva Taroucy a jeho rodiny v nastudování ochotnického divadla ze Slatinic.

Mikroregion Němčicko se bude bavit v Pivíně

Výstava králíků v Kostelci

Po patnácti letech čeká obec Pivín pořádání akce „Mikroregion
Němčicko se baví“. Všichni mohou čekat krásné setkání plné zábavy, soutěží, hudby, občerstvení a dobré nálady. Akce se bude
konat v sobotu 26. srpna od 14:00 hodin v areálu fotbalového
hřiště a ponese se ve filmovém duchu. Vše zahájí ve 13:00 hodin
slavnostní průvod od obecního úřadu. Připraveny budou zábavný doprovodný program, bohaté občerstvení i zajímavá tombola.
Zahrají kapely Bon Jovi revival a Funny band.

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Kostelci na Hané
jako každoročně pořádá ve dnech 26. a 27.srpna 2017 výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Výstava se koná u příležitosti kosteleckých hodů v prostorách farské zahrady . Celá řada vystavovaných zvířat bude prodejná a zájemci tak budou mít možnost
nákupu kvalitních chovných zvířat. Výstava je otevřena 26.8.2017 od
13.00 hod – do 18.00 hod. a 27.8.2017 od 8.00- do 16.00 hod. Členové ČSCH se těší na Vaší návštěvu v příjemném prostředí.

Plumlovský kotlík

úterý 22. srpna
VYCHÁZKA NA KOSÍŘ aneb „Den
na loukách přírodního parku“
Vycházka pro malé i velké loukami a
sady Velkého Kosíře, při níž se zapojíte
do práce pro přírodu. Projdete se z Kaple
na Národní přírodní památku Vápenice,
odtud se vydáte ke Státnímu a Růžičkovu
lomu, v jejichž okolí najdete pestrou mozaiku luk a ovocných sadů se spoustou
vzácných rostlin a živočichů, především
hmyzu. Pro děti budou připraveny hravé
aktivity, pro všechny společná práce pro
přírodu (hrabání sena, zalévání stromků)
a drobné občerstvení. Ráno odjezd vlakem v 8:02 do Kaple, návrat do Prostějova z Čelechovic na Hané vlakem nejpozději v 15:45. Délka trasy asi 5 km.
čtvrtek 24. srpna
16:00 HRY S DOPRAVNÍ
TÉMATIKOU
(Dětské dopravní centrum Prostějov)
21:00 NOC S FILMEM:
KRÁSKA A ZVÍŘE
(zahrádka Národního domu, v případě nepříznivého počasí v Kulturním
klubu Duha)

Tuto sobotu 26. srpna se bude konat 6. ročník jedné z nejpopulárnějších akcí v kempu Žralok. Tradiční soutěž ve vaření kotlíkových gulášů odstartuje v uvedenou sobotu od 9:00 hodin, po prezentaci soutěžních družstev bude samotné vaření zahájeno
o hodinu později. Vyhlášení výsledků je plánováno na 15:00 hodin. K dobré chuti zahraje seskupení hudebníků Kokeno rock.

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 Mgr. 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.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15, Prostějov 796 01. I v roce
2017 nabízíme možnost využít služeb
našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství také zajištění
baterií do sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých veliLAZARIÁNSKÝ SERVIS - Půjčovna re- kostí). Zároveň vás upozorňujeme na
habilitačních a kompenzačních pomůcek, změnu telefonního čísla poradenského
Prostějov Hacarova 2 nabízí k zapůjčení zařízení: 775 549 777.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, fr. hole, WC křesla a další. Infor- Prohlídky Radniční věže v Prostějově,
mace na tel. č. 776 054 299 pouze pondělí které zajišťují zaměstnanci informační
až čtvrtek 15:00 - 18:00 hodin nebo na e- služby Magistrátu města Prostějova,
-mail: Vladimira.Zapletalova@seznam.cz jsou na programu během srpna od
pondělí od čtvrtku vždy 9:00, 10:00,
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- 13:00 a 14:00 hodin. Historické cenmouc v Prostějově nadále poskytuje služ- trum města se prohlíží ve 14:00 hoby nevidomým a slabozrakým občanům din každou sobotu a neděli od sochy
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
T.G.M.asaryka, v neposlední řadě začne
prohlídka kostela Povýšení sv. Kříže kažKlub aktivních seniorů při Svazu těles- dou sobotu a neděli v 15:30 hodin.
ně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Prohlídky Historického centra města
Kostelecká 17, pořádá v sobotu 9. září a Kostela Povýšení sv. Kříže zajišťují stu2017 zájezd do zámku Lednice a parku. denti Střední odborné školy podnikání
Tel.: 588 008 095, 724 706 773
a obchodu.
RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

EROTIKA

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

NA ZÁMKU „ŠAFINA“

15052710549
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Pondělí 21. srpna 2017
Číslo 34•Ročník 21
Naleznete
uvnitř

NA SVTOVÉM TR&NU! OHLÉDNUTÍ ZA
ROCK SEZONOU
== Série rockových koncertů na
plumlovské přehradě skončila, co na
to pořadatel?
strana 23

EXKLUZIVNĚ

ESKÁČKO
BEZ GÓLU

== Prostějovští fotbalisté na půdě Uničova nevstřelili gól a berou
pouze bod
strana 27

Foto: Martin Zaoral

Divadlo prozradilo,
proè je láska slepá...

strana 23

JEDNOU
VTOU

== Koudymu to pálí. Exprostějovský fotbalista Jan Koudelka ve
službách Vyškova má fazónu jako
hrom. V uplynulém týdnu se trefil hned čtyřikrát! Tři góly nasázel
v MSFL Hodonínu, jeden v pohárovém duelu s Jihlavou.
== Třetí solární lavička v Prostějově, pomocí které se lze připojit
i k internetu, by měla být instalována ve druhé polovině září u hlavního nádraží v ulici Janáčkova.
== Kostelečtí fotbalisté mohou
směle hodovat. Úspěšný vstup do
sezóny mohou oslavit na sobotní
hodové zábavě se skupinou SAX,
kterou pořádají v sobotu 26. srpna
v areálu hřiště.
== Autogramiády obrazové publikace Prostějov – Hanácký Jeruzalém se minulý pátek v knihkupectví Kosmas účastnily desítky
čtenářů.
== Nohejbalisté Sokola I Prostějov ještě nemají jistotu play-off.
Po víkendové porážce s Žatcem
musejí v sobotním domácím duelu
s Horažďovicemi bodovat.
== Pokud si chcete užít nádhernou
procházku přírodou, nezapomeňte
se v úterý 22. srpna ráno přihlásit
na akci Den na loukách Přírodního parku Velký Kosíř. Podrobné
informace na webových stránkách
města Prostějova.

DOKONČENÍ NA STRANĚ 39 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ

➢

koláž Veerníku

CINCINNATI, PROSTĚJOV Po Karolíně Plíškové se na tenisový vrchol vyšplhala další česká tenistka. V novém vydání světového žebříčku WTA svítí jednička u Lucie Šafářové – aktuálně nejlepší
deblistce světa. Na turnaji v Cincinnati postoupila s Barborou Strýcovou do semifinále a získané
body ji katapultovaly na čelo světového pořadí.

JESTŘÁBI
ZABRALI
== Hokejisté Prostějova nasázeli
Havířovu pět branek a těšili se z první výhry
strana 35

Návštěvníci zámku spatří Na velodromu budou:
ŠLÁGR VEČERNÍKU - CYKLISTIKA

KRÁSU KOLEM NÁS
PLUMLOV Půvabné dívky zahalené jen do průhledných závojů,
s nimiž si nebezpečně pohrává
vítr, průzračné moře, na jehož vlnách se kolébá člun domorodých
rybářů žijících v chatrčích postavených na vysokých kůlech nad
mořskou hladinou či třeba „jen“
zasněžené noční prostějovské náměstí. Plumlovská výstava Spolu
prostějovských fotografů (SPF)
chce ukázat, že krása je všude kolem nás.
Výstava byla zahájena v neděli
6. srpna. „Vyrazili jsme na šermířský
víkend a přitom si s rodinou střihli
i prohlídku zámku. Určitě je fajn, že
se tu pořádají nejrůznější výstavy
včetně této,“ nechal se slyšet jeden
z návštěvníků. Spolek prostějovských fotografů vznikl před osmi lety.
Tvoří jej skupina přátel, které kromě
fotografování spojuje i záliba v cestování, lásce k přírodě a k horám.
„Ať si již každý fotografuje sám či na

Snímky jednotlivých len SPF jsou k vidní na stnách podél schodišt plumlovského
zámku.
Foto: Josef Franc

hromadných výpravách na kolech
či pěšky, svoje fotografické úlovky
si navzájem ukazujeme a jsme rádi,
pokud je můžeme společně před-

boje na zelených trávnících aneb

stavit i veřejnosti,“ uvedl Josef Franc,
jeden ze zakládajících členů SPF. Výstava bude na zámku k vidění až do
15. září.
(mls)

KAM ZA F

MISTI SVTA!

PROSTĚJOV Velký sportovní svátek je po roce opět tady! Dráhová
cyklistika v podobě Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka má ve světě vysoký kredit, což potvrzuje opět letošní zvučná účast.
Ve startovní listině se objevila celá řada medailistů z mistrovství světa
či Evropy a dokonce i olympijských her.
Mezi závodníky razí jedno jméno nade všemi – Theo Bos z Nizozemí. Pětinásobný
mistr světa a vítěz několika prvotřídních silničních akcí, se na stará cyklistická kolena
vrací na dráhu a svou obnovenou dráhařskou kariéru otestuje i na prostějovském
oválu.
Z pohledu prostějovských diváků je pak dobře známé jméno Alexe Buttazzoniho,
který loni ovládl Memoriál Otmara Malečka již potřetí a zařadil se tak mezi legendy
největší tuzemské cyklistické akce.
Velké naděje na protržení letité výsledkové smůly v hlavním závodu si dělají i organizátoři z SKC TUFO Prostějov. Jednu dvojici v madisonu by měli vytvořit dva letošní medailisté z MS – Adrian Teklinski a Wojciech Pszczolarski. Druhou, a to neméně ambiciózní, pak Ludek Lichnovský a kometa letošní sezóny Christos Volikakis.
Mezi sprintery pak bude obhajovat loňské prvenství odchovanec prostějovského
klubu Robin Wagner.
Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka proběhne na prostějovském velodromu ve čtvrtek 24. a pátek 25. srpna. Denní program začíná ve
13:00 hodin, finálové jízdy jednotlivých kategorií po šestnácté hodině. Vstupné
je tradičně dobrovolné a výtěžek poputuje na onkologické oddělení Fakultní
nemocnice Olomouc.
(zv)

VŠE O NADCHÁZEJÍCÍ GP PROSTĚJOV
ČTĚTE NA STRANĚ 26

TBALEM

➢

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 4. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 4. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 4. KOLO

PØEBOR OFS PV – 4. KOLO

PØEBOR OFS PV – 4. KOLO

TJ SOKOL URČICE
FK NĚMČICE NAD HANOU
SOBOTA 26.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

SK PROTIVANOV
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 27.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

TJ SOKOL KLENOVICE N/H
HANÁ PROSTĚJOV
SOBOTA 26.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

TJ JISKRA BRODEK U KONICE
TJ HORNÍ ŠTĚPÁNOV
NEDĚLE 27.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Brodku u Konice

TJ SOKOL VÍCOV
FC PTENÍ
NEDĚLE 27.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vícově

22

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

Pondělí 21. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
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V Plumlov byla k vidní erotická
komedie o tom, pro je láska slepá
VIDEO&FOTO
GALERIE

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

DIVADLO NA ZÁMKU
NABÍDLO ZVÍECÍ SEX
PLUMLOV Pokud jde o namlouvání a páření či jinak řečeno o lásku a erotiku, pak se lidé od zvířat v ničem
neliší. To je hlavní poselství hry V borůvčí, se kterou uplynulé úterý na plumlovský zámek zavítal divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten. Ve zcela originální inscenaci herci předvedli nejen svá těla, ale
i notný kus umění. Publikum si díky nim uvědomilo, že pokud jde o sex, tak „lidé nosí hlavu v řiti, kde je
taková tma, že si ani za bílého dne nevidí na špičku nosu“.
věk, ve kterém se právě sex a erotika sebe samu přesvědčit, že jí nejlépe
PŮVODNÍ
dostávají do popředí zájmu,“ vysvět- bude samotné. Poté přišel na řadu
reportáž
lil Hašek.
divoký skupinový striptýz, po němž
Foto: Martin Zaoral
pro Večerník
V úvodu se diváci seznámili se čtveřicí se herci na chvíli na jevišti ocitli úplně Po skuten divokém skupinovém striptýzu se herci na scén na chvíli ocitli zcela nazí.
hlavních představitelů. Muže repre- nazí. V následné scéně se již dokonale jen to nejnutnější předváděli celou či samičky. Jednoznačně z ní vyplývalo, na groteskních eskapádách herců. Bylo
Martin
zentovali snílek toužící po pravé lásce „převtělili“ do rolí albatrosů s podob- škálu mimických, tanečních, gym- že i ptáci v těchto věcech mají pořádný přitom jasné, že už jen zkoušení této
a „namachrovaný“ sexuální predátor, ným vlastnostmi, jaké měli jejich lidské nastických a někdy i kaskadérských zmatek a řídí se heslem „čím víc za ní/ originální hry musela být neuvěřitelZAORAL
ženy pak opakovaně zklamaná dívka předobrazy. Zbytek hry už se odehrá- prvků. Vše doprovázely hudba a zpěv ním utíkáš, tím dál ona/on utíká před ná „psina“. Na úplný závěr láska přece
Geisslers Hofcomoedianten jsou plná lásky, kterou nemá komu dát, val prakticky beze slov. Téměř nazí her- zběsilého „lesního muže“. Hra byla za- tebou“. Vše bylo prostoupeno napros- jen zvítězila, přestože bylo všem jasné,
na plumlovském zámku pravidel- a zatvrzelá feministka, která se snaží ci v kostýmech zakrývajících skutečně měřena na hledání vhodného samečka to svébytným humorem založeným že ani jeden ze zamilovaných nemůže
nými hosty. Našli si tu už i své věrné
být nikdy zcela spokojený. „Moc se mi
publikum. „Letos jsou tu počtvrté
to líbilo, jsem plný dojmů, které ještě
a my jsme si ještě nenechaly ujít
musím zpracovat. Jedno však vím jistě:
ssaa
sa
aa
3x foto: Martin Zaoral
ani jedno z jejich představení. Jsou
jestli tohle divadlo do Plumlova zase
prostě skvělí!“ prohlásily dvě slečny
někdy přijede, určitě si ho nenechám
v publiku. „Jezdíme sem vždycky
ujít,“ řekl bezprostředně po utichnutí
otestovat naši novou hru, abychom
vytrvalého potlesku jeden z diváků.
Kdo si divadelní soubor Geisslers
zjistili, jestli má vůbec cenu ji hrát
Hofcomoedianten a jejich výtečdál. Tentokrát jsme přivezli inscenanou hru V borůvčí nechal v úterý
ci V borůvčí, která měla předpremiujít, může jen litovat a současně zjišéru předevčírem v zámeckém divaťovat, jak se dostane na multižánrodle ve Valticích,“ potvrdil umělecký
vý festival Baroko. Právě na přehlídvedoucí divadla Petr Hašek. Proč si
ce, která se bude konat od 23. do
„Geissleři“ vybrali právě žánr ero- Na scén se pedvádli sameci samikám...
…stejn jako samiky samekm.
Publikum se rozhodn mlo na co koukat.
27. srpna v Kuksu, bude inscenace
tické němohry? „Naše divadlo letos
V borůvčí opět k vidění.
oslavilo šestnácté narozeniny a to je

F o too r e poo r táá ž

SSexuální
exuálnní vábení
váábeení na
na ddivadle
ivvadlle

Reportážní fiasko na Díví válce...
17081810947

Redaktorku na představení nepustili...

Náměstím otřásal

METAL
VIDEO&FOTO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

ČECHY POD KOSÍŘEM Uplynulou středu se v zámeckém parku
v Čechách pod Kosířem konalo divadelní představení Dívčí válka od
Františka Ringo Čecha. „Upozorňujeme, že je přísný zákaz fotografování a zákaz pořizování audio i videozáznamů,“ sdělovali před začátkem
pořadatelé.
„Všem novinářům jsme dopředu oznámili, že se žádné záznamy pořizovat
nesmí a bez vstupenky vás tam stejně
nepustím,“ oznámila Večerníku slečna
z agentury ARKS Plus, která měla tuto
akci takzvaně na povel. Vstupenky však
již byly beznadějně vyprodané.
Zajímavostí ovšem také je, že slečny při
odchodu rozdávaly lidem letáčky s in-

formacemi o připravovaných akcích,
když však viděly visačku Večerníku,
jedna z nich potichu pronesla: „To je
Večerník, tomu to dávat nebudeme.“
Co je k takovému přístupu vedlo, to je
ve hvězdách. „Bylo mi přislíbeno, že by
mohl být rozhovor s panem Františkem Ringo Čechem, ten ale ihned po
představení odjížděl a z agentury se ani
neobtěžovali, aby mi dal někdo vědět,
ačkoliv si můj kontakt uložili,“ uvedla
zklamaná redaktorka Večerníku.
Druhý den pak pořádající agentura
ARKS Plus sice Večerníku poslala tiskovou zprávu, ta však v žádném případě nemohla nahradit přímou reportáž
z ojedinělého vystoupení Františka
Ringo Čecha a jeho divadla. „Legendár-

Pedstavení Františka Ringo echa a jeho hereckých koleg bylo urit vynikající. Jen škoda, že Veerník u toho nesml být...
Foto: agentura ARKS Plus

ní komedie Františka Ringo Čecha se
letos poprvé uskutečnila jako open air
divadelní představení v Čechách pod
Kosířem! Jiráskovy Staré pověsti české
zná asi každý z nás. Ovšem ne všechno,
co nás ve škole učili, a co Alois Jirásek
napsal, musí být pravda! Dívčí válka

je nejúspěšnější a nejhranější ze všech
divadelních her v České republice. Její
atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení,“ uvádí
se v tiskové zprávě agentury ARKS Plus.
(nam, mik)

ROCK MAIER FEST ve znamení
desítek aneb ohlédnutí za rockovou sezónou

PROSTĚJOV Bez Petra Zlámala
a jeho agentury HIT trade si příznivci kvalitní rockové muziky již desetiletí nedokáží představit léto na pláži
U Vrbiček u plumlovské přehrady.
Právě tento muž stál a pořád stojí za
Prostjovská kapela From Beyond rozehála stovky divák jako první.
seriálem festivalů ROCK MAIER
Foto: Michal Kadlec
FEST, který se i letos skládal ze tří
PROSTĚJOV Organizátoři Pro- ostravská kapela Malignant Tumour. dílů. V nich se představily nejen prostějovského kulturního léta při- „V rámci kulturního léta jsme chtěli stějovské rockové legendy, ale také
pravili minulý čtvrtek večer pro vyhovět co nejširší skupině fanouš- úspěšné revivalové kapely.
příznivce metalu velmi přitažlivé ků dobré muziky. Vím, že uspokojit
vystoupení dvou kapel. Náměstí nemůžeme všechny, těch hudebních Michal KADLEC
T. G. Masaryka se od šesté hodiny žánrů je hrozně moc. Ale věřím, že Letošní ročník ROCK MAIER FEST
večerní otřásalo pod pořádným například dnes jsme udělali radost byl ve znamení zábavy pro celou rodinářezem dunícím z reproduktorů všem, kteří mají rádi metal. A jak nu. Organizátoři z agentury HIT trade
na pódiu.
jsem sama viděla, mezi diváky byly kromě výborné muziky nabídli návštěvZhruba pětistovku diváků potěšilo zastoupeny všechny věkové genera- níkům jízdy na koních, kolotoče, ukázky
nejprve vystoupení nejstarší pro- ce,“ řekla Večerníku Ivana Hemer- práce záchranných sborů, seskoky prosstějovské metalové skupiny From ková, náměstkyně primátorky Pro- tějovských parašutistů a při závěrečném
Beyond. Po dvouhodinovém před- stějova, která má v našem městě na dílu festivalu samozřejmě i 15 druhů
stavení vystřídala naše muzikanty starost kulturu.
(mik) gulášů, které rychle mizely z prodejních

pultů. K tomu všemu spousta dobrého
piva a jiných specialit z grilu za doprovodu hudebních vystoupení několika špičkových a skvělých kapel. „Co bych chtěl
vyzvednout, tak byla vystoupení legendárních Katapultů revival MORAVA
s novým bubeníkem, který celou kapelu
hnal neustále dopředu a vzhůru, samozřejmě i letos skvělých SMOKIE revival
z Prostějova, kteří letí neustále kvalitou
nahoru, a to nejen proto, že kapelníkem
jsem já,“ propuká v huronský smích Petr
Zlámal, majitel agentury HIT trade.
„Moc se mi letos líbili i Black Sabbath
DIO, kteří svou produkcí zrají jak víno. Je
radost poslouchat jejich muziku až k samotnému vrcholu večera, a to vystoupení kapely Motorgang. Ta je úžasná díky
neskutečné podobnosti svých vzorů kapely Motorhead a fantastickému výkonu
a muzikantské kvalitě jednoho z nejlepších bubeníků Česka Josefa Cigánka,

Majitel poádající agentury HIT trade
Petr Zlámal psobí také jako bubeník
v kapelách Plus a Smokie revival.
Foto: agentura HIT trade

který doprovází největší hvězdy českého
hudebního světa. Celou akci hodnotím
velmi pozitivně, nebýt chladu v pozdních hodinách během GULÁŠ ROCK
FESTU, neměl letošní ročník žádnou
chybu, za což patří i všem divákům
obrovský dík,“ uvedl dále Petr Zlámal.
Hlavní duše tří pořádaných akcí na pláži
U Vrbiček u plumlovské přehrady hodnotí celkově rockovou sezónu kladně.

„Letošní sezónu, byť počasí nestálo vždy
na naší straně, hodnotím jako velmi
úspěšnou a určitě přinesla mnoho pozitivního do dalších ročníků. Desátý ročník LEGENDY SE VRACÍ přinesl pro
všechny, co poslouchají tuhle muziku,
hodně dobrého a kvalitního vystoupení
všech kapel a příští XI. ročník přinese
a přiveze zcela a zbrusu nové kapely k Vrbičkám,“ nastiňuje už nyní léto 2018 Petr
Zlámal. Rovněž desátý jubilejní ROCK
MEMORY OF byl v letošním roce pojat jako velké představení všech starých
dobrých kapel prostějovského regionu.
„A také byl podtržen a doplněn špičkovým pódiem, obrazovkami a zvukem
mistra zvuku pana Horkého, jenž výrazně podpořil úžasnou atmosféru celého
festivalu, který je největší v našem regionu, plní a naplňuje vzpomínky všech
generací, jež se zde potkávají,“ dodal Petr
Zlámal.
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společnost

Linda Wichterlová
oslavila stovku
i s obyvateli Stražiska

STRAŽISKO Skromnost a laskavost. To jsou dvě slova, která nejlépe
charakterizují Lindu Wichterlovou.
„První dáma Stražiska“ v pátek 18.
srpna v neobyčejné tělesné i psychické svěžesti oslavila sté narozeniny.
Oslavenkyně se tak dostala do pro ni
ne zcela obvyklé role. „Aby mě tak ještě posadili na zlatý trůn,“ zažertovala
manželka světoznámého vědce, které
v životě ze všeho nejvíce vyhovovalo
držet se v pozadí a vytvářet zázemí
pro druhé.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
zpravodajství
ví
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Nejenže je Linda Wichterlová neobyčejně milou, vtipnou a noblesní dámou,
mimo to ji lze považovat i za přírodní
úkaz svého druhu. „Tak se podívejte na
tu naši stoletou babičku! Místo aby na
své narozeniny odpočívala, tak pro celou
rodinu upekla tuhle skvělou buchtu s borůvkami, které jsme přivezli z Beskyd. Je
to s ní někdy boj, skoro nic nás nechce
nechat dělat,“ poznamenala jedna z vnuček Lindy Wichterlové den před oslavou
jejích narozenin.
Za maminkou dvou synů, sedminásobnou babičkou a osmnáctinásobnou
prababičkou se na letní sídlo ve Stražisku sjela celá rozvětvená rodina. Na její
členy žijící v nejrůznějších koutech svě-

ta je Linda Wichterlová patřičně hrdá,
ostatně často patří k elitě v nejrůznějších
oborech lidské činnosti.

Místní ji berou
za „svou“
Právě rodina letos převzala program
narozeninových oslav pevně do svých
rukou. V pátek se všichni vydali do Prostějova, v sobotu odpoledne pak naopak do rodinného letního ve Stražisku
pozvali všechny místní. Bylo přitom jasně patrné, že lidé tu paní Wichterlovou
díky její neobyčejné otevřenosti a bezprostřednosti berou skutečně za „svou“.
„Daří se mi dobře, vždyť jsem ve Stražisku! Občas zde čtu i Večerník. Zaujal mě
v něm článek o Manon Chaufour – tu
jsem osobně velmi dobře znala. Byla
o dva roky starší než já a často jsme se
navštěvovaly. Dodnes si vzpomínám,
jak jsme spolu tancovaly menuet v prostějovském Národním domě. Obě jsme
měly na hlavách paruky a ona byla převlečená za chlapce,“ zavzpomínala Linda Wichterlová, která se rovněž se členy
své rodiny zajela do Prostějově podívat
na turnaj tenisových juniorů. Ostatně
právě „bílý sport“ byl jednou ze zálib,
která ji spojovala s jejím milovaným
manželem.

BYLI JSME
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Linda Wichterlová s krásnou kyticí z kvtináství Ptáková na hlavním prostjovském námstí, kterou dostala od redakce PROST JOVSKÉHO Veerníku.
Foto: Martin Zaoral

do Zlína a po válce do Prahy, do Stražiska se ovšem pravidelně vraceli. Linda Wichterlová na přání svého tatínka
vystudovala medicínu a pracovala ve
Výzkumném ústavu stomatologickém.
Celý život se živě zajímá o kulturu
a hovoří francouzsky, německy, italsky,
anglicky a částečně i rusky. Ovládá také
řečtinu a latinu. O svých životních zážitcích, osudech lidí ze Stražiska či předválečném Prostějově umí neobyčejně
poutavě vyprávět. Z historek prosvítá
její jemný smysl pro humor i laskavé
pochopení pro lidské „slabůstky“. „Občas pravnukům povídám o tom, co bylo
dříve. Oni se mě pak jednou zeptali:
A babičko, to tehdy ještě byli dinosauři?
Musela jsem jim vysvětlit, že dinosauOsudové
ry už opravdu nepamatuji,“ usmívá se
Stražisko
žena, ze které je přímo cítit, že ono stoS Ottou Wichterlem měli svatbu právě letí nejen přežila, ale skutečně naplno
ve Stražisku. Následně se přestěhovali prožila.
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KLÁRA
EX PEKAŘOVÁ
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přivezla bronz
ze světové olympiády

PROSTĚJOV Tahle holka potomci asijských imigrantů z dalších
se n
neztratí! Studentka GJW zemí (USA, Austrálie, Nový Zéland).
doká
dokázala
uspět ve světové kon- Letos se v této tvrdé konkurenci pokuren Univerzita v britském dařilo uspět hned čtyřem českým
kurenci.
Coven hostila ve druhé polo- zástupcům. Patřila mezi ně i studentCoventry
vině čer
července 245 nejlepších stře- ka Gymnázia Jiřího Wolkera Klára
doškolsk
doškolských
biologů ze 70 zemí Pekařová, která celkově skončila na
světa. Ti zde soutěžili na Meziná- 91. místě. Díky tomu získala bronbi
rodní biologické
olympiádě. Mezi zovou medaili. Historický úspěch
nimi se rozhodně neztratila ani představovalo celkově páté místo
Klára Pe
Pekařová studující na pros- další české zástupkyně Kateřiny Kutějovské GJW.
tějovském
bíkové z pražského Gymnázia Botičm
Na mezinárodních
přírodověd- ská. Díky ní po dvaceti letech získala
ných olympiádách se zlaté me- Česká republika zlatou medaili. Česdaile obvykle udělují 10 procentům ký čtyřčlenný tým pak v absolutním
nejlepších, dalších 20 procent získá pořadí zemí skončil na 5. místě, čímž
Se skromností
stříbrné medaile a 30 procent si od- se stal nejúspěšnější evropskou výnejdál dojdeš
váží medaile bronzové. V posledních pravou. V některém z dalších čísel
Přestože její život rozhodně nebyl jed- letech jasnou většinu medailí sbírají PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
noduchý, přijímala Linda Wichterlová studenti z asijských zemí (Singapur, vám s Klárou Pekařovou přineseme
vše, co přicházelo, s pokorou. „My, co Čína, Tchaj-wan, Jižní Korea) nebo rozhovor.
(mls)
jsme byli vychováni po první světové
válce, jsme byli zvyklí žít skromně. Museli jsme šetřit, stačilo, pokud jsme měli
co jíst, kde bydlet a co na sebe. Dnes je to
jiné,“ poznamenala oslavenkyně, kterou
s odstupem času ovšem mrzí snad jen to,
že se narodila až půl roku po smrti císaře
Františka Josefa I. Slaví totiž narozeniny
ve stejný den, jak to činil on. Přitom ještě
za jeho života každé dítě narozené právě
18. srpna dostávalo dukát.
K početnému zástupu gratulantů se
touto cestou připojuje i redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, která paní
Wichterlové stejně jako v uplynulých le- Všichni lenové eského reprezentaního týmu si z biologické olympiády pivezli
tech přeje, ať je i nadále stále zdravá a plná medaile. Zleva stojí stíbrný Vojtch Brož, zlatá Kateina Kubíková, stíbrný Lukáš
životního elánu i optimismu.
Fiedler a bronzová Klára Pekaová z GJW.
Foto: Pírodovdecká fakulta UK

Zámecká paní v Náměšti
se letos oblékla do krajek
Historické oděvy návštěvníky potěšily i překvapily

NÁMĚŠŤ NA HANÉ – Uplynulý
prodloužený víkend v Náměšti na
Hané byl nabitý zábavou. Nejen
místní, ale i přespolní návštěvníci
mohli zhlédnout vernisáž výstavy,
samotný zámek, taneční vystoupení nebo letošní novinku Květin
pro zámeckou paní – módní přehlídku v historických kostýmech
v duchu krajkového odívání. A na
té Večerník nemohl chybět!

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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původní
reportáž

Zámek v Náměšti na Hané byl vybudován v barokním stylu a obklopuje ho
kruhový park s lipovými alejemi. Tento
víkend ho však kromě typické vůně lip
provoněly květiny vystavované ve všech
místnostech. Jako dekorace byly použity
růže, orchideje, tulipány a další voňavé
druhy, které dokreslily pohádkovou
atmosféru zámeckých pokojů. Ty jsou
zařízeny původním dekorativním nábytkem, malbami, štukováním na stěnách
a kromě toho mají 250 let starou podlahu. Každoročně se tu koná akce nazvaná
Květiny pro zámeckou paní. Letos měla
podtéma krajka a krajkové oblečení.
„Myslím si, že historie odívání je nesmírně zajímavá a tímto směrem bychom se
měli ohlížet častěji,“ podotkla starostka
obce Marta Husičková. Nápad to byl
vskutku originální a vznikl ve spolupráci s pražským souborem Eliana. Ten se
věnuje historickým tancům, zvykům
a tradicím. „Námět krajky jsme vybrali
schválně. Připadá mi, že se to k tematice
zámku a květin velmi hodí,“ vysvětlovala
Večerníku Marta Husičková.

Soubor Eliana nabídl divákm na zámku v Námšti na Hané netradiní módní
zážitek a také nádherný výlet do historie.
2x foto: Aneta Danková

Přehlídka v historických kostýmech byla
naplánována v prostorách nádvoří zámku, ale kvůli dešti musela být přesunuta
do jeho interiéru. Počasí organizátory ani
návštěvníky neodradilo a tak se zvědavý
dav přesunul do útrob zámku, aby se
něco dozvěděl o minulosti tohoto oblíbeného prastarého materiálu. „O původ
paličkované krajky se pře několik států,
obecně se však považuje za jejího vynálezce Itálie, odkud se v 16. století rozšiřovala do ostatních krajů,“ vysvětlil na začátku moderátor Michal Hrdlička oděný do
stylového obleku s kloboukem a krajkovou vázankou. Následovala zábavná podívaná, během níž si diváci prohlédli přes
deset různých outfitů včetně několika
mužských. Že bylo krajkářství už dávno
známé i u nás, bylo zřejmé z jednoho
z uvedených modelů, který představoval
červený český kroj s krajkovanou zástěrkou. „Kdo by chtěl vidět takové kostýmy
v akci, může přijít v neděli, to v nich budeme tancovat párové lidové tance. Dokonce i já, což si myslím, že stojí za to,“ dělal si
ze sebe legraci Hrdlička.
Moderátor zažíval během přehlídky
několik nepříjemných chvilek, když

modelové na sobě při předvádění neměli
určité doplňky, které na sobě podle čteného textu měli mít. „ Víte, tohle mi oni
dělají pořád. Vždycky něco zapomenou
v šatně a já mluvím o něčem, co na sobě
vůbec nemají. Pak si to s nimi vyřídím,“
vzkazoval do zákulisí Michal Hrdlička.
Každé vystoupení modela či modelky
bylo doplněno o zajímavost, drobnou
scénku nebo detailnější prohlídku předváděného oblečení, dokonce jsme měli
možnost vidět krajkované spodní prádlo
tanečnice flamenca z konce 19. století.
„Všechny kostýmy jsou naše. Buď souboru, nebo naše osobní. Děláme podobné
akce už přes patnáct let,“ prozradila Večerníku zakladatelka souboru Eliška Hrdličková. „Letos jsme tu úplně poprvé.
Moje maminka je starostka a zná se tady
s paní Husičkovou, slovo dalo slovo, zjistilo se, že my děláme podobné akce, a tak
jsme se ocitli tady,“ pokračovala. A podle
spokojeného výrazu starostky obce to
rozhodně nebylo naposledy. „Vím, že Eliana má ještě hodně co nabídnout. Pokud
se jim bude chtít, tak předběžně počítám
s jejich účastí i příští rok,“ uzavřela Marta
Husičková.

17081510920

pro Večerník
Aneta
Á
DANĚČKOVÁ

letos slavíme jubileum...
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DRÁHASKÝ FENOMÉN

V PROSTJOV!
PROSTĚJOV Fenomenální cyklista nedávné minulosti by se měl objevit
v Prostějově. U příležitosti Grand Prix Prostějov – Memoriál Otamar Malečka se na
velodromu zřejmě ukáže LUTZ HESSLICH! Dvojnásobný olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr ve sprintu, v osmdesátých letech prakticky neporazitelný borec
z bývalé NDR, má ve startovní listině svého syna a tak je jeho návštěva velmi
pravděpodobná!

h
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s
s
e
Lutz H
na Hané

Zdeněk VYSLOUŽIL

Syn Lutze Hesslicha se nepotatil, protože místo sprinterských disciplín dává přednost vytrvalostním závodům. Přesto patří do německé reprezentace, ale zatím zdaleka úspěchů svého otce nedosahuje. „Lutz byl nepřekonatelný. Kdyby mohl
startovat v Los Angeles, tak by byl trojnásobným olympijským vítězem. Mluvil jsem s ním a říkal, že když mu to vyjde, tak do Prostějova KOMPLETNÍ ZPRAVODAJSTVÍ O GP NAJDETE NA STARNĚ 26
přijede,“ prozradil Michal Mráček, ředitel Grand Prix Prostějov.

➢

Lutz Hesslich je nejúspšnjším sprinterem
historie.
Foto: internet

„MOSTKY“ KOSTELEC BEZ TRENÉRA:
MEZINÁRODNĚ
JIŘÍ GREPL POLOŽIL FUNKCI!
zjistili jsme
me

Oba týmy se po mezinárodním duelu spolen zvnily.
Foto: archiv TJ Sokol Mostkovice

EX

EXKLUZIVNĚ
MOSTKOVICE Navázaná spolupráce? Ženský fotbalový oddíl
Sokola Mostkovice si v úterý zahrál nečekaně proti zahraničnímu
soupeři. Na mostkovickém pažitu
se představil rakouský výběr Raika Ernstbrunn. „Semlelo se to
hrozně narychlo. V pondělí nás
kontaktoval manažer rakouského
klubu, že jim odpadl zápas, a my
jsme je pozvali k nám,“ informoval Jaroslav Karafiát, trenér mostkovických žen.

Rakouský ženský tým měl v Olomouci soustředění a původně byl
dohodnutý na přípravném utkání
s 1.FC Olomouc. Vedení olomouckého klubu však zahraniční hosty
vypeklo a dlouho předem smluvený
duel bez udání důvodů odřeklo. „To
mi nepřísluší komentovat. My jsme
rádi vyhověli. Dohodli jsme se na
další užší spolupráci. Jsme pozvaní
příští rok do Rakouska, oni zase na
oplátku přijedou k nám,“ doplnil
Karafiát.
Mostkovická děvčata sice v utkání
podlehla 5:8, ale nenastoupila
v kompletní sestavě. „Bylo to hodně
narychlo. Posílili nás ještě žáci Jurný
a Honza Karafiát. Diváci i soupeř
byli ale spokojení,“ uzavřel trenér
Mos
Mostkovic.
(zv)

KAŽDÉ MÍSTO
MÁ SVJ PÍBH
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SONDA
MARKA
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...ten náš píšeme už 20 let

KOSTELEC NA HANÉ Nečekaná
ekaná
kářský
rána. Velezkušený házenkářský
doyen Jiří Grepl (na snímku),, jenž
vedl kostelecký házenkářský výběr
v posledních sezónách, už na lavičce Sokola – HK pokračovat nebuhůzce
de! Rozhodl se tak po schůzce
hodli
s klubovým vedením. „Nedohodli
jsme se s vedením na složení kádru
pro příští sezónu. Měl jsem svoje
představy a vedení také. Mněě se ty
zhodl
jejich nelíbily a tak jsem se rozhodl
u dnes
skončit,“ prozradil Večerníku
už bývalý kouč Jiří Grepl.

Zdeněk VYSLOUŽIL
ŽIL

Kormidelník, jenž dovedl v loňském
ňském
ročníku tým na skvělé třetí místo
v druholigové tabulce, dlouho s poTrvalo
ložením své funkce neváhal. „Trvalo
mi to tak dvacet vteřin. Zkrátkaa jsem
ařadit
se tak rozhodl. Chtěl jsem zařadit
tence,
do mužstva nadějné dorostence,
á, ale
kteří působí v Centru Haná,
lce na
jsou kmenovými hráči Kostelce
Hané. Centrum Haná ale přihlásilo
starší dorost a hráči, kteří mohli hrát
za Kostelec, tak budou pokračovat
v Centru Haná,“ vysvětloval důvody
svého konce Jiří Grepl a dodal: „Spočítal jsem si, že bych měl na tréninky
jen pár hráčů. Taková práce by mě
nebavila. Nemělo by to smysl.“

Slova odstoupivšího trenéra potvrdil i starosta TJ Sokol Kostelec
na Hané – HK. „Zkrátka jsme se
nedohodli na dalším pokračování spolupráce. Rozešli jsme se
v názoru na to, jak bychom chtěli
pokračovat. Nebylo to kvůli
výsledkům, protože ty
byly v uplynulé sezóně
velmi dobré. My jsme
chtěli zkombinovat
tréninky mužů se
starším dorostem
Centra Haná,
protože tam
máme několik
hráčů. Pan Grepl
měl ale jiné představy, tak jsme se
bohužel na další
spolupráci nedohodli,“ vysvětloval
Lukáš Chalupecký.
První mužstvo je tak
čtrnáct dní před startem sezóny bez oficiálního trenéra. „Zatím
vedou tréninky David
Ševčík a Milan Varhalík.
Snažíme se sehnat nějakého trenéra, protože oba výše jmenovaní mají
i jiné funkce v našem klubu. Přípravné zápasy jsme zatím nehráli. Nějaké
ale v plánu máme. Starší dorost má
soustředění v Karviné a v plánu má
dva zápasy s místním dorostem. Na-

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Prostějovští hokejisté konečně zabrali. V pátečním utkání s Havířovem udělali poprvé v sezóně svým
fanouškům radost. Jestřábi po výhře sklidili za solidní výkon uznalý
potlesk tribun víceúčelové haly.
DEBAKL:
Fotbalisté Plumlova nevstoupili
do sezóny pravou nohou. Po třech
kolech jsou bez bodu a navíc s hrůzostrašným skóre – 2:19! Sobotní
domácí vystoupení s Bělotínem přineslo hned devět gólů v jejich síti…
ÍSLO:

16

Foto: Zdenk Vysloužil

stoupit by měli i hráči áčka,“ uzavírá
Lukáš Chalupecký.
První soutěžní vystoupení čeká na
Kostelecké v sobotu 2. září v rámci
1. kola Českého poháru v Telnici.
Druhá liga začíná o týden později
v Ivančicích.

HLUBOKÉ ODDECHNUTÍ

LEPŠÍ, NEŽ JSEM EKAL

HVZDY BUDOUCNOSTI

Po ne zrovna vydařené minulé sezóně přicházely z
tábora prostějovských volejbalistek během pozdního jara a následného léta samé dobré zprávy v čele s
výrazným posílením hráčského kádru, což slibovalo
návrat lepších výkonnostních časů z dřívějška.
Hned zkraje společné přípravy na nový ročník
2017/18 se však objevila hrozba dílčího personálního průšvihu. Vedení VK to samozřejmě neroztrubovalo do světa, ale téměř na spadnutí byla poměrně dlouhá absence jedné z naprosto klíčových
členek hanáckého souboru.
Podle původních indicií to totiž vypadalo, že první nahrávačka Kathleen Weiss zdravotně vypadne
minimálně na čtvrt roku ještě dřív, než k Agelkám
opětovně nastoupí. A najít místo zkušené Němky
v současné chvíli kvalitativně adekvátní náhradu by
bylo v podstatě nemožné.
Naštěstí je Katy nakonec v pořádku a (nejen) hlavní
kouč žen vékáčka Miroslav Čada si mohl hluboce
oddechnout. Hned má ale před sebou další těžký
úkol: zdárně dořešit kubánskou otázku, aby jeho
mančaft opravdu měl plánovanou sílu vyššího kalibru.

Kdo pozorně pročítá tuhle rubriku, mohl zaznamenat, jak jsem zde před třemi týdny pochyboval o všeobecně předpokládané dominanci fotbalistů 1.SK
Prostějov v tehdy zahajované nové sezóně MSFL.
Hráčská soupiska Hanáků sice vypadala na papíře
dost silně, ovšem nezdálo se mi, že by mužstvo uvyklé neustálým porážkám ze druhé nejvyšší soutěže
ČR najednou bylo schopné o patro níž okamžitě
přepnout na vítězný mód. A místo proher začít
bryskně sekat výhry.
Leč borci eskáčka mě vyvedli z omylu. Nejprve dokázali uspět 3:1 na hřišti rovněž třetiligové Mohelnice a tím postoupit do dalšího kola MOL Cupu. Následně zvítězili (byť se štěstím) v Moravskoslezské
premiéře také u nováčka v Rýmařově 3:2, vzápětí
doma zdolali Hlučín 2:0 a pak hodně potrápili nadmíru silnou Opavu při bojovné porážce 1:3 na vlastním trávníku v poháru.
To všechno dohromady znamená výborný start do
ročníku 2017/18 a zatím není Prostějovanům ze
zeleného pažitu co vytknout. Jen doufám, že si pozitivní bilanci nepokazili včera v Uničově poté, co jsem
psal tyto řádky.

Jerome Kym. Carlos Alcarez Garfia. Shintaro Mochizuki. Toby Kodat. Luca Nardi. Adam Jurajda.
Cori Gauff. Dasha Lopatetskaya. Maria Timofeeva. Darja Vidmanová. Yeon Woo Ku. Že vám tahle
jména absolutně nic neříkají? Teď ještě ne, ale věřte, že za nějakých pět až deset let se je budete učit
správně vyslovovat i zapisovat si je do paměti. Možná všechna, určitě aspoň některá z nich.
Jde totiž o největší hráčské hvězdy nedávno skončeného World Junior Tennis Final 2017 alias tenisového mistrovství světa družstev do čtrnácti let. Do
Prostějova se na něj znovu sjela či slétla planetární
špička bílého sportu v žákovské kategorii obou pohlaví. A byť jsou zmíněné naděje s raketou v ruce
ještě veskrze dost mladé, už nyní ukázaly tolik herního umění, že předpoklad jejich pozdějšího vpádu
mezi absolutní mezinárodní špičku v dospělých je
předem jasně daný.
Ostatně v minulosti areál TK AGROFERT podobným způsobem sledoval řádění již mnoha talentů
U14, jež se následně za iks roků skutečně staly zářivými stars na tenisovém nebi. Tak uvidíme, kdo
zvládne nelehký přechod z aktuální generace.

Tolik týmů startovalo na sobotním turnaji neregistrovaných
nohejbalistů v Čechovicích. Sice
se nejedná o účastnický rekord,
ale v době, kdy většina podobných akcí zápasí s nezájmem
účastníků, se jedná o velice solidní číslo.
VÝROK:

„KDYŽ DÁVAJÍ
TRPASLÍCI GÓLY
HLAVOU, NEM&ŽEME ODJÍŽDT
BEZ BOD&.“
kostelecký trenér Jaroslav Klimeš
KOMETA:

LUCIE
ŠAFÁŘOVÁ

Pár týdnů poté, co se na žebříčku
WTA ocitla na prvním místě Karolína Plíšková, se stejné mety dočkala i jjejí
j oddílová kolegyně Lucie
Šafářová. Tenistka TK Agrofert
je nejlepší deblistkou světa.
Posvětil to semifinálový postup z minulého
týdne v Cincinnati.
Foto: internet
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Představí se olympijští medailisté i MISTŘI SVĚTA!
PROSTĚJOV Osmnáctý ročník Grand Prix Prostějov – Memoriál
Otmara Malečka 2017 proběhne na prostějovském velodromu
opět v plném lesku. O významu prostějovských závodů svědčí
i hvězdná účast na předstartovní tiskové konferenci. Vedle světových medailistů Robina Wagnera a Wojciecha Pszczolarskiho
nechyběla ani primátorka statutárního města Alena Rašková a její
první náměstek Zdeněk Fischer.„Závody jsou i pro letošní rok zařazeny do kategorie UCI Class. I, hlavním rozhodčím bude Valery
Sevruk z Ukrajiny,“ prozradil ředitel závodu Michal Mráček.
Letošní ročník proběhne opět v tradičním dvoudenním formátu, ale
složení programu doznalo určitých
změn. „Vlivem zásahu UCI jsme
museli nahustit omnium do jednoho dne. V omniu budou závodit
muži, ženy a junioři. Vzali jsme si
příklad z Velké ceny Brno a spojili
ženy s juniorkami. Do mužského
omnia jsme zařadili navíc bodovací
závod, scratch a madison. Tyto závody se pojedou ve čtvrtek, ženy o den
později,“ vypíchl z programové nabídky Michal Mráček a pokračoval:
„Uvažovali jsme o tom, že ponecháme jen jeden bodovací závod v rámci omnia. Protože ale máme právě
v bodovačce velká želízka v ohni, tak
se pojedou oba i v pátek. Za náš klub
pojede bronzový medailista z letošního MS v bodovačce Wojciech
Pszczolarski a mistr světa ve scratchi
Adrian Teklinski.“
Velmi zajímavě vypadá i startovní
listina sprinterů. Nechybí loňský vítěz a odchovanec prostějovské dráhy
Robin Wagner. „Máme přihlášených
okolo dvaceti závodníků. Domácí
barvy budou hájit Pavel Kelemen,
Robin Wagner a Jirka Janošek. Nejzvučnější jméno ale dorazilo z Nizozemí. Pětinásobný mistr světa Theo

Bos se vrací po letech na silnici opět
na dráhu. A trochu mě zarazilo, že
se přihlásil do Prostějova,“ usmíval se spokojeně Michal Mráček.
Chybět nebude ani dvojnásobný
vítěz z předchozích let Vynokurov
z Ukrajiny. Dvojnásobným mistrem
světa je pak Joachim Eilers z Německa. „Kvalitní a početná skupina se
hlásí i z Polska,“ doplnil Mráček.
Zajímavá jména jsou i v ženském
startovním poli. „Museli jsme trochu proškrtat počty, dráha není nafukovací. Nejzajímavějším jménem
je Amalia Dideriksen z Dánska, úřadující mistryně světa. Stálicí světové
špičky je Leire Olaverria ze Španělska, populární u našich fanoušků je
Alžběta Pavlendová ze Slovenska,“
jmenoval zahraniční hvězdy Michal
Mráček.
Největším tahákem dvoudenního
klání je však bezesporu závěrečný
Madison. Hlavním favoritem bude
opět již trojnásobný vítěz a obhájce
loňského prvenství Alex Buttazzoni.
„Vytrvalecké závody jsou hlavním
tématem, protože Otmar Maleček
byl sám vytrvalcem. Velké naděje
vkládám do našich kluků Adriana
Teklinského a Wojty Pszczolarskiho. Z Německa přijede Maxmilian

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

Nadcházející svátek cyklistiky pedstavili (zleva) Michal Mráek, Wojciech Pszczolarski,
Robin Wagner, primátorka Alena Rašková a Zdenk Fischer. Foto: Zdenk Vysloužil

Meyer a cyklista slavného jména
Nico Hesslich. Silní budou Rakušani
a Holanďani. Největší potenciál však
vidím v italské sestavě. Trojnásobný
vítěz Alex Buttazzoni a další reprezentanti Scartezzini nebo Lama. To
jsou všechno hvězdy světové dráhové cyklistiky,“ vyjmenoval hlavní
favority ředitel Grand Prix.
Program bude opět vrcholit v podvečerních hodinách. „Ty hlavní a
divácky nejatraktivnější závody jsme
opět situovali na podvečerní čas.
V případě, že budou některé odjety
dříve, pozdržíme program tak, abychom se drželi předem stanoveného
harmonogramu,“ uvedl závěrem Michal Mráček.
Atmosféru bude opět tvrdit skvělý
moderátor Svatopluk Buchta. Jeho
neotřelý mluvený projev s podrobnou znalostí všech závodníků dává
prostějovským závodům ten správný
říz. „V Prostějově se mi komentuje
dobře. Vždycky mě dokáže naladit
zdejší šelmostroj. Je tu vždycky výborné publikum, ale hlavní jsou sa-

motné závody. Když jsou zajímavé,
tak se to komentuje samo,“ usmíval
se týden před startem Svatopluk
Buchta, někdejší mistr světa.
O tom, jak vnímají cyklistiku, svědčila i osobní přítomnost představitelů městské samosprávy. „Ovál je
krásná věc. Tento sport musejí dělat
nadšenci. Já všem závodníkům přeji
hlavně hodně štěstí. Pořadatelům
přeji, ať je dráha čistá a suchá. Ty
pády, které jsem viděla loni, už vidět nechci,“ řekla Alena Rašková,
primátorka statutárního města Prostějova.
Předseda SKC TUFO Prostějov
následně poděkoval přítomné
primátorce Raškové i městu Prostějovu za podporu celé řady sportů a kultury v Prostějově, za dlouhodobou přízeň závodu i klubu.
Poděkování patří i Olomouckému kraji a dalším partnerům závodu. „Bez jejich podpory by se
nejen cyklistika, ale ani žádný jiný
sport nedaly dělat na takové úrovni,“ uzavřel Petr Šrámek.

Sesadí Robin „Strach nemám, pády k cyklistice patří,“

a Dukla říká domácí hvězda Wojciech Pszczolarski
ukrajinského
Vynokurova?
Čekání na domácího vítěze v madisonu je nekonečné. Mnohem
větší radost dělá prostějovským
fanouškům Robin Wagner. Odchovanec místního oválu, jenž
přešel do „sprinterské Mekky“
Dukly Brno, loni ovládl sprint
a na rodný ovál se vrací po těžkém
zranění. „Měl jsem vyoperovanou
část chrupavky z kolene. Nebylo
to nejlehčí zranění. V nemocnici
jsem strávil sedm dnů a pak měl
dva měsíce berle,“ popisoval zdravotní útrapy Wagner.
V současnosti už Wagner trénuje
naplno a na prostějovskou Grand
Prix je solidně připraven.
„Jsem v plné přípravě dva měsíce.
To není pro vrcholového sportovce mnoho. Myslím, že budu tak na
osmdesáti procentech své někdejší
výkonnosti. Doufám ale, že i s touto
formou něco vyválčím a rád bych se
opět viděl na stupních nejvyšších,“
prozradil Robin Wagner.
Místní odchovanec má vždy v hledišti obrovskou podporu, která ho žene
k nejlepším výkonům. „Je to jakoby
můj velodrom. Tím, že jsem zde vyrůstal, se zde cítím opravdu skvěle.
Publikum je skvělé. Přijedou přátelé,
rodina a blízcí. Ta psychická podpora člověka žene, i když není v ideální formě. Tady je vždycky super,“
neskrýval natěšení Wagner a dodal
na adresu loňského a předloňského suveréna Vynokurova: „Loni se
nám ho podařilo porazit ve sprintu.
S Tomášem Bábkem jsme byli ve
finále, on nám to ale vrátil v keirinu.
Budeme se snažit, abychom tu jeho
keirinovou nadvládu překazili. On
je ale velice silný a hlavně si strašně
věří. Uděláme vše pro to, abychom
ho sesadili.“

Jsou do něj vkládány největší naděje. Jezdec SKC TUFO Prostějov
Wojciech Pszczolarski je aktuálním bronzovým medailistou z bodovacího závodu na mistrovství
světa. Na prostějovském oválu ho
však tradičně provází smůla v podobě těžkých pádů. Letos by chtěl
skvělý polský cyklista tuto tradici
přerušit a konečně si vychutnat
slastné pocity vítězství i na domácí dráze. Nejvíce nadějí vkládá do
bodovacího závodu, ale prosadit
by se chtěl i v madisonu se svým
parťákem Adrianem Teklinskim.
 Máte obzvláštní motivaci na
Grand Prix?
„Vím, co pro klub tento závod znamená. Já mám obrovskou motivaci
konečně vyhrát bodovačku, protože se
mi to ještě nepodařilo. Byl jsem několikrát na pódiu, ale ne úplně nejvýš. Už
bych to vyhrát opravdu moc chtěl.“
 Zmínil jste bodovačku, co madison?
„Myslím, že pojedu s Adrianem
(Teklinski pozn. red.). Chtěli bychom se
pokusit o vítězství.“
 Letos Vám v družstvu ale vyrostla silná konkurence…?
„Ano. Luděk s Christosem zajeli perfektně v Itálii. Konkurence nám opravdu vyrostla.“ (úsměv)
 Budete spolupracovat, nebo pojedete každý na sebe?

Pondělí 21. srpna 2017
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Wojcziech Pszczolarski pedal v pedveer závod primátorce Alen Raškové
rudou rži.
Foto: Zdenk Vysloužil

„Myslím, že budeme spolupracovat.
Důležité je, aby vyhrála dvojice z Prostějova. Chceme vyhrát pro tým.“
 Jste profesionálové. Máte zvláštní bonusy za případnou výhru v madisonu?
„My máme ve smlouvách jasně dané
bonusy za pódium i za výhry na prostějovských závodech. Jestli bude něco
navíc, kdyby se to podařilo, nevím.“
(smích)
 Co říkáte na atmosféru zdejších
závodů?
„Atmosféra je super, velmi dobrá.
V Polsku takové závody nemáme.
Máme velodrom v Pruszkóvě, ale ta-

ková atmosféra tam nikdy není. Sice
tady není dřevěná dráha, ale betonová,
je ale ve výborném stavu.“
 Zmínil jste beton. Vy zrovna
s tím prostějovským máte hodně
zkušeností…?
„Před půlrokem jsem tady přišel o dva
zuby… Loni jsem tady měl také tvrdý
pád. Letos to chci změnit.“
 Vaše pády jsou spojeny se zatáčkou před cílovou rovinkou…
(smích) „Ano, to je tradiční zatáčka.
Tam se to vždycky mele. Já ale respekt
nebo strach nemám. Je to závod a cyklistické riziko. Pády k tomu zkrátka
patří.“

Lišta partnerù SKC Tufo Prostìjov

KDO BYL OTMAR MALEÈEK...
*21. 6. 1967, +23. 9. 1998
Cyklistika mu učarovala už v deseti letech, zakotvil u ní po krátkém působení mezi orientačními běžci. Pod vedením prostějovských trenérů
Josefa Wintra a Jana Krče mladšího pronikal
do tajů závodnické taktiky, v tréninkovém středisku mládeže ho pak vedl trenér Jiří Král
a Josef Kratina starší. Výrazně se začal prosazovat v první polovině osmdesátých let, coby
mladší dorostenec se stal v roce 1983 mistrem
republiky na silnici, k tomu přidal druhé místo
v časovce a tři bronzy na dráze. Díky těmto
úspěchům se dostal do střediska vrcholového
sportu, v roce 1984 obsadil na Mistrovství světa
juniorů ve Francii čtvrté místo ve stíhacím závodě družstev. O rok později skončil na světovém
šampionátu juniorů osmý v bodovacím závodě
a také po následném přechodu do mužské kategorie patřil do reprezentačního družstva ČSSR.
Na světovém šampionátu ve Vídni 1987
zažil malou sportovní tragédii, kdy se mu po celosezónní dřině nepovedlo postoupit
z rozjížďky. Sportovní svět se mu pak zhroutil ještě jednou, když v roce 1988 čtyři dny
před odjezdem na olympiádu dostal dopis, že místo něj pojede jiný závodník. Vše si ale
vynahradil na mistrovství světa o rok později, ve Francii spolu se Soukupem, Buchtou
a Baldriánem dojeli pátí ve stíhacím závodě družstev.
PotřechletechvDuklePrahaseobjevilveSlušovicích,alezdravotníproblémyskolenem
mu nedovolili naplno trénovat ani závodit. Přesto ještě na konci roku 1991 vybojoval
s Buchtou československý mistrovský titul v bodovacím závodě dvojic. Koleno však
zlobilo stále více a proto musel z vrcholového sportu odejít. Cyklistiku však neopustil
a stal se trenérem SKC Prostějov. V roce 1996 se u něj začaly projevovat závažné
zdravotní problémy, se kterými bojoval téměř dva roky, ale tentokrát svůj boj prohrál.

Vítìzové Memoriálu
Otmara Maleèka
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Marek Liška - Josef Žabka
Adam Homolka - Alois Kaňkovský
Roland Garber - Franz Stocher
Petr Lazar - Martin Bláha
Pavel Buráň - Alois Kaňkovský
Jan Dostál - Denis Špička
Alois Kaňkovský (bodovací závod)
Alois Kaňkovský - Petr Lazar
Alois Kaňkovský - Petr Lazar

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Angelo Ciccone - Alex Butazzoni
Martin Bláha - Jiří Hochmann
Milan Kadlec - Alois Kaňkovský
Milan Kadlec - Alois Kaňkovský
Milan Kadlec - Alois Kaňkovský
Marco Coledan - Alex Butazzoni
Denis Rugovac - František Sisr
Alex Butazzoni - Michele Scartezzini
???

èasový harmonogram GRAND PRIX PROSTÌJOV 2017
:tvrtek 24. srpna 2017 - 13.00
sprint muži Elite + U23
vyluovací závod chlapci U15
vyluovací závod dívky U15+U17
sprint muži Elite + U23
vyluovací závod chlapci U17
sprint muži Elite + U23
scratch chlapci U15
sprint muži Elite + U23
scratch muži Elite + U23
sprint muži Elite + U23
scratch dívky U15+U17
sprint muži Elite + U23
scratch chlapci U17
17.00
tempo závod muži Elite + U23
bodovací závod junioi
sprint muži Elite + U23
scratch ženy + U23 + juniorky
sprint muži Elite + U23
vyluovací závod muži Elite + U23
sprint muži Elite + U23
bodovací závod ženy + U23 + juniorky
sprint muži Elite + U23
scratch ženy + U23 + juniorky
bodovací závod ženy + U23 + juniorky
sprint muži Elite + U23
sprint muži Elite + U23
sprint muži Elite + U23
sprint muži Elite + U23
bodovací závod muži Elite + U23
bodovací závod muži Elite + U23
pátek 25. srpna 2017 - 12.00
sprint družstev muži Elite + U23
scratch junioi
bodovací závod dívky U15+U17
scratch ženy + U23 + juniorky
sprint družstev muži Elite + U23
tempo závod junioi
tempo závod ženy + U23 + juniorky
sprint družstev muž
bodovací závod chlapci U15
500 m s pevným startem dívky U23
1 km s pevným startem chlapci U23
vyluovací závod junioi
bodovací závod chlapci U17
keirin muži Elite + U23
17.00
bodovací závod muži Elite
vyluovací závod ženy+juniorky
bodovací závod junioi
keirin muži Elite + U23
bodovací závod muži Elite
bodovací závod junioi
scratch muži Elite + U23
keirin muži Elite + U23
scratch muži Elite + U23
bodovací závod ženy
keirin muži Elite + U23
keirin muži Elite + U23
keirin muži + bodovací ženy
madison muži Elite + U23
madison muži
21.40

kvalifikace 200 metr
omnium I.
omnium I.
šestnáctifinále
omnium I.
šestnáctifinále - opravy
20 kol, omnium II.
osmifinále
50 kol, finále
osmifinále - opravy
20 kol, omnium II.
o 9.-12 místo
25 kol, omnium II.

postupuje 16

10km, omnium II
finále
tvrtfinále
finále
semifinále1
omnium III
semifinále2
84 kol, finále
semifinále pípadné 3. jízdy
vyhlášení vítz
vyhlášení vítz
semifinále
o 3. místo
finále
vyhlášení vítz
105 kol, omnium IV
vyhlášení vítz
kvalifikace
omnium I
30. kol, omnium III
30. kol, omnium I
finále a o 3. místo
omnium III
omnium II
vyhlášení vítz
35. kol, omnium III.
finále
finále
finále
56. kol, omnium III.
1. kolo

Mezinárodní
závody
v dráhové
cyklistice
UCI
CLASS I.

finále
finále
77. kol, finále
opravy
vyhlášení vítz
vyhlášení vítz
finále
2. kolo
vyhlášení výsledk
84. kol, finále
o 7. až 12. místo
finále o 1. až 6. místo
vyhlášení vítz
finále na 140 kol (každé 20. bodovací)
vyhlášení vítz
pedpokládaný konec

letos slavíme jubileum...
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HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU
AL
ALEŠ SCHUSTER
Za bezbrankový výsledek sice obecně
Z
m
mů
může
defenzivní práce celého týmu,
aale primárně záleží jistě na brankáři
al
a obráncích. Jelikož Uničov v podstatě
n
nevystřelil na branku, odvedli perfektní
p
práci oba stopeři. Právě jejich výkon
zm
zmiňoval v kuloárech i trenér Oldřich
M
Machala.
Aleš Schuster se po zdravotních problémech dokázal dobře připravit a ve svém
věku je to stoper jako víno. Jeho zkušenosti
jjsou
js
ou ne
neocenitelné, navíc je dokáže předávat
ko
a v kolektivu
působí pohodovým a nekonfliktním dojmem. Takového hráče si v týmu
náleži cení každý trenér.
náležitě

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb
pohledem karla kroupy
S Opavou jsme v poháru odehráli vyrovnané utkání, byli jsme na zápas dobře připraveni.
V prvním poločase byla Opava asi trochu zaskočena naší hrou, z čehož pramenil nerozhodný stav. Do druhého poločasu vstoupili už přece jen aktivněji, ale přesto jsme s druholigovým favoritem drželi krok, škoda koncovky. O penaltě toho bylo už hodně řečeno, slyšel
jsem i to, že se soupeř chytil za obličej, aniž se jej někdo dotkl. Ale to je zase o fotbalové chytrosti daného hráče. Postoupilo lepší a zkušenější mužstvo, ale určitě jsme favorita potrápili.
Pro nás je po druholigové anabázi cenné zjištění, že s kvalitními soupeři umíme hrát.
S Uničovem jsme v podstatě ztratili dva body. Co se týče držení míče, šlo o vyrovnané
utkání, ale soupeř neměl na rozdíl od nás vyloženou šanci. My jsme aspoň jednu ze tří
šancí měli proměnit. Je jasné, že všechny zápasy nemohou vyjít podle představ. Uničov loni
soutěž vyhrál a půjde nahoru, z tohoto pohledu je bod dobrý. Jeho cenu nejlépe potvrdíme
domácím vítězstvím nad Hulínem. Samozřejmě budeme hrát na vítězství.
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

fotbal
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Týdenní bilance 1.SK: ze dvou zápas jen bod
PROSTĚJOV Jeden z nejtěžších týdnů podzimu, který
se už jistě opakovat nebude,
mají za sebou fotbalisté 1.SK
Prostějov. Po úvodním domácím utkání proti Hlučínu bojovali už tři dny nato, v úterý,
v pohárovém utkání proti rozjeté Opavě a o pět dnů později jeli ve třetím kole MSFL
na hřiště loňského vítěze této
soutěže, Uničova. Ten se pravda úvodem soutěže protrápil,
nijak to ovšem nesnižuje jeho
kvality.

Tomáš KALÁB
Onen jediný bod může opticky vypadat málo, ale zvlášť diváci, kteří
viděli utkání s Opavou, musí hráče
za vyrovnaný špíl ocenit. Postoupit
do třetího kola proti prvoligovému
celku se sice nepodařilo, ale tým se
ujistil, že má na to hrát i s vysoce
kvalitním soupeřem. Konečně
s trochou škodolibosti můžeme
dodat, že jsme v Prostějově Slezany
trochu zabrzdili, protože o víkendu
dokázal jeden z horkých adeptů na
postup do nejvyšší soutěže uhrát
se zatím nevýrazným Sokolovem
pouhou bezbrankovou remízu.

Dalším světlým momentem
úterního poháru bylo zapojení
dalších hráčů do základní sestavy.
Jak brankář Neoral, tak záložník
Petržela předvedli sympatické
výkony a dokázali, že Machalův
kádr je opravdu kvalitativně
vyrovnaný. Možná poněkud
předčasně nastoupil v základní
sestavě Píchal, který nebyl předtím
úplně v pořádku, ze zdravotních
důvodů proto musel ještě v prvním
poločase ze hřiště.
Obě utkání pěkně srovnala výkony
rozhodčích pískajících profesionální a amatérské soutěže. A není to jen
o tom, že v nedělním utkání měli
pro změnu domácí diváci dojem,
že sudí straní hostům z Prostějova.
V pohárovém utkání se podprahově
znovu ukázalo, že profesionální
fotbal tvoří uzavřenou komunitu,
která mezi sebe jen nerada pouští
někoho nového. Oslovení hráče
jménem a vysvětlování situace ze
strany arbitrů jsou jen povrchové
drobnosti.
Předmětem diskusí se samozřejmě
stala penalta odpískaná téměř
v závěru normální hrací doby
v pohárovém utkání. Jestliže měli
prostějovští funkcionáři zprvu
jasno v tom, že manýry druhé ligy
jsou opět na scéně, pohled na video

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Bývalý hrá Prostjova Aleš Kr (. 17) se snaží propálit hradbu tl ped brankáem
Jíchou.
Foto: Tomáš Kaláb

je z tohoto přesvědčení mírně vyvedl. Přesto šla předmětná situace
posoudit z obou stran a rozhodčí
se po chvilce zaváhání rozhodl tak,
jak se rozhodl.
V neděli dopoledne nastoupila
v Uničově osvědčená sestava, když
se na pravém beku objevil Hirsch,
„těžící“ momentálně z problémů
s kolenem spoluhráče Machynka.
Záloha nastoupila v pětičlenném
složení s defenzivnějšími Susem

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

a Pančochářem, podhrotovým
Langerem a krajními záložníky
Šteiglem a Hapalem.
Jelikož Uničov nedisponuje typicky soubojovými hráči, byla
Machalova taktika zřejmá –
naordinoval svým svěřencům co
nejaktivnější hru směrem do těla.
Ofenzivní snažení domácích se
tak podařilo po celý zápas téměř
eliminovat, jenže na druhé straně
opět jednou pokulhávala efektivita. Možná kdyby Šteigl nehledal výhodněji postaveného
spoluhráče, mohl utkání rozhodnout. Takové úvahy jsou však
už první vteřiny po akci zbytečné.
I když v souvislosti s Uničovem
můžeme hovořit spíše o ztrátě
dvou bodů než zisku jednoho,
důležité bude potvrdit tento výsledek doma proti Hulínu.

Mistr MSFL obral Prostějov o první dva body
Ze zápisníku pedsedy
FRANTIŠKA JURY
Do zápisníku si tentokrát předseda
klubu poznámky neudělal, protože
užívá chvíle zasloužené dovolené.
Při vytíženosti náměstka hejtmana s nějakými sto padesáti
schůzkami týdně se ani není
co divit...

RYCHLÝ
VEERNÍK
Oba cizinci
hrái Prostjova
Prostějov (tok) – Administrativní přestup dvou zahraničních
hráčů do Prostějova je zakončen.
Jak útočník Vladimir Petrović, tak
stoper Alexander Pernackij jsou již
hráči eskáčka a příští týden by se
měli objevit na soupisce pro domácí utkání s Hulínem.

íslo

ZÁPASU

1
Ze dvou soutěžních utkání dokázalo "eskáčko" vytěžit jediný bod.
Zejména mrzí ztráta z Uničova.

UNIČOV Do jaké míry se loňskému vítězi MSFL zatím nedaří, nejlépe ozřejmuje výrok domácích,
že cílem utkání bylo nedostat
branku. To se jim nakonec povedlo, ovšem ani ne tak vlastní zásluhou, jako spíš neschopností Hanáků zužitkovat některou z mála
vypracovaných příležitostí.
Přitom dobré šance byly k vidění už
v první desetiminutovce. Langer vybídl k hlavičce Kroupu a jeho pokus
vyrazil Uvízl jen reflexivně nad sebe,
než definitivně ztlumil balón v náručí. Na druhé straně hlavička Markoviče po rozehraném přímém kopu
míjela branku jen o pár decimetrů.
I v dalším průběhu prvního dějství
byli domácí střelecky aktivnější,
jenže jejich pokusy nemohly Jí-

chu v prostějovské brance ohrozit.
Chvíli poté, co se první poločas
překlopil do své druhé poloviny,
přišla asi největší šance Prostějova.
Šteigl si naběhl vpravo do volného
prostoru, místo zakončení ale volil
přihrávku na nabíhajícího Hapala,
který ovšem před odkrytou brankou přízemní centr minul.
Druhý poločas začali domácí aktivně, na své konto si bohužel připsali
jen sérii hostující obranou zblokovaných střel. Divácky atraktivní kombinaci předvedli Hanáci po deseti
minutách, když Langer potáhl míč
po levé straně, odcentroval Kroupovi, ten ještě posunul doprava na
Šteigla, jehož ovšem vychytal Uvízl.
Následnou Pančochářovu střelu srazila domácí obrana na rohový kop.

Čtvrt hodiny před koncem se po našel Kroupa, jenže ten z otočky vé krásy nepobralo, skončilo bez
Šteiglově výzvě řítil dopředu Seč- mířil vedle branky. A tak toto bo- příslovečného fotbalového koření.
kář, ten však na druhou stranu po- jovné utkání, které příliš fotbalo(tok)
kus o zakončení možná uspěchal
a míč každopádně minul spojnici
POHLEDEM TRENÉR
břevna a tyče. Pět minut před koncem se domácí fanoušci rozmrzelí
Zbynìk
y
ZBOØIL - trenér SK Unièov:
ža- „Podle mě to byl klasický druholigový zápas, soubojový, málo fotbalu. Museli jsme
předchozími výroky sudího dožaáhl řešit nějaké šance Prostějova, ale bylo jich dnes na obou stranách hodně málo. Dnes
dovali vyloučení Ruse, který zatáhl
ou jsme se potřebovali odpíchnout od toho, že nedostaneme gól, což jsme splnili, ale
u postranní čáry za záchrannou
ve- v ofenzivě jsme toho předvedli málo. V létě nám odešel rozdílový hráč Vasiljev do
brzdu při brejku domácích. „Červeeo- Slovácka, který týmu uhrál spoustu bodů. My se teď musíme porvat s menším
né karty jsem se ani na chvilku neosebevědomím a těžkým začátkem soutěže, který jsme nezvládli. Teď to musíme
nní nastartovat a doufám, že se dotáhneme tam, kam podle mého názoru Uničov patří.“
bával. K situaci došlo blíž postranní
ko,“
čáry a k brance bylo ještě daleko,“
Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
ase
komentoval incident po zápase
„Dnes jsme předvedli velmi dobrou obrannou fázi, nepamatuji se, že by měli domácí
ad- vůbec nějakou šanci. Už v prvním poločase jsme ale měli dát dva góly, zápas měl dopadprostějovský stoper s trochou nadhce nout 1:0 pro nás. Takové šance prostě musíme proměňovat. Takto kvalitní mužstvo by
sázky, podle níž soupeře jen lehce
mělo z vytvořených šancí aspoň jeden gól dát. Uničov je samozřejmě těžký soupeř, my
ťuknul.
ta- jsme utkání poctivě odpracovali, byli jsme fotbalovější, lepší, jenže výsledek je bezbrankoPoslední slovo mohl mít už v nastabře vý. Beru to jako ztrátu dvou bodů, byť to tady v Uničově nikdo nebude mít jednoduché.“
veném čase Hapal, kterého dobře

„Jsem v Uniov spokojený,“
íká stelecký rekordman
Aleš Kr
exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

UNIČOV V sezóně 2013/2014
oblékal dres Prostějova, jinak
zůstává věrný Uničovu. Vytáhlý
útočník to už zkoušel v několika druholigových klubech, ale
v profesionálním fotbale se neprosadil. Zato je v posledních
třech ročnících MSFL střelec-

kým rekordmanem s 56 brankami před prostějovským Karlem
Kroupou s čtyřiačtyřiceti. Ve
vzájemném souboji si ale gól nepřipsal ani jeden.
 Jak hodnotíte dnešní bezbrankové utkání?
„Zápas byl hodně o bojovnosti, místo kombinace byly k vidění spíše nakopávané míče, které nám lépe vyhovovaly. Byl to těžký zápas, v němž
jsme získali první bod, a od něho se
chceme odrazit.“
 V momentálním rozpoložení
tedy považujete bezbrankovou remízu za úspěch?

an„Splnili jsme zadání nedostat branku. Z naší strany jsme toho směrem
em
dopředu ale moc nepředvedli, snad
nad
něco v prvním poločase. Gól snad
nad
přijde příští týden v Otrokovicích..“
 Jak je z Vašeho pohledu možožch
né, že se po minimálních změnách
start do sezóny nepovedl?
ým
„Přestože se mnoho nezměnilo, tým
jak
se zpočátku sezóny sehrává nějak
pomaleji. Je také mnohem těžší obaši
hajovat výsledky, na které byli naši
fanoušci v minulé sezóně zvyklí. Neměli jsme vůbec jednoduchý los, ale
ým
tento zápas by měl být opravdovým
začátkem.“

 Jak se osobně cítíte po loňské
úspěšné sezóně?
„Byl jsem na operaci s rukou, takž
že
takže
jsem část přípravy promeškal a teeprve teď se dostávám do tempa.
Jakmile mi tam spadne první branka,
tak už to snad půjde. Důležité je, aby
se chytil celý tým.“
 Pomýšlíte na další fotbalové
plány?
„Ne, jsem spokojený tady v Uničově
a zůstávám tady.“

1.SK Prostjov najdete také na www.vecernikpv.cz nebo na www.1skprostejov.cz
 více informací  více ohlasW  více fotograXí, videí

Foto: Tomáš Kaláb
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letos slavíme jubileum...

fotbal
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„Na Opavu to umíme,“
soudí záložník Lukáš Petržela

Rozhodla opět penalta, dva góly v poslední desetiminutovce

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV Utkání vysoké
úrovně sehráli ještě loni dva
druholigoví soupeři ve druhém
kole poháru MOL Cup, které bylo
naplánováno jako předposlední
v pořadí. Po hodině naprosto
vyrovnané partie šla Opava do
vedení, domácí ovšem výstavní
brankou srovnali. O osudu utkání tak opět rozhodla penalta,
poslední gól přišel v samotném
závěru do otevřené obrany.
Stav ped výkopem

Vývoj zápasu
Jestliže vzhledem k loňské finálové
účasti nebylo o opavské roli favorita pochyb, první poločas tomu vůbec nenasvědčoval. Slezané začali utkání vlažněji,
následně je zaskočila aktivní hra domácích a diváci si kladli otázku, zdali hraje
Opava tak na půl plynu nebo je Prostějov tak dobrý. Po několika střelách

PROSTĚJOV Hbitý štírek
dorostenecké soutěže toho
po přechodu do mužského
fotbalu vzhledem k recidivujícím zraněním zatím příliš
nepředvedl. Také kvůli hostování v Holici minulou sezónu.
V pohárovém utkání dostal od
trenéra příležitost předvést, že
má na víc než jen posedávání
na lavičce. Tady jsou jeho bezprostřední dojmy.

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Tomáš KALÁB

Prostjovské útoné duo Kroupa - Hapal to nemlo ve stedením pohárovém
utkání vbec snadné.
Foto: Josef Popelka

v praxi známé rčení „když nevíš, co
s míčem, dej gól“. Langer neměl komu
přihrát, tak asi z pětadvaceti metrů
vypálil a míč skončil v horním rohu
opavské branky! Po jednom z rohových kopů šel jeden z hostů v závaru
před brankou hlavou po nízkém balónu, Rus jej trefil ve snaze odkopnout
a sudí odpískal penaltu, kterou kapitán
Schaffartzik proměnil. V samotném
závěru převzal míč Stříž a z úhlu překonal vyběhnuvšího Neorala.

Zásadní okamžiky
Jak avizoval trenér Oldřich Machala
už po utkání s Hlučínem, na pohárové
utkání udělal v sestavě některé změny.
Především do branky postavil druhého brankáře Dominika Neorala, na
stoperu vsadil na dvojici Sus – Rus
a na pravém beku nastoupil od začátku
Hirsch. Ve středu zálohy dostal po delší
době příležitost Petržela a na levém kraji
zálohy se objevil Píchal. S hosty vůbec
nepřijela největší letní posila z Brna Pavel Zavadil, který byl nucen odstoupit
v předchozím ligovém utkání a trénoval
pouze individuálně. Na lavičce také zůstali útočníci Kuzmanović a Smola, kteří nakonec do utkání vůbec nezasáhli.

přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

S OPAVOU VYROVNANÉ UTKÁNÍ
na obou stranách přinesla první půle
i několik zajímavých brankových příležitostí, v nichž měla Opava kvalitativně
i kvantitativně navrch. Poprvé se rozvlnila síť pět minut po přestávce, hostům
ovšem nebylo dopřáno se radovat kvůli
předchozímu ofsajdu. Na divácky povedený úvodní gól odpověděl ještě větším
trumfem domácí Langer a slezský klub
musel zapnout na vyšší obrátky. Penalta necelých deset minut před koncem
vzbudila na stadionu mezi domácími
vlnu emocí, protože reminiscence za
verdikty sudích v druhé lize byla stále
živá. Nutno říct, že po detailním prostudování videa se ukázalo, že penalta
byla z hlediska rozhodčího obhajitelná,
viditelná nejistota při samotném odpískání však pochybnosti jitřila oprávněně.
Favorit si nakonec postup pojistil v samotném závěru utkání.

Pondělí 21. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
p

V úvodních pasážích se „zastřelovaly“
obě osmičky, Sečkář a Jursa, přesněji mířil Píchal. Po čtvrthodině hry se
k exekuci přímého kopu postavil Mozol, přízemní střelu Neoral vyrazil. Po
pár minutách se díky Jurečkově zaváhání dostal do dobré pozice Rus, brankář Šrom ale situaci zachránil. Branku
netrefil ze zajímavé pozice Helebrand,
na druhé straně se o ohrožení Šromovy svatyně snažili Píchal a Šteigl. Prvně
jmenovaný byl nucen ještě v prvním
poločase odstoupit kvůli zdravotním
potížím. Typický gól do šatny měl na
kopačce Jursa, když v nastaveném čase
technickou střelou orazítkoval tyč.
Po změně stran Opava přidala na důrazu a po hodině hry šla do vedení
zásluhou Jursy, který si zasekl balón na
silnější nohu a přesnou střelou k tyči
překonal Neorala. Ten se vytáhl o pár
minut později na Jurečku, kterého poslal na zteč střídající Kayamba. Susův
pokus pokryl Šrom, Langer v brejku
nenašel Hapala před brankou. Čtvrt
hodiny před koncem předvedl Langer

vedoucí týmu Martin Musil a hlavní
pořadatel Tomáš Čepa. Trenéři dali
přednost běžným sportovním úborům, v horkém počasí i příjemnějším.

Atmosféra stetnutí

 V základní sestavě jste se zatím
neobjevil, jak jste toto výjimečné
pohárové utkání viděl?
„Právě proto, že jsem naskočil do
utkání od začátku, jsem se na souboj
s Opavou moc těšil. Zpočátku jsem
se trochu dostával do zápasu, ale
v dalším průběhu to už bylo v pohodě. První poločas jsme neodehráli
vůbec špatně, drželi jsme se pokynů
trenéra a naše vysunutá obrana působila Opavě potíže.“
 Působila i na Vás Opava dojmem, že zápas nezačala na plný
plyn?
„Určitě to tak vypadalo, málem na to
doplatili, když se nám nečekaně podařilo vyrovnat. Jenže ta odpískaná
penalta zvrátila vývoj zápasu definitivně na jejich stranu. Závěr zápasu si
pak už zkušeně pohlídali.“

Na stadionu připravili zejména opavští
příznivci oběma týmům skvělou fotbalovou kulisu, při jejíž tvorbě nezaostávali ani domácí fandové. „Na utkání
jsme se pečlivě připravovali, nakonec
naštěstí k žádným potížím nedošlo,“
Osobnost utkání
pochvaloval si bezpečnostní manažer
eskáčka Miroslav Petrásek. A tak může
Kolektivní osobností utkání byli tento- mrzet pouze fakt, že návštěva zůstala
krát opavští fanoušci. Oproti avizova- pod hranicí magické tisícovky.
nému maximu sto padesáti diváků jich
nakonec přijelo téměř o stovku víc.
Policejní manévry byly sice z preventivního hlediska žádoucí, naštěstí ale
úplně zbytečné. O slušnosti a korektnosti příznivců SFC může vyprávět
obsluha pokladny i sousedního bufetu.
Oldich MACHALA – 1.SK Prostjov:
„Předvedli jsme slušný výkon. V prvním poločase jsme souZajímavost duelu
peře trochu zaskočili tím, jak jsme byli vysoko postavení.
Opavě se tak zmenšil prostor pro kombinaci a hrálo se jí těžce.
Podle kuloárních zpráv měl na utkání Bohužel jsme nevyužili brankovou příležitost, v případě našerealizační tým domácích vytáhnout ho vedení by se zápas přece jen vyvíjel trochu jinak. Naopak
slušivá saka z dílny jednoho z part- jsme prohrávali, ale nakopl nás krásný Langerův gól. Škoda že
jsme ten stav neudrželi do konce normální hrací doby. K penerů klubu, nakonec se však v tomto
naltě snad jen tolik, že by se měly pískat ty stoprocentní. Pak
oblečení spojeném s nejvyššími fot- jsme otevřeli hru, hráli jen na tři obránce a dostali třetí branku.“
balovými soutěžemi představil pouze

Foto: Josef Popelka

 Asi jste od horkého adepta na
postup do první ligy čekali trochu
jiné představení?
„Zápasy s Opavou umíme, svědčí
o tom obě druholigová utkání v minulé sezóně jak venku, tak především doma. Obě vyzněla z naší strany velmi slušně a dá se říci, že Opavě
se proti nám nehraje dobře.“
 Měl jste možnost přímo na
trávníku otestovat sílu týmu, co
soudíte o jeho ambicích?
„Myslím, že toto utkání potvrdilo, že
máme dostatečně široký kádr s kvalitními alternativami na většině postů, takže z toho mám dobrý pocit.
Doufám, že v dalších zápasech ještě
dostanu svou příležitost.“

Pozápasové hodnocení trenér

1 :3

1.SK Prostějov

Roman SKUHRAVÝ – SFC Opava:
„Hráli jsme v podstatě s druholigovým soupeřem, protože
jeho sestava se výrazně nezměnila. V prvním poločase jsme
si asi mysleli, že vítězství přijde samo, ale v druhé půli jsme si
postup zaslouženě vybojovali. Hře jsme dominovali, situace
se trochu zkomplikovala po krásné brance domácích. Naše
síla jak po fyzické stránce, tak herní v ofenzivě se projevila,
další branky byly otázkou času. Mám radost z postupu, zahrajeme si aspoň jednou s prvoligovým týmem, ale nehráli
jsme s takovým nasazením, jak by bylo třeba.“

SFC Opava

2. kolo MOL CUP
Sečkář

Oldřich

Jursa

Helebrand

Roman

Píchal

Rus

Simerský

MACHALA
Neoral

SKUHRAVÝ

Schaffartzik
Kroupa

Petržela

Jurečka

Šrom
Radić

Hapal
Sus

Pančochář

Hirsch

Zapalač

Šteigl

Branky: 75. Langer
Střely na branku:
Rohové kopy:

PROSTĚJOV

7
3

Střely mimo branku:

Mozol

Puškáč

1 :3

OPAVA

( 0 :0)

2

Rozhodčí: Julínek – Pelikán. Dohnálek

Čelůstka

Branky: 62. Jursa, 83. Schaffartzik (p), 89. Stříž
Střely na branku:

Diváků: 856

Rohové kopy:

6
3

Střely mimo branku:

Žluté karty: 72. Hirsch, 79. Pančochář, 81. Rus, 85. Šteigl, 86. Kroupa.

Žluté karty: -

Střídání: 36. Zapletal za Píchala, 67. Langer za Petrželu

Střídání: 61. Kayamba za Mozola, 78. Stříž za Zapalače, 87. Žídek za Puškáče
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letos slavíme jubileum...
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přímé reporty
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sy
pozápasové ohlasy

TBALOVÁ R ZHLEDNA

jsem snad
KOSTELEC SRAZIL URČICE A JE V POHODĚ „Hlavou
nikdy neskóroval,“
Domácí položil na lopatky tříminutový zkrat

smál se Tomáš

FOTO & VIDEO
GALERIE

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Palec Langr

Zdeněk
VYSLOUŽIL
URČICE Psychika dělá hodně.
Okresní derby v I.A třídě mezi
Určicemi a Kostelcem na Hané
nijak závratnou podívanou nepřineslo. Domácí tým prahnul po
prvních bodech, vyšel mu první
poločas. Po změně stran však
přišel bleskový obrat v pohodě
se nacházejících Kostelečáků,
kteří si už těsný náskok pohlídali.
Určická jedenáctka tak vyšla potřetí v řadě naprázdno a nálada
v kabině není ideální…
Stav ped výkopem
Situace v obou táborech byla před derby diametrálně rozdílná. Loňský účastník krajského přeboru zatím nezískal
ani bod a na nováčka si věřil. Hosté
přijeli sice bez hlavní hvězdy Preislera, ale posílení předchozím skalpem
Plumlova.

Vývoj zápasu
Oba celky toho od prvních minut moc
nepředvedly. Určická snaha o nápor
se rozbíjela o dobře organizovanou
obranu hostů. Hrozbou tak byly pouze
standardní situace zahrávané exkosteleckým Tomášem Menšíkem. Po jedné z nich však uhodilo, když čechraný
oblouček zapadl za obranu a osamocený Frehar přišel lacino ke gólu – 1:0.
Určice místo toho, aby se uklidnily
a přidaly zaskočenému soupeři další
branku, tak se postupně přizpůsobily
neslané nemastné hře soupeře a výsledkem byl nezáživný fotbal bez šancí
na obou stranách.
Na co marně diváci čekali v první pětačtyřicetiminutovce, přišlo hned zkraje

Foto: Zdenk Vysloužil

Hon na Haliho. Domácímu kapitánovi (v modrém) se Kosteletí vnovali obzvlášt peliv.

druhé. Ovšem k nelibosti domácích příznivců. Nejprve sice zkusil Tomáš Menšík
nachytat z poloviny hřiště vysoko postaveného Vítka, ale pak přišly chvíle hostů.
Tomáš Langr prošel individuálně středem, ale jeho přízemní pokus Hýbl
zlikvidoval. Po hezké křídelní akci ale
přišel přesný centr, který umístil za
záda Hýblova hlavou nejmenší hráč na
hřišti Tomáš Langr – 1:1.
Nakopnutí hosté pak přitlačili na pilu.
Důrazný Lužný se nacpal s míčem
před Slezáka, mladý domácí bek mu
přilehl nohy a pískala se penalta. K té
se postavil kapitán Baláš a poslal svůj
tým do vedení – 1:2.
S nezkušeným určickým výběrem
tato tříminutovka nehezky zacloumala a trvalo dlouho, než se opět dostal
k náznaku tlaku. Nejblíže vyrovnání
byly Určice po akci Šnajdra, jenž zacvičil v rohu šestnáctky s Vinklárkem,
nabil na velký čtverec Plajnerovi, ale
jeho střela z první proletěla těsně nad.
V křeči hrající Určice pak už nic nebezpečného nevyprodukovaly, snad s výjimkou volného kopu Tomáše Menšíka, jenž však mířil půl metru nad.
Kostelečtí si závěr bez většího problému pohlídali a hřejí je další tři body.
Určice zaváhaly potřetí v řadě, navíc se
tak stalo dvakrát v domácím prostředí
a mají tak hned zkraje sezóny zaděláno
na velké problémy.

Zásadní okamžiky
Změna taktiky. Kostelečtí nastoupili do
utkání hodně pasivně. Domácí tým měl
cestu k očekávanému vítězství jakoby vydlážděnou. V první půli hosté nevystřelili
mezi tři tyče a dlouhé nákopy dopředu
nefungovaly. Po pauze však na plac jakoby vyběhl úplně jiný tým. Kostelečtí dali
míč na zem, kombinovali a šli přímočaře
do šestnáctky. Změna systému hry jim
také přinesla ovoce v podobě dvou branek, které zcela otočily vývoj a dovedly
hosty ke třem bodům. Domácí jedenáctka může jen žehrat nad šancí, kterou
v prvním poločase nevyužila.

Osobnost utkání
Nejvýraznějšími postavami na hřišti
byli dva hráči. Domácí kapitán Petr Halouzka se pokoušel dirigovat hru, individuálně přecházel protivníky, ale jeho
přihrávky většinou spoluhráči nepochopili, a tak si musel připadat jako sám
voják v poli. Hostující oporou pak byl
brankář Vítek, jenž jistě stahovanými
centry dodával mužstvu potřebný klid.

Zajímavost duelu
Přestože ještě v loňské sezóně byl
mezi oběma týmy rozdíl dvou tříd,

na hřišti to poznat nebylo. Mnohem zkušenějším a vyzrálejším
dojmem působil kostelecký soubor.
Náhodně příchozí divák neznalý
poměrů by si musel při pohledu na
hřiště myslet, že krajský přebor hrál
minulý ročník Kostelec a ne mladičké Určice.

Atmosféra stetnutí
V hledišti určického stadionku se sešla solidní návštěva přesahující stovku. Paradoxně však měli v ochozech
početní převahu hosté z Kostelce na
Hané. Mezi početnou výpravou hostujících fans nechyběla ani klubová
generalita v čele s prezidentem Stanislavem Píchalem, nebo náměstek
krajského hejtmana Ladislav Hynek.

Zdeněk VYSLOUŽIL
 Co nám řeknete k dnešnímu
utkání?
„První půlka se nám nevydařila. Já
měl za úkol hlídat jejich kapitána
Haliho. Tím pádem jsem se nalítal
jako blázen a do hry se nedostal. O
přestávce jsme se domluvili, že ho
převezme někdo jiný a já budu volným hráčem. Vyplatilo se…“
 Bylo v kabině o přestávce
hodně dusno?
(úsměv) „Nebylo. V klidu jsme si
řekli, že jsme hráli špatně. Vůbec
se neřvalo.“

Foto: Zdenk Vysloužil

 Dal jste gól hlavou, kdy se
Vám to podařilo naposledy?
„Nóó, hraju dlouho, ale nevzpomenu
si. Snad je to můj první gól hlavou.“
(smích)
 Nemrzí tak, že si Vás hlasatel
spletl s Alinkem Mórim?
„Tak to vůbec nevím, nezaregistroval jsem to. Doufám, že si rozhodčí
zapsal moje číslo.“ (smích)
 Po třech kolech máte šest
bodů, čekal jste to?
„Počítal jsem s tím. My jsme si na
Plumlov i Určice věřili. Těžší soupeři
nás teprve čekají. Hned teď v neděli
Bělotín…“

KAŽDÉ MÍSTO MÁ SVJ PÍBH
www.vecernikpv.cz

...ten náš píšeme už 20 let

Pozápasové hodnocení trenér
Pavel ZBOŽÍNEK – TJ Sokol Urice:
„Mluví se mi těžce… Zápas jsme měli výborně rozehraný. Nic lepšího jsme si nemohli přát než jít do
vedení. Soupeř nás ničím nepřekvapil, hrál jednoduchý fotbal. Kopali jen míče do vzduchu na naši
polovinu a to jsme zajistili. Kdybychom přidali druhou branku, nebylo co řešit. Nedokážu pochopit,
jak z jasného zápasu uděláme tohle…“

1 :2

TJ Sokol Určice

URČICE Historická událost.
Snad nejmenší hráč na hřišti, navíc ortodoxní nehlavičkář trefil vyrovnání čelem!
Vyhlášený hračička Tomáš
Langr (na snímku) svou kuriózní trefou zavelel k obratu,
který přinesl jeho Kostelci
nakonec cenné tři body.

Jaroslav KLIMEŠ – FC Kostelec na Hané:
„První půlku jsme byli hodně zakřiknutí. Bylo vidět, že jsme zvyklí na Práju. Takový hráč chybí. Určice byly lepší, ale že by měly nějaké šance, to se říci
nedá. Dostali jsme hloupý gól. Ve druhé půli jsme
zlepšili pohyb, hodně to oživil Palec. Alfou a omegou bylo uhlídat Halouzku a to se nám podařilo,
proto máme body.“

FC Kostelec na Hané

ALEA sportswear I.A třída, sk. B muži, 3. kolo
Mohelník

Pavel

Hruban

Synek

Jaroslav

Plajner

Frehar

Baláš

ZBOŽÍNEK
T. Hýbl

Grepl
P. Halouzka

Paul
M. Klimeš
Vinklárek

T. Menšík

Langr

Slezák

Móri

Krajíček

Branky: 13. Frehar
Střely na branku:
Rohové kopy:

URČICE

4
0

Střely mimo branku:

4

Vítek

Lužný

Šnajdr
Zelina

KLIMEŠ

1 :2

KOSTELEC

( 1 :0)

Rozhodčí: Drápal – Motal, Perutka

Chytil

Branky: 52. Langr, 55. z pen. Baláš
Střely na branku:

Diváků: 128

Rohové kopy:

3
3

Střely mimo branku:

Žluté karty: 55. T. Hýbl

Žluté karty: 22. Langr, 62. Chytil, 83. M. Klimeš

Střídání: 71. Vajdík za Krajíčka.

Střídání: 25. Žídek za Hrubana, 57. Bošek za Lužného, 80. Navrátil za Baláše.
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FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
4. kolo: 1.SK Prostějov – Hulín (sobota 26.8., 16.30, rozhodčí: Silný –
Lysák, Částečka).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
4. kolo, neděle 27. srpna, 10.00:
1.HFK Olomouc „B“ – Kralice na
Hané (Vedral – Jelínek, Halenka).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
4. kolo, neděle 27. srpna, 16.30:
Konice – Náměšť na Hané (Vojtek –
Janáček, Brázdil).
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
4. kolo, neděle 27. srpna, 16.30:
Určice – Němčice nad Hanou (sobota 26.8., 16.30, Hubený – Lizna,
Majer), Protivanov – Lipová (Januš – Zavřel, M. Pospíšil), Beňov
– Mostkovice (Kouřílek – Štětka,
Šerý), Čechovice – Dub nad Moravou (Vrána – Kundrát, Frais),
Kostelec na Hané – Bělotín (Straka
– Molík, Opravil), Brodek u Přerova – Plumlov (Perutka – Sedláček,
Hrbáček).
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
4. kolo, neděle 27. srpna, 16.30:
Klenovice na Hané – Haná Prostějov (sobota 26.8., 16.30, Šerý
– Oulehla, Lasovský), Pivín – Horní Moštěnice (Milek – Bartuněk,
OFS), Troubky – Vrchoslavice (Doležal – Brázdil, OFS), Radslavice –
Smržice (Vachutka – Majer, OFS).
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
4. kolo, sobota 26. srpna, 16.30:
Jesenec – Červenka (Rosskohl – Perutka, Šmíd).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
4. kolo, neděle 27. srpna, 16.30
hodin: Čechovice „B – Tištín (sobota 26.8., 16.30), Nezamyslice –
Dobromilice (sobota 26.8., 16.30),
Výšovice – Hvozd, Určice „B“ –
Vrahovice, Vícov – Ptení, Brodek u
Konice – Horní Štěpánov, Brodek u
Prostějova – Otaslavice.
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
4. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo
(sobota 26.8., 10.30, P. Dorušák – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
4. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo
(sobota 26.8., 12.45, Ol KFS – P.
Dorušák, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
Dohrávané 1. kolo: Šumperk –
1.SK Prostějov „B“ (středa 23.8.,
14.45, Kondler – Milek, Štěpán).
4. kolo: 1.SK Prostějov – Krnov
(neděle 27.8., 10.30, Hubený – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
Dohrávané 1. kolo: Šumperk –
1.SK Prostějov „B“ (středa 23.8.,
17.00, Milek – Kondler, Štěpán).
4. kolo: 1.SK Prostějov – Krnov
(neděle 27.8., 10.30, Ol KFS – Hubený, Ol KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
4. kolo, sobota 26. srpna: Olšany –
Čechovice (10.30), Chválkovice – Konice (14.15, Petr), Určice – 1.FC Viktorie Přerov „B“ (neděle 27.8., 10.00).

´
menicko

´
´
zapasove

2:1

3:2
PK

peřova brankáře je zatím jen obtížně
řešitelný úkol. „Celý týden jsme trénovali centry a zakončení, proměnili jsme
ale jen jednu po pěkném rychlém přečíslení. Chybí nám i trochu štěstíčka,
věříme ale, že se to vše jedním utkáním
zlomí,“ nepropadá panice.
V pořadí čtvrtou ostrou prověrku
bude představovat 1.HFK Olomouc
„B“, střetnutí začíná v Holici o tradičním čase v neděli dvě hodiny před
polednem. „Viděl jsem je minule proti
Želatovicím i teď s Černovírem. Mají
mladé běhavé mužstvo hrající moderní fotbal, pohybově i technicky jsou na
tom velice dobře a čeká nás hodně těžké utkání. Vždy se ale začíná od stavu
0:0 a pokusíme se bodovat,“ pamatuje
na sílu soupeře a současně věří svému
týmu.
Sám se navíc snaží o podobný herní
postup a mohlo by se tak jednat o náležitou technickou podívanou. „Také
produkujeme kombinační fotbal a rozhodovat bude opět první gól. V této
soutěži je velice důležitý, mladí hráči
nejsou tak psychicky odolní a vstřelenou brankou jim vzroste sebevědomí
a jejich výkon graduje,“ podotýká kralický lodivod Ivo Lošťák.
(jim)

– 2:1. „Laciný gól, škoda,“ povzdechl
Ullmann.
Koničtí pokračovali v náporu, dokázali najít odpověď, když po jasné ruce
v pokutovém území proměnil penaltu
Kamený – 2:2. „Od sedmdesáté minuty
jsme soupeře zcela přehrávali. Nastřelili
jsme tyčku a osm minut před koncem
nastal zlomový moment. Adam Širůček
byl sražen v šestnáctce, rozhodčí ukázali
na penaltu. Po pětiminutovém dohadování ji však nakonec odvolali a vytáhli
zákrok mimo pokutové území,“ kroutil
nechápavě hlavou Ullmann.
Utkání tak skončilo patem a o majiteli
bonusového bodu musely rozhodovat
pokutové kopy. Hostující kouč poslal
do brány Vévodu a ten hned dva první pokusy domácích chytil! „Tohle už
musíme vyhrát. Vedeme dva nula, stačí
proměnit jednu penaltu, ale my nedáme
čtyři v řadě…! To je prostě katastrofa.
Někteří hráči by si měli sáhnout do svědomí. Pro ně je to možná sranda, ale já
to beru jako bod navíc. Remízu tedy
beru jako ztrátu. Z tohoto utkání jsme
měli vytěžit víc,“ vyjádři svůj názor Petr
Ullmann.
Koničtí se v příštím kole představí domácímu publiku. V neděli
27. srpna se utkají s Náměští na
Hané, těsným tabulkovým sousedem. Utkání má stanovený výkon
(zv)
na 16:30 hodin.

SK Jesene
-Dzbel
TJ Sokol
Teština

Branky: 39. J. Tichý, 75. Poles – 15.
Havlíček, 59. Unzeitig. Rozhodčí:
Lizna – Majer, Dokoupil. Sestava Jesence: Kýr – Horák, Ullmann, Burian,
Drešr – Laštůvka (86. Svoboda), Čížek, Poles, J. Burget – J. Tichý, Navrátil.
Trenér: Petr Tichý st.

3:2
(1:1)

PK

„Chtěli jsme sice tři body a máme jen dva,
remíza je ale zasloužená a jsem spokojen,
kluci to odjezdili a odmakali. Třeština nás
všechny mile překvapila, má v sestavě
plno kluků z Mohelnice a jsem rád, že se
s tím moji hráči vyrovnali. Hrál se super
fotbal na úrovni I.A třídy, před soupeřem musím vážně smeknout. Zápas měl
hodně hektický průběh, po hrubce gól-

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

mana jsme prohrávali 0:1, následně jsme
srovnali, ale Marťa Laštůvka pak nedal
penaltu. Po další hrubici jsme opět prohrávali, ale opět jsme srovnali a měli jsme
i další šance, třeba v závěru mohl Honza
Burget rozhodnout hlavičkou, ale nestalo
se. Došlo tak na penalty a odkopal je celý
mančaft včetně brankáře, něco takového
jsem ještě nezažil. Nechytili jsme trochu
začátek sezóny, kdy jsme nebyli kompletní, nyní už mohl nastoupit třeba Jirka Tichý a bylo to znát, také dal gól.“
(jim)

Jesenec doma zdolal Teštinu,
vítze uril penaltový maratón

val. „Začali jsme hrát až v poslední desetiminutovce prvního poločasu. Jako
bychom do té doby spali,“ popisoval
hostující kouč.
V závěru půle však hosté Bělkovické
přitlačili, vytvořili si dvě tutové šance.
„Dali jsme gól, ale pro údajný ofsajd
nebyl uznán. Minutu před pauzou
pak Roman Kamený napálil z malého
čtverce břevno,“ popisoval zlepšení Ullmann a dodal: „V poločase jsem vystřídal Širůčka a hráli jsme na tři útočníky.
Podařilo se nám hned vyrovnat, když
Petr Tichý krásně přeloboval gólmana.“
Domácí tým se však nepoložil a dokázal strhnout vedení na svou stranu,
když skóroval po standardní situaci

Tyky a nepromnné penalty stály Sokol výhru

Konice pišla o body vlastní vinou:

borně a hned se nám podařilo srovnat.
Po chybě jsme ale opět dostali gól a zahodili dvě tři snad tisíciprocentní šance,“
hořekoval.
Minimálně na bod tak Kraličtí opět měli,
jenže opět doplatili na finální fázi. „Dopustili jsme se chybiček, které soupeř
potrestal. Po půli se sice domácí zlepšili
a už jsme neměli tolik ze hry, ztratili jsme
ale tři body. Mrzí mě hlavně neproměňování šancí, vždy dostaneme první gól
a musíme dotahovat. Na tom je ještě
třeba zapracovat,“ uvědomuje si Lošťák.
Do šancí se sice jeho svěřenci dostávají
pravidelně, dostat však míč za záda sou-

z Želatovic se vraceli s prázdnou

Kralické zradila v sobotu koncovka,

Tím, kdo se ujal vedení, byli hosté, svou
převahu potvrdili i další brankou. Teprve poté se svěřenci Jindřicha Skácela
st. dokázali prosadit zásluhou přesné
trefy Martina Popelky. Ten se záhy
zjevil před odkrytou brankou a svou
šanci dokonale využil. Do poločasu se
prosadila ještě obě mužstva, za domácí
skóroval Michael Koutný, a tak se šlo
do kabin za nerozhodnutého stavu.

Druhá půle již vyzněla zcela jednoznačně pro Držovické. Na branku Jakuba
Dokoupila ještě hosté dokázali reagovat, na další z kopačky Petra Zahradníčka a Martina Popelky, který tak zkompletoval hattrick, už odpověď nenašli.
Sestava Držovic: Hlávka - Čtverák, Skácel st. (46. Procházka), Šťastný, Kmoščák
- Koutný, Dokoupil, Fiferna, Popelka J. Zahradníček, Popelka M.
(jp)
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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 – 2. kolo bez závad, až na:
Utkání TJ Sokol Určice B – FC Ptení, v zápise o utkání neuveden HP. HR Pavel Peřina ID 67020565 se předává k projednání KR.
2. OP mladší žáci
Změna termínu - hřiště
Utkání 5. kola TJ Horní Štěpánov – TJ Sokol Otaslavice, změna pořadatelství. Původní termín SO 2.9. 2017 od 9:00 hodin, hřiště Horní
Štěpánov. Nový termín NE 3.9. 2017 od 9:00 hodin, hřiště Otaslavice. Dohoda oddílů.
Změna termínu
Utkání 10. kola TJ Horní Štěpánov – FC Ptení. Původní termín SO 7.10. 2017 od 9:00 hodin. Nový termín NE 8.10. 2017 od 9:00 hodin.
Dohoda oddílů.
Utkání 12. kola TJ Horní Štěpánov – TJ Smržice. Původní termín SO 21.10. 2017 od 9:00 hodin. Nový termín ČT 31.8. 2017 od 18:00
hodin. Dohoda oddílů.
3. Upozornění oddílům
Na Losovacím aktivu pro SR 2017-2018 bylo kluby odsouhlaseno respektování barvy dresů v soutěžích mužů u domácího oddílu. Nařizujeme aby oddíly, které doposud STK nenahlásily barvu dresů, aby tak neprodleně učinily do 18.8. 2017. Viz Rozpis soutěží čl. 37.5. Jinak
bude postupováno dle RS čl. 28.13.
4. Doplnění komise STK
VV schválil na svém pravidelném zasedání dne 14.8. 2017 doplnění STK pro SR 2017-2018 jako člena p. Františka Hýbla ID 49080086.
5. Soupisky
STK schvaluje soupisky oddílů TJ Haná Nezamyslice, TJ Sokol Brodek u Prostějova a TJ Sokol Otaslavice.
STK žádá sekretáře Ol KFS o zaslání kopie soupisek následujících oddílů: FC Kralice na Hané, TJ Sokol Čechovice, TJ Sokol Mostkovice,
TJ Sokol Plumlov, FK Němčice nad Hanou, SK Protivanov, TJ Sokol Určice, FC Kostelec na Hané.

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 16. srpna 2017 rozhodla:

zprávy od zeleného stolu...

DRŽOVICE Půlroční půst je
u konce. Hráči Držovic se za pouhé dva týdny opět představí ve III.
třídě skupiny B, kde si budou chtít
v podzimní části vytvořit nejlepší
výchozí pozici v honbě za postupem do okresního přeboru. V přátelském utkání si uplynulý pátek
proti Dědicím z Vyškovska otevřeli
střelnici.
klikni na

VIDEO+FOTO
GALERIE
www.vecernikpv.cz

MOSTKOVICE Skvělý finiš. Mostkovická děvčata se v předposledním
přípravném zápasu na divizní sezónu
popasovala s kvalitním soupeřem
z Uherského Brodu. Utkání se z pohledu domácího souboru nevyvíjelo
dobře. Sokol musel dotahovat dvakrát
vedení soupeřek, aby nakonec slavil
těsnou výhru – 3:2. „Pořád jsem věřil,
že na to máme. Podařilo se, takže jsem
spokojený, komentoval mostkovický
lodivod Jaroslav Karafiát.
Utkání se hrálo ve svižném tempu.
Zpočátku měly navrch hostující fotbalistky, které se také z brejku ujaly vedení.
Domácí jedenáctka se ale rvala o každý
míč a postupně hru vyrovnala. Jednobrankové poločasové manko se podařilo
umazat hned v úvodu druhého dějství.
Uherský Brod však našel odpověď a šel
podruhé v utkání do vedení – 1:2. Mostkovické bojovnice však nehodily flintu
do žita a k radosti svých příznivců euforickým finišem utkání zvrátily ve svůj
prospěch – 3:2. Dvěma trefami se opět
zaskvěla v letní pauze obrozená kanon-

Branky Mostkovic: Domesová 2, Kat.
Koudelková. Rozhodčí: Mikulík.
Sestava Mostkovic: Nováčková –
Jančíková, Všetičková, Vaverková, Hejcmanová – B. Karafiátová, Kraváková
– T. Karafiátová, Ptačníková, Kat.
Koudelková – Domesová. Střídaly:
Kvapilová, Navrátilová, L. Karafiátová,
Horáčková. Trenér: Jaroslav Karafiát.

TJ Sokol Mostkovice
ÈSK Uherský Brod
3:2 (0:1)

ýrka Mája Domesová. „S vítězstvím
jsem spokojený, ale nebudeme si nic nalhávat. Výkon ještě tak bezchybný nebyl.
Každopádně těší vůle holek po vítězství,“
usmíval se Karafiát.
Jeho svěřenky absolvují do startu soutěže
ještě jeden zajímavý souboj. V sobotu
26. srpna zavítá na mostkovické hřiště
věhlasný Baník Ostrava. „Je to takové
poděkování fanouškům za přízeň. Nejedná se o obyčejný přípravný zápas, Baník
má přece jenom velký zvuk,“ uzavřel
mostkovický lodivod. Utkání má stanovený výkop na 16:00 hodin.
(zv)

Mostkovická obrana mla s rychlonohými soupekami hodn práce. Foto: Zdenk Vysloužil

BYLI JSME
U TOHO

31

PROSTĚJOVSKO Mnoho radosti tentokrát átřída regionu nepřinesla. Úsměvy hrají na tvářích nováčkům z Protivanova a Kostelce na Hané. Ti dokázali skolit v derby zkušenější soky
z Mostkovic a Určic. Čechovice schytaly výchovný políček v Opatovicích. Obrovskou ostudou
skončil duel Plumlova s Bělotínem. Němčáci se bijí do hlav, na kolena je srazil vlastní gól v poslední minutě…

Pondělí 21. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

Jiřího Kamenova:

FC Kostelec
na Hané

PODROBNÁ REPORTÁŽ
NA STRANĚ 29
DNEŠNÍHO VYDÁNÍ
(zv)

(1:0)

PROSTĚJOVSKO Aby přišla úroda, je potřeba nejprve řádně pohnojit. Tohoto hesla se při pohledu na výsledky chopili také regionální zástupci v „A“ skupině I.B třídy, bodovat se podařilo
jen dvěma z nich. Nejúspěšnější byla prostějovská Haná, nováček až v poslední minutě přišel
o plný zisk proti Tovačovu a výhry docílil teprve na penalty. Do stejného finiše dospěl i duel
Smržic v Želatovicích, leč úspěšnější byli domácí. A zbylé trio vysoko prohrálo. Vrchoslavice 2:5
doma s Kojetínem „B“, Klenovice 1:5 v Lipníku a Pivín hned 2:7 na půdě Ústí „B“.

WWW.VECERNIKPV.CZ

„Upřímně přiznám, že jsem nečekal,
že budeme takhle úspěšní. V sobotu
se nám totiž ženil gólman a na svatbě byla spousta hráčů. Čekal jsem, že
kluci budou tahat nohy. Byli jsme ale
FK Nmice
úspěšní střelecky a to rozhodlo. DvaPK
nad Hanou
krát se krásně trefil Ondrej Milar, pak
2:3
Slavoj Kojetín
jsme přidali třetí gól. Na pohled to
(0:1)
-Koválovice
vypadá jednoduše, ale jednoduché to
nebylo. My jsme rádi za to, že se nám Branky: 56. Jiříček, 65. Chlud – 8.

Protivanova Josefa Pospíšila:

„Soupeř byl zarputilejší a toužil
mnohem víc vyhrát. My si hrajeme
na něco, co nemá moc s fotbalem
společného. Máme dva rychlé útočníky a nedokážeme jich využít. Hráčům ukazuji magnety na tabuli jako
druholigový trenér a stejně to nepochopí. Připadám si chvílemi jako
idiot. Bělotín byl v prvním zápase
lepší, to beru. V Brodku u Přerova
jsme zahráli dobře. Obě tato mužstva byla mnohem kvalitnější než
Protivanov a my s ním dostaneme
doma čtyři góly…“
. Hodnocení asistenta trenéra

z pen. Žůrek, 90. vlastní Spiller.
Rozhodčí: Kundrát – Štětka, Matulík. Sestava Němčic: M. Tomek
– Řezáč (74. Jarmer), M. Navrátil,
J. Navrátil, Spiller – Vévoda, Horák, Vejvoda, Chlud (69. Ruber)
– O. Tomek (55. Svozil), Jiříček
u Perova
(81. Svobodník). Trenér: Radovan
Branky: 10. a 88. z pen. M. Liška – 72. Novotný.
z pen. Omelka, 79. Hejč. Rozhodčí: . Hodnocení trenéra Němčic
Slota – Kučera, Molík. Sestava LipoRadovana Novotného:
vé: R. Vybíhal – Žilka (86. Hejduk),
Macourek, Takáč, Abrahám (79. „Vrátil se nám konečně Horák, ale
Štěrba) – M. Vybíhal (65. Novák), pořád nám citelně chybí Kolečkář
Drexler, Jamrich, M. Dostál – M. Liš- a Hamala. Věděli jsme, že nás čeká
ka, P. Dostál. Trenér: Pavel Růžička. těžký zápas. Chtěli jsme hrát důrazně, makat a odjezdit to. Prohrávali
. Hodnocení trenéra Lipové
jsme z přísné penalty. Po přestávce
Pavla Růžičky:
jsme dokázali otočit a mířili k ví„Zápas dvou rozdílných poločasů. tězství. V nastaveném čase ovšem
V tom prvním jsme byli jednoznačně došlo k nedorozumění beka s góllepším týmem a podařilo se nám dát manem… Je to smůla, dva body
gól, neproměnili jsme další dvě velké jsou pryč. Musím ale vyzdvihnout
šance. Druhá půle byla pravý opak. luxusní výkon našeho brankáře MiHosté měli více ze hry a otočili skóre. chala Tomka. Před celým týmem
My jsme byli rádi, že jsme stihli nako- pak smekám klobouk za bojovnost
nec vyrovnat. Já jsem se ziskem dvou a nasazení.“
bodů z tohoto zápasu spokojený. PříTJ Sokol
ští zápas v Protivanově bereme jako
Urice
každý jiný, rádi bychom ale uspěli.“
1:2

Ženata, D. Nejedlý (71. Z. Pospíšil), hra zatím takhle daří. Teď se těšíme
Dvořák, M. Pospíšil – D. Sedlák (82. po letech na derby s Lipovou. Jsme
Liška), F. Pospíšil, Ondrej Milar, v dobrém rozpoložení.“
Kropáč (77. Musil) – Grmela (68. V.
SK
Nejedlý), R. Sedlák (52. Mudroch).
PK
Lipová
Hrající trenér: Milan Piták.
3:2
FK Brodek
. Hodnocení trenéra Mostkovic
(1:0)

TJ Haná
Prostjov
TJ Sokol
Tovaov

5:1
(1:0)

FK Spartak Lipník
nad Bevou
TJ Sokol
Klenovice na Hané

jednom ostrém střetu, bude asi delší dobu mimo hru. Podruhé v řadě
jsme inkasovali v poslední minutě,
snad se z toho poučíme.“

Branky: 25. Machala, 61. a 76. Kovařík, 74. Sivák, 83. Šebesta – 52.
Všianský. Rozhodčí: Valouch –
Šmíd, Matulík. Sestava Klenovic:
Klimeš – Spálovský (59. Grepl),
Prášil, T. Cetkovský (75. Dreksler),
Hodnocení trenéra Hané
Popelka (69. Cibulka) – Dadák,
Prostějov Daniela Koláře:
Šlézar – Pytela, Rozehnal, Všianský
„Zápas to byl vyrovnaný a remíza (81. Prokop) – Štěpánek. Trenér:
asi odpovídá, když jsme ale drželi Vladimír Horák.
náskok až do devadesáté minuty, tak
Hodnocení trenéra Klenovic
je obrovská škoda dostat gól v nastaVladimíra Horáka:
vení. Zpočátku měl soupeř územní
převahu a mírně navrch, pak se hra „Potvrdilo se, že Lipník má velivyrovnala a my dali dva slepené góly. ce dobré mužstvo. K ničemu nás
V závěru půle po krásně kopnutém nepustil a kromě dvaceti minut ve
přímáku soupeř snížil a po přestávce druhé půli byl lepší, vyhrál zaslouse nám nepodařilo využít ani jednu ženě. Nicméně pět inkasovaných
šanci, takže hosté se štěstím vyrov- branek mě mrzí, je to moc krutý
nali, když obránce nezasáhl správně výsledek pro nás. Před utkáním nám
centr do vápna. Chybou ale bylo, bylo jasné, že na moc myslet nemůže jsme nevyužili našich zkušeností žeme, a potvrdilo se, že před sebou
a nedohráli utkání na jejich polovi- máme ještě hodně práce. Rozdíl byl
ně. Penalty nám jdou, Zbyňa Lošťák ve všem. Domácí rychle dostupoje umí kopat i chytat, takže jsme vali, byli tvrdí, neústupní, neustále
vybojovali druhý bod, za což jsme v pohybu. Nedokázali jsme reagovat
rádi. Mrzí mě ale zranění Mašíka po a díky Klimešovi to nebylo do třicá-

Branky: 27. M. Holomek, 29. Novák – 39. Baďura, 90. Zatloukal.
Rozhodčí: Rosskohl – Slota, Dokoupil. Sestava Hané: Lošťák – Trnavský, Ohlídal, M. Kolář, Světlík
– M. Holomek (83. Jančiar), Mašík
(46. Hodulák), Kaprál, Novák (76.
D. Holomek) – Gábor (86. Strouhal), Petržela (61. Zatloukal).
Trenér: Daniel Kolář.

3:2
(2:1)

PK

„V deset hodin jsme ještě byli v kostele... Výsledek neodpovídá dění na hřišti, domácí byli abnormálně produktivní. Do čeho kopli, z toho byl gól.
V první půli jsme hráli asi náš nejlepší
letošní fotbal, přesto jsme 4:0 prohrávali. Jednalo se sice o vyrovnanou
partii, my jsme ale ze čtyř šancí nedali ani jeden gól a domácí proměnili
všechno. Ve druhé půli Ústí polevilo,

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 1., 41. a 44. Holoubek, 55.
Kádě, 81. Kopecký, 84. a 86. Šnejdrla – 66. J. Svozil z penalty, 80. Tydlačka. Rozhodčí: Oulehla – Frais,
Matulík. ČK: 72. Rebenda (Ú). Sestava Pivína: Fürst – Frýbort ml.,
M. Svozil, M. Sedlák – R. Švéda (63.
P. Sedlák), Tydlačka, T. Vrba, Šišma – J. Svozil ml. – J. Bartoník (44.
A. Vrba), Trajer. Trenér: Jaroslav
Svozil st.

7:2
(4:0)

TJ Sokol
Ústí „B“
TJ Sokol
v Pivín

té minuty 3:0, hodně nás podržel.
Musíme zlepšit obrannou činnost,
pohyb, sílu na míči a někteří hráči
i psychickou odolnost, po přestávce
jsme totiž sice srovnali a dostali se
do tlaku, ale po druhé brance z brejku jsme se sesypali.“

Vrchoslavice se ani do třetice nedočkaly bodového zápisu a skóre
nedělního duelu korigovaly až v závěrečných dvaceti minutách. Kouč
Miroslav Panáček měl opět k dispozici jen velice úzký seznam hráčů
a také tentokrát dával jen obtížně
dohromady základní jedenáctku.
Výsledkem neúspěšného vstupu do
sezóny je tak pohled na aktuální ta-

Branky: 71. Konupka, 89. T. Hradil
z penalty – 11. Holub vlastní, 20.
a 32. Kravar, 41. Židlík, 54. Zezula. Rozhodčí: Zemánek – Kašpar,
Mlčoch. Sestava Vrchoslavic: M.
Jurčík – Coufalík, Gajdošík, Přecechtěl, Holub, Fialka, M. Hradil, T.
Hradil, Bleša, Konupka, Zatloukal.
Trenér: Miroslav Panáček.

2:5
(0:4)

TJ Smržice

FC Želatovice „B“

Branky: 15. Dlouhý – 22. Martinák. Rozhodčí: Doležal – Lasovský,

2:1
(1:1)

PK

bulku – poslední místo s nula body
a brankovou bilancí 6:13. Zlepšit
chuť si budou moci hráči Sokola
v neděli odpoledne, kdy zajíždějí na
půdu vedoucích Troubek.

Smržice se dočkaly prvního bodu,
díky němuž opustily poslední místo
tabulky. Opět branky zápasu padly
hned během úvodní čtvrtiny celkové minutáže a za nerozhodného
stavu tak střetnutí dospělo až k penaltovému rozuzlení. V něm byli
o jeden zásah úspěšnější domácí,
kteří se taktéž až tímto soubojem
zbavili nelichotivé nuly v kolonce
bodového zisku. I nadále však platí,
že jsou Smržice se dvěma góly nejhůře střílejícím mužstvem, naopak
více než dvanáct branek inkasoval
jedině Pivín. O vylepšení dosavadního dojmu se tým Petra Gottwalda pokusí v neděli v Radslavicích.
(jim)

Studený, M. Studený, V. Studený,
Procházka. Trenér: Petr Gottwald.

TJ Sokol
Winkler. Sestava Smržic: Volf –
Vrchoslavice 1946
Zbožínek, Gottvald, Klus, Martinák
FK Slavoj
(70. Vařeka), Kotlár, A. Studený, T.
Kojetín „B“

měli jsme víc v držení míč a korigovali jsme skóre, soupeř nás ale trestal
z brejků. Dokázal je dohrát moc dobře
a zaslouží si za to pochvalu. Takový
den blbec někdy přijde, navíc domácí
hráči byli velice kvalitní, mladí, běhaví.
Opět jsme byli oslabeni a na střídačce
jsem měl jen dorostence a Pavla Sedláka, který měl v nohách zápas starých
pánů, a srážely nás hrubé individuální
chyby.“

Zvítězila pouze Haná, Pivín schytal sedmičku

I.B třída skupina A

 více informací
 více sportu
 více fotograXí

2:9
(2:4)

čí: Dokoupil – Vedral, Jelínek. Sestava Čechovic: Polák – Chmelík
(81. Veselý), Koláček, Maděrka, Š.
Hanák – Ján, Lakomý, Kolečkář, T.
Branky: 23. Hrstka, 34. Spáčil – Novák – Hatle, Klváček (65. Nejed15., 54. a 81. Hoffmann, 26. a 87. lý). Trenér: Evžen Kučera.
Ferenc, 36. a 39. Dán, 50. Bušina, .
Hodnocení trenéra Čechovic
74. Malaník. Rozhodčí: Molík –
Evžena Kučery:
Hampl, Straka. Sestava Plumlova:
Piňos – Vysloužil (58. Bureš, 75. „Soupeř nám dal lekci z produktiviO. Voráč), Kutný, Gryglák, J. Kiška ty. Pětatřicet minut jsme drželi míč,
– Matoušek, Ševcůj, Hrstka, Kotlán byli herně lepší. Soupeř nám dal ale
– A. Hladký, Spáčil (68. Křupka). z velkého úhlu gól, pak po dalším
úniku ještě druhý. Druhý poločas
Trenér: Pavel Voráč.
byl z naší strany špatný. Sice jsme se
Hodnocení trenéra Plumlova
trochu nadechli kontaktním gólem,
Pavla Voráče:
ale soupeř své vedení jistil po našich
„Pořád nejsme v optimální sestavě. hrubých chybách. Doufám, že nám
Každý zápas hrajeme jinak, kluci, tahle porážka pomůže a kluci se vrákteří, jsou zvyklí na určité posty, mu- tí zpátky na zem.“
sejí hrát jinde. Navíc jsme tentokrát
TJ Sokol
narazili na hodně kvalitního soupeře.
Mostkovice
Možná kdybychom byli kompletní,
2:4
SK
(0:2)
mohl zápas vypadat jinak. Ten rozProtivanov
díl ve skóre asi není odpovídající.
Bělotín každou naši chybu trestal. Branky: 59. P. Zapletal, 85. Hanák
Klukům nemohu upřít snahu ani bo- – 17. a 44. Milar, 50. R. Sedlák, 64.
jovnost, bohužel to nestačilo. Soupeř Mudroch. Rozhodčí: Habermann
– Vojtek, Brázdil. Sestava Mostkonás dokázal přečíslit a skórovat.“
vic: Lukáš – Kazda (70. Hanák),
TJ Sokol
Chmelař, Ondřej Milar, V. VojtíOpatovice
šek (46. Dadák) – L. Zapletal (74.
4:1
TJ Sokol
(2:0)
Křišťan), Doseděl, M. Vojtíšek (64.
echovice
Bureš), Šlambor – Kamenov ml., P.
Branky: 4. a 40. Janásek, 78. Klvaňa, Zapletal. Trenér: Jiří Kamenov st.
85. D. Novák – 70. Hatle. Rozhod- Sestava Protivanova: M. Piták –

TJ Sokol
Plumlov
TJ Sokol
Blotín

echovice dostaly za uši, Plumlov v roli komparzu, Protivanov školil Mostky

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

Držovická kanonáda s puncem hattricku „Mostky“ parádn otoily s Brodem

JESENEC Po úvodních dvou nezdarech proti Lošticím
a Troubelicím se podařilo fotbalistům Jesence zabrat a ve třetím pokračování „B“ skupiny I.B třídy se dočkali premiérových
podzimních bodů. Jejich vzepětí odnesl nováček z Třeštiny,
úřadující vítěz šumperského okresního přeboru sice na
Konicku dvakrát vedl, avšak nakonec se musel spokojit jen
s bodem, když domácí pokaždé vyrovnali a v následném penaltovém rozstřelu si již vítězství vzít nenechali.

I.B třída skupina B

BĚLKOVICE, PROSTĚJOV První ztráta. Výborný vstup do sezóny
v podobě dvou výher se Konickým
nepodařilo v Bělkovicích-Lašťanech nastavit. Z části se tak stalo
vlastní vinou hostujícího Sokola,
jenž prospal první poločas a následně neproměnil ložené šance
a vyhořel v penaltách. „Soupeř byl
hratelný, ale my jsme nenavázali na
předchozí výkony. Chyběla pokora, v rozstřelu jsme pak nedali čtyři

BĚL
KON

penalty v řadě,“ krčil rameny Petr
Ullmann, trenér Konice.
Hostující tým vstupoval do utkání bez
tří opor. Chyběli nemocní či pracovně
zaneprázdnění Jaromír Rus, Petr Bross
a Ladislav Blaha. V bráně dostal tentokrát přednost zkušený Karel Laštůvka,
mladičký Jaroslav Vévoda naskočil až do
penaltového rozstřelu.
Koničtí šli do utkání v pozici favorita, se
kterou se však nedokázali srovnat. „Upozorňoval jsem hráče, že musíme nastoupit s pokorou a nohama napřed. Někteří
hráči si to však nevzali k srdci,“ nelíbil se
Petru Ullmannovi přístup jeho svěřenců.
Domácí tým lehkovážného nástupu
soupeře využil a hned v úvodu skóro-

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

„Je to jako přes kopírák, můžete psát
stále to stejné. Rozhodla produktivita a soupeř nás potrestal. Po půli jsme
měli vést 3:0 a zápas byl rozhodnut,
jenže soupeř podnikl jediný protiútok
za celý poločas a my si dali čistokrevného vlastence,“ smutně kroutil hlavou
kouč poražených Ivo Lošťák.
Do šaten tak odcházeli spokojenější
domácí, když zásah byl v zápisu připsán
Tomáši Čtvrtníčkovi, brzy po návratu
hráčů zpět na trávník se nicméně skóre
měnilo opětovně. A ne jednou. „V kabině jsme si něco řekli a věřili jsme, že
góly přijdou. Hráli jsme opravdu vý-

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K

Fotbal

ŽELATOVICE, PROSTĚJOV Sestupnou tendenci mají zatím výsledky
kralických fotbalistů v tomto ročníku
krajského přeboru. Po úvodních dvou
bodech z Medlova a jednom proti Velkým Losinám se tentokrát žádného
bodového přísunu nedočkali a v Želatovicích těsně prohráli. Soupeři
tak pomohli k první podzimní výhře
a sami uzavírají elitní desítku pořadí.

ŽEL
KRA
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KAŽDÉ MÍSTO
MÁ SVJ PÍBH

KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „A“:
4. kolo, sobota 26. srpna: Hvozd
– Dub nad Moravou (10.00), Bohuňovice – Kralice na Hané (11.00),
Brodek u Přerova – Plumlov
(13.30), Tovačov – Protivanov
(16.30, Vachutka).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „B“:
4. kolo, sobota 26. srpna: Kojetín
– Němčice nad Hanou (13.00),
Nezamyslice – Lipník nad Bečvou
(14.00), Brodek u Prostějova – Želatovice (16.30), Otaslavice – Horní
Moštěnice (neděle 27.8., 12.30), Pivín – Bělotín (neděle 27.8., 14.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:
Dohrávané 1. kolo: 1.SK Prostějov
– Opava (středa 23.8., 10.30, Kolář –
Bašný, Spurný).
4. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov (neděle 27.8., 10.00, Vidlička
– Viščor, Dvořák).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:
Dohrávané 1. kolo: 1.SK Prostějov
– Opava (středa 23.8., 12.15, Bašný
– Kolář, Spurný).
4. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov (neděle 27.8., 11.45, Viščor –
Vidlička, Dvořák).
SpSM – U13 JIH:
Předehrávané 13. kolo: Zbrojovka
Brno – 1.SK Prostějov (středa 23.8.,
14.00, Polonec).
2. kolo: Třebíč – 1.SK Prostějov
(neděle 27.6., 10.00).
SpSM – U12 JIH:
Předehrávané 13. kolo: Zbrojovka
Brno – 1.SK Prostějov (středa 23.8.,
14.00, Nafa).
2. kolo: Třebíč – 1.SK Prostějov
(neděle 27.6., 10.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
4. kolo, sobota 26. srpna: Nové
Sady – Olšany (10.00), Němčice
nad Hanou – Slavonín (11.45) ,
Konice – Slavonín (neděle 27.8.,
10.45), Jeseník – Čechovice (neděle
27.8., 13.15).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
4. kolo, sobota 26. srpna: Němčice nad Hanou – Slavonín (10.00)
, Nové Sady – Olšany (12.00), Konice – Slavonín (neděle 27.8., 9.00),
Jeseník – Čechovice (neděle 27.8.,
15.00).
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
4. kolo, sobota 26. srpna, 9.00
hodin: Olšany „B“ – Lipová, Mostkovice – Ptení, Nezamyslice – Určice (10.00), Otaslavice – Plumlov
(neděle 27.8., 10.00), Pivín – Kralice
na Hané (neděle 27.8., 10.00), Výšovice – Horní Štěpánov (neděle 27.8.,
10.00), Smržice volno.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)
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Drahoš všem vytel zrak!

FOTBALOVÁ TIPOVAKA
ROZJÍŽDÍ PODZIM
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Fotbalnižšívýkonnostníúrovněužroztáčísvůjpodzimní program naplno a současně tak i FOTBALOVÁ
DEVÍTKA VEČERNÍKU. Celoroční tipovací soutěž
určená věrným čtenářům PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, která se těší velkému zájmu fotbalových expertů, za sebou má již dvě kola podzimní
části. Ve vedení se drží vítěz jarní části Roman Cibulka, ale pronásledovatelé jsou mu těsně v patách. Na celkového vítěze, kterého určí nejvyšší bodový součet za celý rok, čeká lukrativní odměna
v podobě DVACETITISÍC 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 PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem se vyplatí! Proto neváhejte a zapojte
sebe i vaše přátele, soutěž právě rozjíždí druhou část!

PADNE STOPADESÁTKA?
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEERNÍKU, je naprosto originální dlouhodobou soutží svého druhu. Jelikož se jedná pedevším o projekt vnovaný
našim nejvrnjším tenám, rozhodli jsme pro její celoroní prbh.
Vysvtlení je jednoduché a logické - Prostjovský Veerník je regionální
týdeník, jenž vychází celoron a tudíž i soutž bude probíhat v tomto období. Jarní polovinu v podob dvanácti soutžních kol již máte za sebou
a eká na vás druhá podzimní, ve které by se mlo soutžit po tináct
víkend. Týden co týden, tak budete moci v Prostjovském Veerníku
nacházet tiket s aktuální zápasovou nabídkou, vetn kompletního poadí i výsledk jednotlivých týdenních kol. Doposud se zapojilo stoticetosm
expert a úastnické íslo se tak blíží rekordnímu pldruhému stu.

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
JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ
EXPERT se mže tšit na hodnotné odmny od partner naší
Systém FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEERNÍKU je velice jednoduchý.
soutže.
Každé pondlí najdete ve sportovní ásti pedtištný tiket s nabídkou
O CO SE HRAJE?
devíti vybraných zápas. Jediným vaším úkolem ho bude vyplnit a doVítz
druhého týdenního kola se mGže tšit napHíklad na
ruit na adresu redakce Olomoucká 10, Prostjov. Další možností je
zaslat vyplnný originální tiket i elektronicky e-mailem. Nutné je ale ofo- multipack výbrových piv od partnera naší soutže PIVOVAtit vyplnný originální tiket z tištného VEERNÍKU! Jiná možnost tipo- RU ERNÁ HORA nebo na permanentní vstupenku na domávání než formou vyplnní originálního pedtištného tiketu neexistuje! cí mistrovská utkání 1.SK PROSTWJOV. Pro další kola jsou
pHipraveny vcné ceny, dárkové poukazy, drobné upomínKONTAKTNÍ E-MAIL: zd.vyslouzil@seznam.cz
kové pHedmty a pHedplatné PROSTWJOVSKÉHO Ve:erníku.
JAK SE BODUJE?
Pro celkového triumfátora pak krom finan:ní odmny ve
Vybraných devt utkání se tipuje jednoduchým zpsobem - 1 výši 20 000 K: také tradi:ní padesátilitrový sud :ernohorské
(výhra domácích), 0 (remíza), 2 (výhra host). Bodové ohod- dvanáctky!

TIPOVACÍ KUPÓN
2017
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 15. KOLO:
TIP

1

0

2

1. 1.SK Prostějov - Hulín
2. Určice – Němčice n./H.
3. Klenovice – Haná Pv
4. Jesenec - Červenka
5. 1.SK Pv – Znojmo (st. dorost)
6. 1.SK Pv – Znojmo (ml. dorost)
7.Olšany–Čechovice(KPdorost)
8. Čechovice „B“ – Tištín
9. Nezamyslice - Dobromilice

Foto: Zdenk Vysloužil

Na úvod podzimní části FOTBALOVÉ DEVÍTKY se usmála štěstěna na Drahomíra Duchka z Mostkovic.
Ten na svém tiketu neudělal jedinou chybu a všem ostatním tipérům tak ukázal záda. Někdejší gólman Určic sám přiznává, že šlo spíše o náhodu.„Tipuji pravidelně, a to nejen ve Večerníku. Když se
vám to takhle poskládá, je to náhoda a štěstí. Žádný speciální recept na tipy nemám,“ usmíval se
spokojený vítěz.
(zv)
Pivko vypije Pepa Trubka. Celkovì velké rošády
Čtrnácté kolo naší fotbalové tipovačky – DEVÍTKA VEČERNÍKU – bylo současně druhým podzimním a přineslo
hromadu překvapení. Z této loterie vyšel nejúspěšněji ostřílený tipér Pepa Trubka, jenž na svém tiketu učinil jedinou chybu. Utekl mu pouze zápas Konice. Nastřádal tak úctyhodných dvanáct bodů z možných patnácti a neměl
konkurenci. Jediným, kdo mu trochu sekundoval, byl Květoslav Nejezchleba s deseti body. Celkově si udržel vedení Roman Cibulka, ale duo Josef Václavík a Zdeněk Pazdera mladší se dotáhlo na dva body.
Jak jste tipovali? Tentokrát hodně rozdílně. Jedinými tutovkami se ukázaly výhry Bělotína a Otaslavic. Moc vás nezaskočila
ani porážka Klenovic v Lipníku. Absolutně jste nečekali zaváhání Konice, zaskočila vás remíza Hané a porážka Kralic na Hané.
Výsledky: 1. Želatovice – Kralice 2:1 (16 správných tipů), 2. Bělkovice – Konice 2:2 (8), 3. Určice – Kostelec 1:2 (39), 4.
Plumlov – Bělotín 2:9 (92), 5. Opatovice – Čechovice 4:1 (33), 6. Lipník – Klenovice (54), 7. Haná Pv – Tovačov 2:2 (14),
8. Hvozd – Čechovice „B“ 4:2 (46), 9. Otaslavice – Vícov 4:0 (90).
Pořadí 14. kola: 1. Josef Trubka 12 bodů. 2. Květoslav Nejezchleba 10. 3.–7. Richard Vaverka, Jakub Jamrich, Miloslav
Ondrouch, Roman Prokeš, Miloslav Karásek všichni 8. 8.–21. Marie Nejedlá, Matěj Nakládal, Adam Vičar, Oldřich Horák,
Jiří Paul, Karel Sklenář, Karel Štěpánek, Zdeněk Majer, Miroslav Coufalík, Lukáš Král, Libor Doležel, František Patz, Zdeněk Pazdera1, Josef Václavík všichni 7. 22.–42. Zdeněk Pazdera2, Oldřich Lošťák, Michal Petržela, Jaroslav Kouřil, Michal
Lužný, Martin Lužný, Jaroslav Drábek, Květoslav Lužný, Edvard Drtil, Miroslav Pluháček, Pavel Kucharčuk, Vladimír Krč,
Roxana Müllerová, Vladimír Staněk, Vladimír Kouřil, Rostislav Spáčil, Oldřich Trávníček, Zdeněk Langr, Kristián Spartakus, Tomáš Gottwald, Michal Brachtl všichni 6. 43.–61. Vlastimil Rybařík, Majka Lusková, František Svobodník, Petr Látal,
František Horák, Libor Nakládal, František Grulich, Zbyněk Lošťák, Jiří Svozil, Jan Buigl, Pavel Novák, Klára Knápková, Jaromír Přecechtěl, Drahomír Duchek, Bob Hála, Petr Müller, Jakub Zatloukal, František Sedlák, Jiří Horák všichni 5. 62.–88.
Roman Cibulka, Pavla Maliňáková, Martin Hlavinka, Miroslav Růžička, Roman Ryba, Jana Klusová, Stanislav Konupka,
Radek Motal, Ladislav Šťastný, Jitka Vlachová, Tomáš Lakomý, Petr Musil, Kamil Kohoutek, Eva Halousková, Petra Halousková, Jaromír Seidler, Vladimír Kaštyl, Benedikt Pražák, Josef Soldán, Miluše Musilová, Eva Mičková, Ivo Zmeškal, Jiří
Svoboda, Jiří Kočař, Petr Přibyl, Věra Jurenková, Jan Vítek všichni 4. 89.–104. Radovan Vičar, Jiří Možný, Božena Jahnová,
David Karhan, Tereza Kučerová, Miloslav Brázda, Vendula Musilová, Jaroslav Jordán, Jiří Hájek, Jiří Spáčil, Ladislav Pírek,
Lukáš Antl, David Blahák, Lenka Karásková, David Gryglák, Renáta Benešová všichni 3. 105.–116. David Navrátil, Nikola
Frysová, Lukáš Vyroubal, Markéta Kaštilová, Karel Brachtl, Miroslav Slezák, František Vysloužil, Tomáš Frňka, Magdaléna
Vránová, Aleš Rus, Zdeněk Halenka, Rudolf Trefený všichni 2. 117.–122. Antonín Daněček, Jan Vysloužil, Dušan Vrána,
Vladimír Franc, Anna Svobodníková, Jiří Svobodník všichni 1. 123. Vlastimil Dostál 1 bod.

Celkové pořadí po 14. kolech: 1. R. Cibulka 107. 2.–3. Z. Pazdera1 a J. Václavík oba 105. 4. P. Maliňáková 102. 5. J. Horák 99. 6. R. Benešová 98. 7. Z.
Pazdera2 97. 8.–9. O. Lošťák a F. Patz oba 96. 10.–12. M. Hlavinka, J. Zatloukal,
P. Müller všichni 95. 13.–17. R. Ryba, M. Růžička, Mich. Lužný, M. Petržela, J.
Kouřil všichni 94. 18.–21. R. Trefený, D. Gryglák, J. Klusová, F. Sedlák všichni
93. 22. Mar. Lužný 92. 23.–26. B. Hála, L. Doležel, R. Vaverka, K. Nejezchleba
všichni 91. 27.–31. Z. Halenka, S. Konupka, J. Drábek, J. Jamrich,R. Motal všichni 90. 32.–34. J. Vlachová, L. Šťastný, D. Duchek všichni 89. 35.–38. T. Lakomý,
J. Přecechtěl, K. Lužný, E. Drtil všichni 88. 39.–44. J. Trubka, P. Musil, A. Rus, M.
Ondrouch, M. Pluháček, L. Král všichni 87. 45.–47. K. Knápková, Z. Majer, M.
Coufalík všichni 86. 48.–50. P. Kucharčuk, P. Novák, J. Buigl všichni 85. 51.–52.
V. Krč, L. Karásková oba 84. 53.–56. A. Daněček, J. Svozil, R. Müllerová, K. Štěpánek všichni 83. 57.–64. E. Halousková, K. Kohoutek, P. Halousková, D. Blahák,
M. Vránová, Z. Lošťák, J. Seidler, L. Antl všichni 82. 65.–66. V. Staněk, V. Kouřil
oba 81. 67.–73. J. Vysloužil, T. Frňka, B. Pražák, V. Kaštyl, F. Grulich, R. Spáčil,
L. Pírek všichni 80. 74.–77. J. Spáčil, O. Trávníček, L. Nakládal, J. Soldán, všichni
79. 78.–80. M. Polehla, F. Horák, M. Musilová všichni 77. 81.–85. E. Mičková,
J. Hájek, P. Látal, R. Prokeš, K. Sklenář všichni 76. 86.–88. J. Jordán, I. Zmeškal, J.
Paul všichni 75. 89.–91. V. Musilová, F. Svobodník, Z. Langr všichni 74. 92. M.
Brázda 73. 93.–94. R. Vičar, J. Svoboda oba 72. 95.–96. J. Kočař a M. Karásek
oba 71. 97.–99. L. Frys, F. Vysloužil, T. Kučerová všichni 70. 100.–101. P. Přibyl
a O. Horák oba 69. 102.–103. M. Slezák, D. Karhan oba 65. 104.–105. D. Vrána
a A. Vičar 64. 106. O. Vymazal 63. 107.–108. K. Brachtl, M. Kučera oba 62. 109.
V. Franc 61. 110. V. Dostál 60. 111. K. Spartakus 59. 112. T. Gottwald 54. 113.
M. Nakládal 52. 114. M. Brachtl 49. 115. A. Svobodníková 48. 116. M. Kaštilová 47. 117. L. Vyroubal 45. 118. V. Jurenková 44. 119. N. Frysová 43. 120. L.
Frňka 41. 121. P. Sekanina 40. 122.–123. P. Zajíček, M. Lusková oba 35. 124. B.
Jahnová 33. 125. V. Rybařík 24. 126. J. Doležel 22. 127. Marie Nejedlá 12. 128.
H. Prášilová 9. 129.–131. L. Kürti, Z. Jurenka a J. Vymazal všichni 8. 132.–134.
M. Vojkůvková, Jiří Možný a Jan Vítek všichni 7. 135. D. Dostál 6. 136.–137. J.
Procházka a V. Peitz oba 5. 138. Adam Složil 4. 139. David Navrátil 2. 140. Jiří
Svobodník 1 bod.
(zv)

partneøi fotbalové devítky

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

Mostkovické ženy v plné píprav

V sobotu pijede ostravský BANÍK!
MOSTKOVICE Fotbalistky Mostkovic se poctivě připravují na nadcházející sezónu, ve které budou
muset premiérově působit v pozici
regionální jedničky. „Zahájili jsme
přípravu 1. srpna. Trénujeme dvakrát
týdně, i když je to v prázdninovém
období těžké,“ říká Jaroslav Karafiát,
trenér Sokola.
Děvčata doposud sehrála dva přípravné
zápasy (Třetí s Uherským Brodem
v neděli 20. 8. po uzávěrce této strany.
Reportáž na straně 30 dnešního
vydání.). „Holky mají brigády, jsou
na táborech a mají další letní aktivity.
Nepřipravujeme se tak v kompletním
složení, ale docházka je v rámci možností
slušná,“ informoval Jaroslav Karafiát.
První utkání odehrály holky v Protivanově a soupeřem jim byl Rakovec
Kotvrdovice. „Remizovali jsme dva
dva, když jsme inkasovali vyrovnávací
gól v nastaveném čase. S tím, co holky
předvedly, jsem spokojený. Bojovaly
a na to, že se jednalo o přípravný zápas,
se vydaly naplno,“ chválil přístup Karafiát.
Druhé utkání proběhlo minulé úterý
na domácím hřišti v Mostkovicích.
Soupeřkami byly Rakušanky z Raika
Ernstbrunnu. „Dohodli jsme se hodně
narychlo. V pondělí večer mi zavolal
jejich manažer a v úterý jsme už hráli.
Prohráli jsme sice o tři branky, ale soupeř
to byl výkonnostně srovnatelný. Nám
chybělo hodně hráček, museli jsme si
vypomoci dvěma žáky a také soupeřky
nám půjčily trojici fotbalistek,“ popisoval
zajímavou přípravu trenér Karafiát.
Kádrovýchzměnpřeslétotýmnedoznal.
„Máme dlouhodobě konsolidovanou
sestavu. Nikdo neodešel, nikdo zatím

nepřišel,“ potvrdil Karafiát a doplnil:
„Máme mladé šikovné holky, které se
jeví velmi dobře. Rozhodně dostanou
šanci v sezóně.“
Premiérový divizní zápas absolvují
Mostkovice v neděli 3. září proti
Mutěnicím. Ještě předtím ale trávník
Sokola bude hostit zajímavou generálku.
„Poměříme síly s ostravským Baníkem.
Hrát budeme v sobotu 20. srpna
od 16:00 hodin. Takový klub ještě
v Mostkovicích nehrál,“ usmíval se
Jaroslav Karafiát a dodal: „Myslím, že
to bude svátek pro fanoušky i holky.
Přestože se jedná v uvozovkách pouze
o ženy, Baník je pořád značka nejvyšší
tuzemské kvality.“
(zv)

TJ Sokol Mostkovice
Rakovec Kotvrdovice
2:2 (1:0)
Branky Mostkovic: Ptačníková, vl.
Sestava Mostkovic: Mikešová –
Všetičková, Kozlovská, Vaverková,
Štefková – Kraváková, B. Karafiátová
– Kat. Koudelková, Sekaninová,
Ptačníková – Domesová. Střídaly:
Hejcmanová, Zatloukalová, Kreplová,
Jančíková, T. Karafiátová, Ošťádalová,
Navrátilová. Trenér: Jaroslav Karafiát.

TJ Sokol Mostkovice
Raika Ernstbrunn
5:8 (3:5)
Branky Mostkovic: Domesová 4, vl.
Sestava Mostkovic: Navrátilová –
L. Karafiátová, Ptačníková, Štefková,
Zatloukalová – Kraváková, Kvapilová
– Jančíková, Sekaninová, Kar.
Koudelková – Domesová. Střídali:
Jurný, Jan Karafiát. Trenér: Jaroslav
Karafiát.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 21. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
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OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
servis připravil Zdeněk Vysloužil

Otaslavice si poradily i bez dvou opor

KOLA

Vícov si od Přediny odvezl debakl

ŠAMPI N
SLUŠÒÁCI
Vstup do nového ročníku se nese neobvykle v duchu fair play. V dosavadních
čtrnácti odehraných zápasech zatím nepadla jediná červená karta. Že by se
hráči přes horké léto uklidnili a jindy přísní rozhodčí polevili ve svých standardech? Bude zajímavé sledovat, jak dlouho tato unikátní série vydrží.

KOLA

SM LÍK
TJ SOKOL ÈECHOVICE „B“
Mladičký výběr čechovického klubu vstupoval do sezóny s velkými ambicemi. Po
dvou kolech a výjezdech na sever regionu má však na svém bodovém kontě nulu.
Hodně blízko zisku byli Čechovičtí ve Hvozdu. Dobrý výkon a vedení z první půle
však nedotáhli a vlastní nedisciplinovaností odešli nakonec ze hřiště poraženi.

TJ Tištín

Tip

Čechovičtí by si na svém hřišti měli s nováčkem bez pro- Veèerníku:
blémů poradit. Mladičký domácí tým bude mnohem sil4:0
nější před vlastními fanoušky než na trávnících soupeřů.
Tištín bude bodovat hlavně doma.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Haná Nezamyslice

VS. FC Dobromilice

Tip

Ještě loni byl mezi oběma celky rozdíl dvou tříd a to Veèerníku:
se projeví. Zkušenost a větší fotbalovost Nezamyslic
5:1
společně s velkým hřištěm budou nad síly snaživého
nováčka. Haná potvrdí bez problémů roli favorita.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VS.

TJ Sokol Vícov

sahá vysoko nad obvyklý rámec. Většinou se jedná
1:1
o mimořádně vyrovnané bitvy, ve kterých se smazávají
fotbalové rozdíly. Rozhodovat budou penalty.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VS. TJ Sokol Otaslavice

Tip

V loňském ročníku měli v obou případech navrch Veèerníku:
Brodečtí. Blízký soused však prahne po odvetě a rád
1:2
rivalům porážky vrátil. Kvalitativně jsou oba celky vyrovnané, ale tentokrát budou slavit hosté.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VS.

FK Výšovice

FC Hvozd

Tip

Výšovičtí jsou v domácím prostředí mnohem silnější než na Veèerníku:
venkovních hřištích. U soupeře platí to samé a tak se rýsu3:1
je jednička. Hra od podlahy, kterou praktikuje domácí FK,
přinese plný bodový zisk.
------------------------------------------------------------------------------------------------Jiskra Brodek u Konice

VS. TJ Horní Štìpánov

Tip

Tohle bude mít říz! Odvěcí rivalové nejen na fotbalovém Veèerníku:
poli se po letech potkají v mistrovském utkání. Odhod3:2
lání Jiskry dokázat favorizovanějšímu sokovi, že letos
bude mít vrch ona, se projeví.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Urèice „B“

VS. TJ Sokol Vrahovice

Tip
Souboj dvou kvalitativně a fotbalově srovnatelných celků Veèerníku:

přinese zajímavý fotbal. Na straně Určic bude výhoda
domácího prostředí, hosté však využijí krásného hřiště
a předvedou se v plné parádě.

2:4

POØADÍ
KANONÝRÙ
1. Jan STUDENÝ (Vrahovice)
1. Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd)
3. Jan TYPNER (Brodek u Pv)
3. Patrik RAKÁŠ (Brodek u Pv)
3. Jakub KRATOCHVÍL (Tištín)
3. Petr VODÁK (Učice B)

exkluzivní reportáž
pro Večerník

4 branky
4 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky

7.-14. Svatopluk BUKOVEC, Richard SCHWARZ, Pavel FARNÝ (všichni Vrahovice), Petr
Piňos, Petr SOLDÁN (oba Brodek u Pv), Roman KRÁSA (Hvozd), Zdeněk KOUDELKA
(Brodek u K.), Martin HON (Otaslavice) všichni 2 branky.

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Souboje ve stedu pole byly hodn zajímavé.

Foto: Zdenk Vysloužil

Hostům v Otaslavicích nebylo souzeno pěknou přihrávku takřka do uličky, jenže
dát branku ani po parádní střele Rozsív- Brabec už „bůra“ nedopustil.
Statistiky z utkání
ala, který z úhlu napálil břevno. Poslední
najdete na straně 22
slovo měl domácí Smékal, který dostal

Pozápasové hodnocení trenérù

Přestože se duel obou soupeřů rozjížděl
velmi zvolna, už v úvodních fázích se objevily dva náznaky domácích šancí. Povedenou akcí Vícova byla střela pod břevno,
kteroumuselOrálekvytěsnitnadbranku,
na druhé straně Marčan a Smékal odkrývali mezery v hostující obraně.
Deset minut před přestávkou musel
domácí obránce z prázdné branky

Jiøí HON – Sokol Otaslavice:
„Nebyl jsem spokojen se začátkem prvního poločasu, ten
jsme odehráli v jakési křeči, asi půl hodiny se nám nedařilo
dostat se do hry. Uklidnili jsme se vedoucím gólem,
vzápětí přišel druhý, takže poločas jsme dohráli bez
problémů. V šatně jsme si řekli, že musíme hru uklidnit,
abychom nehráli příliš zbrkle. V druhém poločase odpadl
soupeř podle mého názoru i fyzicky a mně nezbývá než
poděkovat hráčům za výkon. A to jsme ještě nastoupili
bez Kalába a Vogla, s nimiž by byl možná vstup do zápasu
vydařenější. Takhle se můžou bát o flek.“

Miroslav KRUTOVSKÝ – Sokol Vícov:
„Začátek zápasu byl vyrovnaný, obě mužstva držela míč,
my jsme si zpočátku vytvořili nějaké šance. Utkání se
zlomilo v závěru prvního poločasu, kdy jsme krátce po
sobě inkasovali dvě branky, pak už to pro nás bylo těžké.
Góly jsme soupeři věnovali příliš jednoduše. Oproti minulému týdnu nám chyběli tři hráči základní sestavy, takže
jsme tušili, že v naší hře budou rezervy. Kvalita střídačky
už bohužel není taková, jako je základ. Musím uznat, že
soupeř byl lepší na balónu, dobře kombinoval, přesto
výsledek není úplně odpovídající.“

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

FC Ptení

Tip
Derby jako řemen. Vzájemná rivalita těchto dvou oddílů Veèerníku:

TJ Sokol Brodek u Pv

OTASLAVICE Druhými zápasy,
ovšem třetího kola, pokračoval okresní přebor. Už v sobotu
proti sobě nastoupili domácí
Otaslavice a hosté z Vícova.
Poněkud větší zvukovou kulisu
dělal v sousedství probíhající
turnaj v odbíjené, ale i domácí
fotbalisté měli nakonec důvod
k oslavám. O vítězství rozhodli
už v prvním poločase a v tom
druhém už jen navyšovali skóre.

KALÁB

aneb Veerník pedpovídá
VS.

4:0
(2:0)

odvrátit jistý gól po hlavičce Rozsívala.
Jenže vzápětí zapadla Brabcovi do
branky nenápadná, ale umístěná střela
Chvojky a dvě minuty nato převzal Hon
míč na hranici šestnáctky a obloučkem
přehodil Brabce.
Tentýž hráč domácích pokračoval
v načaté práci hned po přestávce, když zleva doslova propasíroval míč přes gólmana do branky. Neuplynulo ještě ani deset
minut druhého poločasu, když Smékal
naservíroval míč Zatloukalovi, který byl
před brankou faulován a Smékal z penalty dal výsledku konečnou podobu.
Hosté jen po nepřímém kopu vytvořili
závar před brankou domácích, z něhož
vypadl míč na roh, a Vávra z přímého
kopu protáhl Orálka. Chvojkovu sólu dal
stopku brankář Brabec.

Tomáš

PROGNÓZA NA 4. KOLO
TJ Sokol Èechovice „B“

So Ota
So Víc

FC Hvozd
TJ Sokol Čechovice „B“

4:2
(0:1)

Branky: 52. a 67. Ro. Krása, 64. z pen. J.
Krása ml., 69. V. Bílý – 31. a 82. Jodl. Rozhodčí: Novák – Sommer, Keluc. Žluté
karty: 90. J. Krása ml. – 59. Muzikant,
64. Jano, 76. Sedlák. Diváků: 20.
Hvozd: Hlavinka – Muzikant, O. Procházka, K. Procházka, Vyroubal (46. Ro.
Krása) – J. Krása ml., J. Krása st. (79. Spíchal), Vánský, Koutný – V. Bílý (84. Tichý),Szekulicz.Trenér:KarelProcházka.
Čechovice B: Kumstát – Prášil, Jano,
Frys, Vybíral – Meixner (53. Sedlák),
Jansa, Jančík, Muzikant, Němeček – Jodl.
Trenér: Rudolf Valný.
Pohledem trenérů:
Karel Procházka: „Měli jsme dobrý
vstup, ale po deseti minutách byl soupeř
lepší a zaslouženě v poločase vedl. Do
druhé půle jsme vstoupili výborně, dali
čtyři góly a zaslouženě vyhráli. Pomohlo nám střídání. Trenérem jsem pouze
dočasným, než se najde nějaká náhrada.
Hrající trenér je vždycky špatně.“
Rudolf Valný: „Chybělo nám několik
opor. Na střídání jsme měli jen jednoho
hráče, nebyl ani brankář. První poločas
nám ovšem vyšel. Soupeře jsme přehrávali, měli hru pod kontrolou. Za to bych
chtěl kluky pochválit. O přestávce jsme
si řekli, jak dál, ale bylo to přesně naopak.
Kluci vyběhli jako mistři světa a všechno
se sypalo. Každý si hrál, co chtěl, dopadlo
to, jak dopadlo. Místo hry se soustředili
na rozhodčí, přitom jim nikdo neublížil.“
FC Ptení
TJ Haná Nezamyslice

2:1PK
(0:1)

Branky: 59. Holinka – 38. Moler. Rozhodčí: Krátký – Nezhyba, Sommer.
Žluté karty: 56. Šmída, 75. Kohout –
48. Fialka, 69. Ondřej. Diváků: 65.
Ptení: Hradil – Kohout (80. Přikryl),
Peterka, Vyroubal, Látal – Šmída, Holinka, Nevrla, S. Doležel (70. Porteš) –
Dospiva, J. Sekanina (75. Lang). Hrající
trenér: Vlastimil Šmída.
Nezamyslice: Buriánek – Hájek, Král,
Lakomý, Matoušek (78. Dostalík) – Moler, Dostál, Mariánek, Fialka – Přikryl,
Moravec (62. Špička). Trenér: Drahomír Crhan.

Pohledem trenérů:
Vlastimil Šmída: „V první půli jsme
neproměnili šance, soupeř ale taky. Ve
druhém nás podržel navrátivší se gólman
Tonda Hradil. Celkově to byl vyrovnaný
zápas. Ve druhé půli jsme náš výkon zlepšili, soupeř nám nabízel svými chybami
šance, které jsme nevyužili. Naše hra se
po přestávce zlepšila. Dva body bereme.“
Drahoslav Crhan: „Poločas jsme vedli,
to ještě šel Moravec sám na brankáře.
Herně to ale nebyla žádná sláva. Soupeři
o přestávce došlo, že nejsme v nějaké famózní formě. Začali bojovat a vyrovnali
se nám herně i výsledkově. My jsme začali bojovat až ke konci, nastřelili jsme tyč
a břevno. Ptení za tu bojovnost k bodům
gratuluji.“
FC Dobromilice
TJ Sokol Určice „B“

1:3
(0:1)

Branky: 65. Blumenstein – 26. Šťastný,
57. vlastní Šenkyřík, 78. Grulich. Rozhodčí: Bašný – Klusal, Svozil. Žluté
karty: 58. Blumenstein, 70. Špaček, 83.
Selucký – 47. P. Mlčoch. Diváků: 69.
Dobromilice: Drnovský – Jordán,
Ryška (74. Kubíček), Rochla (87.
Svozílek), Matoušek – Selucký, Žondra (46. Richter), Šenkyřík, Václavík
– Blumenstein,Špaček. Hrající trenér:
Michal Rochla.
Určice „B“: Pokorný – Grulich, Nakládal, Hanák, Muzikář (46. Ježek) – Berčák
(63. Dračka), P. Mlčoch, Šťastný, Bureš –
Kouřil (79. Pavlů), Střebský (56. Žáček).
Trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenérů:
Michal Rochla: „Vyhrál šťastnější. Musím soupeři pogratulovat, že při něm
stálo štěstí. Doplatili jsme na neproměňování šancí. Pokud bychom dali na
začátku dva góly, vypadlo by to úplně
jinak. Výkon byl mnohem lepší než minulý týden proti Vrahovicím. Naše hra
má vzestupnou tendenci. Doufejme, že
v Nezamyslicích se to už konečně zlomí
a uhrajeme body.“
Karel Vlach: „Podcenit soupeře podle
předchozího výsledku nebylo radno.
Dobromilice proti nám zahrály velice
dobře. Dokázaly využít svého terénu,
nemile nás překvapily. Pokud by byli domácí přesnější v zakončení, tři body by-

chom nevezli. Neříkám, že byli lepší, byl
to vyrovnaný zápas. Na obou stranách
byla spousta šancí, ale my byli v koncovce šťastnější.“
TJ Tištín
TJ Sokol Brodek u Pv

3:4
(2:2)

Branky: 21., 41. a 78. Kratochvíl – 11.
a 51. Rakáš, 27. Typner, 70. Soldán.
Rozhodčí: Peřina – Němec, Protivánek.
Žluté karty: 63. P. Hanák, 86. Hýsek –
14. Fialka. Diváků: 120.
Tištín: Koutský – P. Hanák, Hýsek, Pavelka (75. Slavík), Rob. Návrat – Bosák
(82. Sipěna), Kyselák (82. J. Hanák),
Stančík, Lakomý, Rud. Návrat – Kratochvíl. Trenér: Zdeněk Oulehla.
Brodek: Král – Hudeček, Gamberský,
Zatloukal – Typner, Fialka, Soldán, Matoušek – Rakáš, P. Piňos, Ličman (46.
Kořínek). Trenér: Ivo Vykopal.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Oulehla: „Smolný zápas, ve
kterém byl soupeř šťastnější. Porážka nás
mrzí, doma jsme chtěli předvést, co umíme, a moc se nám to nepodařilo. Prohrávali jsme, dvakrát se nám podařilo srovnat. Individuální chybou jsme dostali
třetí gól a soupeř se uklidnil. Jedna chyba
se dá omluvit, čtyři bohužel ne. Převládají
ve mně rozporuplné pocity.“
Ivo Vykopal: „Chtěl bych se omluvit
brodským fanouškům za předvedený
výkon. Nicméně kluci splnili přesně to,
co jsem po nich chtěl. Na malém hřišti se
toho moc jiného hrát nedá. Věděl jsem,
že to bude spíše překopávaná než fotbal.
Kluky musím pochválit za ten nefotbal,
se kterým jsme počítali. Doufám, že se
dobře naladíme na stejnou notu i proti
Otaslavicím.“
Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Vrahovice

2:5
(0:4)

Branky: 70. H. Burget, 67. A. Burget – 8.
Studený, 22. z pen. Dvořák, 25. a 48. Farný, 42. Schwarz. Rozhodčí: O. Brychta
– J. Brychta, Ille. Žluté karty: 70. A. Burget, 76. Barták – 80. Kučera. Diváků: 60.
Brodek u Konice: Janků – Možný (83.
Müller), H. Burget, Barták, Hloušek (15.
R. Burget) – Grepl, Blatner, Z. Koudelka, P. Koudelka – A. Burget, Kolář (46.
Mach). Hrající trenér: Patrik Müller.

Vrahovice: D. Pokorný – M. Bukovec
(60. Vitásek), M. Kratochvíl, J. Doležel,
Šmíd (70. Prucek) – Dvořák, Schwarz
ml. (46. Závodský), S. Bukovec, Kučera
– Farný, Studený (72. Marek). Trenér:
David Kratochvíl.
Pohledem trenérů:
PatrikMüller: „Byla to pro nás prověrka.
V prvním poločase nás soupeř přehrával.
Dal nám čtyři góly, z nichž byly dva po
pěkných kombinacích. Do druhé půle
jsme šli s tím, abychom uhráli solidní výsledek. To se nám podařilo, Vrahovice už
nebyly tím týmem jako v prvním poločase. Soupeř byl o ty tři góly lepší. Potřebujeme získat body. A jedno s kým.“
David Kratochvíl: „V první půli jsme
byli výrazně lepším mužstvem, mohli
jsme vést i vyšším rozdílem. Kluci opravdu zahráli výborně. Ve druhém poločase
už jsme se herně trápili. Domácí hrozili
standardními situacemi, ze hry si nic nevytvořili. Byly čtyři penalty, dvě neproměněné na každé straně. Máme tři body
a jedeme dál.“
TJ Horní Štěpánov
FK Výšovice

5:1
(1:1)

Branky: 38. z pen. a 78. Němec, 47. Sígl,
58. Ščudla, 82. Gryc – 21. vlastní Tyl.
Rozhodčí: Milar – Zatloukal, Horák.
Žluté karty: 38. Pychora, 85. Koukal
(oba V). Diváků: 40.
Horní Štěpánov: Šmíd – Rychnovský,
Janíček, Ščudla, Sígl – Fojt (46. Žilka),
Gryc, Tyl, Němec – Klimeš (80. Kamený), Bašný (70. Svoboda). Trenér:
neobsazen.
Výšovice: Pychora – Kozdas, Krajíček,
Dudík, Krčmář – Obručník), Křivinka,
Koukal, Ryšánek – Fildán, Olbert (70.
Kaprál). Hrající trenér: Michal Dudík.
Pohledem trenérů:
Horní Štěpánov: Z rozhodnutí klubového výboru se k utkání nikdo nebude
vyjadřovat.
Michal Dudík: „Chybělo nám pět hráčů, byli jsme rádi, že jsme to vůbec poskládali. V první půli jsme ještě jakž takž
stíhali, ale pak už se projevila vyšší kvalita soupeře. Štěpánov hrál pěkný fotbal,
měli i štěstí v zakončení. Ve druhém
poločase byli lepší a vyhráli naprosto
zaslouženě.“
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 Máte za sebou první zápasy
v kralickém dresu, jak si užívábalové
te comeback na české fotbalové
trávníky?
„Byl to trošku nezvyk. Jiný fotbal,
klý na
jiná taktika. Byl jsem zvyklý
více soubojů, fotbal nahoruu dolů,
ylo to
tady se hraje techničtěji. Bylo
ale příjemné, mohl jsem si zahrát
sku to
zase něco jiného. Ve Skotsku
mi soubylo volnější s více osobními
ní. Veboji, strašně málo simulování.
lice fyzicky náročný fotbal, nemáte
ád vás
vůbec čas kombinovat, pořád
rdosti,
napadají. Je to hodně o tvrdosti,
ec přemusíte být tvrdý, abyste vůbec
žil zápas.“ (smích)
 A který styl vám více
vyhovuje?
„Ten tvrdší. Toto je pro měě taková novinka. Když jsme hrálii první
ční. Je
zápas, bylo to více kombinační.
asů mi
to ale asi o zvyku, za pár zápasů
to nepřijde a bude mi víc vyhovovat. Přizpůsobím se hře, kterou
budeme hrát, a přijde mi, že půjde
em nás
o kvalitní soutěž. Týmy kolem
jsou dobré, hraje tu spoustaa mlal
dých hráčů, je to rychlé, s balonem
po zemi. Na fotbal se dá dívat, není
to jen o nakopávání. A o to nám
jde, abychom začali hrát takový
fotbal, který bude diváky bavit.“
 Podle trenéra máte být srdcem mužstva, jak vám tato role
svědčí?
„Pokusím se o to. Organizace hry
mi docela šla, když mě i další starší hráče budou mladí poslouchat,
tak by to mohlo fungovat. (úsměv)

Sbíral ovoce i spravoval ropné plošiny,
nyní se Lukáš Krobot vrátil s rodinou domů

Ostatně moc jiného mi nezbývá.
Přeci jen mi už bude čtyřiatřicet,
asi už nebudu mít moc na výběr.
(smích) Tlak na mě trochu bude,
hlavu si s tím ale nedělám, fotbal
mám jako koníček, tak si ho spíš
užívám. Nebude to ale stavěno jen
na mně, je nás tam více zkušených,
kteří budou předávat své poznatky.
Jsem rád, když si mladší berou
zkušenosti od starších, a myslím si, že to půjde. Zápas
od zápasu to bude
lepší a lepší, hlavně
abychom vyhrávali a nesesypali
se po nějaké
prohře. To doufám nenastane.“
 Byl pro
vás fotbal po
určitou dobu
činností, která vás živila?
„Ne, v životě
jsem vyloženě takto nehrál, vždy šlo
jen o přivýdělek.
Když jsem v osmnácti
tady v Prostějově začal hrát
druhou ligu, tak jsem neměl
podepsanou profesionální
smlouvu, to ani v zahraničí. Ve Skotsku jsem sice byl
mnoho let, v nižších soutěžích se tam ale nepohybuje
tolik peněz a všichni jsou
maximálně poloprofesionálové. Moc si nevydělají, takže
u toho i pracujete.“
 Jak se vlastně po tolika
letech zrodil váš návrat zpátky do Česka?
„Stalo se tak z rodinných důvodů. Můj nápad to nebyl, přišla
s tím moje žena, takže jsem musel
poslouchat. (smích) Máme dvě
děti a je to stále náročnější, tam
jsme neměli žádnou rodinu
a někoho, kdo by nám pohlídal děti, čtyřiadvacet hodin
v kuse s nimi musela být
žena, tak jsme se rozhodli, že
se vrátíme, ať si jich babičky
a tety konečně užijí!“
 Uvažovali jste rovněž o tom,
že byste třeba právě ve Skotsku
zůstali natrvalo?
„U mě to tak bylo. Žili jsme tam už
jednou, pak jsme se před sedmi lety
vrátili a zkusili to tady. Tehdy jsem
odehrál pár zápasů za Kralice, jenže
situace se pak špatně vyvinula a odstěhoval jsem se do Německa, odtud
jsem se po osmi měsících vrátili do
Skotska. Tehdy jsem si říkal, že už
tam asi zůstaneme. Holt, ale nikdy
nevíte, co se stane zítra...“ (úsměv)

jsem se nesetkal s označením, že
jsem přistěhovalec. Všichni mě brali jako Skota, po této stránce nemohu říct nic špatného.“

MŮJ ŽIVOT“

za ně začal hrát
zkusit, tak jsem
j
Pak jsem šel do
a našli mi i práci.
p
klubu, kde mi zase nabídli,
jiného klubu
pracovat jinde. Celé se
že mohu pr

„Musíte tam být minimálně tři čtyři týdny v kuse, pracujete dvanáct
hodin. Bylo to takové náročnější,
nemohl jsem delší čas být s rodi-

Začínal jsem na ovocné farmě. Sbalil
jsem si batoh a odjel jsem na místo,
které jsem předtím vůbec neviděl,
nevěděl jsem tak, co mě čeká. Byla to
zkušenost do života, naštěstí příjemná.
 Musel
jste si dlouho zvykat na
tamější řeč?
„Je to o hodně náročnější.
Když jsem v devatenácti poprvé přijel
do Skotska, tak jsem
používal jen slovník. Co
jsem slyšel, to jsem si
tam hned vyhledával,
a takto se učil angličtinu. Přijel jsem tam
s minimem znalostí,
ale v tomto mi pomohli kluci z kabiny
a právě fotbal, začal
jsem komunikovat.
Pak přišla práce mezi
Skoty a už se do toho
dostáváte,
ostatně
musíte. Bez jazyku by
tam nešlo nic, proto
bylo strašně důležité se
učit.“
 Vás tehdy na Ostrovy přivedl fotbal, nebo
práce?
„Když mi bylo devatenáct, tak tu ještě za pana
Kresty byla druhá liga.
Jednoho dne ji ale prodal (Prostějov sestoupil
administrativně vinou
Foto: archív L. Krobota
h
h stadionu
d
nevyhovujícího
 Čím si vás tato země tolik pozn. red) a spadlo se do třetí ligy.
získala?
Tehdy jsem si řekl, že potřebuji ně„Asi každý ví, že je tam nádherná jakou změnu. Odmalička mě přikrajina, k tomu krásná historická tahovalo Skotsko, tamější krajina,
města. Po finanční stránce je to tam tak jsem se vydal na zkušenou. Jel
také lepší než tady, na druhou stra- jsem tam spíše za prací jako přivýnu ale jen chodíte z práce do práce, dělkem, ale současně i za fotbalem.
a když vám prší třeba týden v kuse, Bylo to pak půl na půl. Začal jsem
tak toho jinak moc neuděláte. Ale pracovat a do toho fotbal, tak se to
především jsou ve Skotsku strašně se mnou táhlo po celou dobu.“
fajn lidi, vše pro vás udělají. Nikdy  Tady v Česku jste svou fotbalovou budoucnost neviděl?
„Asi ne. Pár nabídek jsem měl,
mohl jsem hrát třeba třetí ligu, ale
druhá nebo třetí liga jsou spíše na
to, abyste se přiživil. Víte sám, jaké
tam jsou výdělky, takže nepřipadalo v úvahu, abych zůstal u fotbalu.
Tak i tak bych si musel najít práci.
Proto jsem se rozhodl, že je potřeba nějaká změna, zkusil jsem to
a vyšlo Skotsko.“
 Tehdy jste se tam vydal sám
a na vlastní pěst?
„Ano. Začínal jsem na ovocné
farmě a měl jsem tehdy pouze
kontakt na jednoho chlapa, co
tam dělal nějakého mistra. Sbalil jsem si batoh a odjel na místo,
které jsem předtím vůbec neviděl.
Nevěděl jsem, co mě čeká. Byla to
další zkušenost do života, naštěstí
příjemná.“ (úsměv)
 A co pak následovalo?
„Strašně velkou roli sehrály náhody. Na farmě jsem potkal kamaráda, který už hrál fotbal za tamější
dědinu. Řekl mi, ať to s nimi jdu
17072170812

PROSTĚJOV Pamětníci si možná ještě vzpomenou na ročník
j
2002/2003, kdy se v tehdejší
eRKu
sestavě prostějovského LeRKu
o Lišvedle Ivo Zbožínka, Jiřího
bjevilo
ky či Zdeňka Opravila objevilo
obota.
rovněž jméno Lukáše Krobota.
V té době ještě náctiletý mladík
dostával pravidelně šanci v druásledholigovém týmu, aby se následně na dlouhý čas vytratil z očí
nosti.
regionální fotbalové veřejnosti.
ce ale
Nyní třiatřicetiletý obránce
hlubit
nezahálel a může se pochlubit
pestrým výčtem zážitků i zkušeáct let,
ností. Je tomu téměř patnáct
strovy
co se vydal na britské ostrovy
a vedle práce poznával i tamější fotbal. Před pár týdny se pak
vrátil zpět na Hanou a stal se nej-týmu
zvučnější letní posilou „A“-týmu
Kralic na Hané.

to tak vyvíjelo,
vyvíje takže i práci jsem
měnil skrze fotbal, protože jsem
nové a nové lidi.“
potkával nov
 Kam jste to nakonec fotbalově dotáhl?
„Začínal jsem řekněme v krajské
soutěži, ale když jsem tam přijel,
hned jsem zzačal trénovat s druholigovým tým
týmem, kde jsem nabral
pár kontaktů do budoucna. Tehdy
jsem ještě nnemohl být zaregistrován, protože Česká republika nebyla v Evrop
Evropské unii. Stalo se tak
200 a pak jsem už mohl
až v roce 2004
jít i do jiných než jen čistě amatérských soutěž
soutěží. Začal jsem hrát čtvrtou ligu a po
postoupili jsme do třetí,
al hodinové cestování
s prací se ale
tam i zpět kkaždý druhý den nedat
lo skloubit, takže
po sezóně a půl
jsem se rozho
rozhodl odejít a vrátit se do
sou
podobné soutěže,
jakou nyní hraTa jsem byl asi sedm
jí Kralice. Tam
let, pak jsem na dva tři roky úplně
přestal hrát fotbal, protože jsem
v práci jezdí
jezdíval na ropné plošiny.
Byl jsem třeb
třeba tři měsíce pryč, pak
doma Až pak jsme se přeměsíc doma.
úp
stěhovali úplně
na sever Skotska,
kde jsem dos
dostal novou práci. Našel
jsem si tam m
místní tým a hrál jsem
něco jako div
divizi.“
 Jak jste se dostal právě na
ropné ploši
plošiny?
vyuče instalatér, tuto prá„Jsem vyučený
ci jsem u jedné firmy dělal sedm
let. V posledních letech jsem si
říkal, že by to chtělo změnu, tak
jsem si udělal certifikát na ropné
plošiny a náhodou se tam dostal.
Pracoval jsem tam zhruba čtyři
roky, dělal jsem pro jednu instalatérskou firmu jak na souši, tak na
plošinách, bylo to tak půl na půl.
Vždy jsme dostali práci na jedné
plošině, a buď jsme odcestovali na
moře, nebo nám ji přitáhli k přístavu. Obnášelo to spoustu cestování
- Severní moře, Norsko, byl jsem
i v Africe. Ale hlavně se jednalo
o Irsko a Skotsko.“
 Předpokládám, že to asi není
práce, kdy se po šichtě vracíte
každý den domů...

nou, pak jsem ale zase třeba byl tři
týdny doma. A také na plošině už
vám to pak časem leze na nervy,
potkáváte stále stejné lidi, nemůžete jít ven. Příjemné bylo, že jsme
tam měli posilovnu a mohli do ní
po práci zajít. Jste totiž pořád na
ubytovně, kde je také jídelna, klubovna s televizí a hrami, šipkami,
kulečníkem, abychom po práci
vypnuli, většina chlapů ale stejně
chodila do posilovny.“
 A nyní to budete mít klidnější?
„Začal jsem pracovat v jedné firmě
v Brně a každý den tam dojíždím,
což je také trochu náročnější na
cestování, ale náplní je to podobné jako ve Skotsku, i když ne na
plošinách, ale v dílně. Jde pořád
o věci kolem vody, takže pořád
můj obor.“
 Do Kralic jste se vrátil po
mnoha letech, poznával jste to
tam ještě?
„Když jsem se po sedmi letech
vrátil, tak tam zůstal jen Ondra Petržela. Znám možná ještě Nečase,
když hrával druhou ligu v Prostějově. On tehdy odcházel a já přicházel. Jinak se jedná o úplně jiné
mužstvo. Ty kluky moc neznám
a teprve je poznávám a učím se
jejich jména. Jednou mi v kabině
spoluhráč říkal, že jsem na něj celý
zápas volal jiným jménem. (smích)
Musím si prostě zvyknout.“
 A proč jste zvolil zrovna Kralice?
„Bylo i pár jiných nabídek, ale rozhodla zase náhoda, o níž je prostě
celý můj život. (směje se) Potkal
jsem Martina Neorala, jehož jsem
znal, i když jsem s ním nikdy nehrál. Byl jsem se poptat na ‚eskáčku‘, jestli bych nemohl trénovat
malé děti, a on tam zrovna seděl
a řekl, že mu jdu hezky do rány,
protože mu zrovna odešel Dočkal
a potřebuje stopera, tak jestli to
nechci zkusit. Řekl jsem proč ne,
stejně jsem hledal tým, kde bych
si zahrál. Martin mi nabídl, že bych
mohl přijít na trénink a už jsem
tam zůstal. Jsem rád, že si zahraju.“

vizitka
LUKÁŠ KROBOT
✓ narodil se 31. října 1983 v Prostějově
✓ fotbalový obránce
✓ hráčská kariéra: LeRK/1.SK Prostějov,
Coupar Angus FC (Skotsko), Cowdenbeath FC (Skotsko), Lochee (Skotsko),
Kralice na Hané, Sportfreunde Winden
(Německo), Deveronside (Skotsko),
Deveronvale FC (Skotsko).
✓ největší úspěchy: Zápasy na skotském národním stadionu
Hampden Park v Glasgow, 11 startů v české 2. lize
✓ mezi jeho koníčky patří kolo, lyže, cestování
zajímavost: při angažmá v Cowdenbeath FC jej trénovali nedávný kouč finské reprezentace Mixu Paatelainen a současný trenér
Severních Irů Michael O'Neill
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HOKEJISTÉ BUŠILI FYZIČKU A POSTUPNĚ PŘEŘADÍ NA RYCHLOST
PROSTĚJOV Jestřábi polykají hutné fyzické dávky. Právě kondice
je alfou a omegou moderního hokeje. Tu by měli mít Prostějovští
v letošní sezóně nadstandardní, protože kondiční trenér David
Skřivánek dává hráčům pořádně do těla. „S prací kondičního trenéra jsem nadmíru spokojen. S Davidem spoustu věcí konzultujeme a dělá pro nás velký kus práce,“ pochvaluje si spolupráci Jiří
Vykoukal, hlavní kouč prvního mužstva.

Původní
zpravodajstvíí
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L
Právě uplynulý týden byl z pohledu nabírání fyzické kondice asi tím nejnáročnějším v dosavadní srpnové přípravě.
„Absolvovali jsme toho opravdu hodně.
Myslím si, že se ale nejedná pouze o nás.
Podobně pracují i ostatní týmy v extralize nebo první lize. Náplň se skládá
z hodně bruslení a hodně posilovny.
Zkrátka to, co se potřebuje v srpnu udělat,“ komentoval současné dění v přípravě Jiří Vykoukal.

Celkově je zatím kouč spokojený
i s atmosférou v mužstvu. „Přes dvě
úvodní porážky se mi přístup všech
hráčů líbí. Výsledky nejsou podstatné. My se musíme soustředit na celkovou připravenost mančaftu,“ doplňuje Vykoukal.
V dalším týdnu už by měli hráči trochu polevit. Sice je opět čeká pouze
jeden zápas, ve čtvrtek ve Frýdku-Místku, ale skladba tréninku se
trochu pozmění. „Příští týden už
půjdeme trochu do rychlosti. Nějaká objemová cvičení ale zůstanou.
Chceme se dobře připravit na Frýdek
a pomalu se nám začíná krátit čas do
startu soutěže,“ nastínil itinerář příštího týdne hlavní kouč Jestřábů.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Illéš s Gøešem
posílil Havíøov

Foto: Zdenk Vysloužil

Píprava s Havíovem pinesla zajímavou podívanou.

Na první domácí přípravné zápasy nedorazilo na prostějovské zvyklosti mnoho fanoušků, ale hráče zvláště po Havířovu odměnili potleskem. „Ono je léto
a hodně teplé. V pátek bylo například
třicet stupňů, lidi jdou raději k vodě.
Já jsem rád, že alespoň někdo přišel.
Doufám, že nám fanoušci přízeň zachovají v hlavní sezóně,“ nedělal z menších

návštěv tragédii Vykoukal a dodal: „Že
nám lidi zatleskali, je dobře. Pokud budeme hrát hokej, který se bude líbit, tak
zatleskají vždycky. Když nebudeme vyhrávat, tak nám asi děkovat nebudou.“
(úsměv) Po pátečním utkání došlo také
k neformálnímu setkání hráčů s fanoušky. „Byla to taková nezávazná akce. Šlo
hlavně o to, aby se příznivci poznali

s klukama a zeptali se jich, na co chtěli,“
uzavřel Jiří Vykoukal.
Do startu WSM ligy v podobě
prestižního derby v Přerově (9. 9.)
zbývá Jestřábům ještě odehrát čtyři přípravné duely. Doma s Třebíčí
(29. 8.) a Pardubicemi (31. 8.),
venku ve Frýdku-Místku (24. 8.)
a Vsetíně (5.9.).

Premiérovou výhru Jestřábů řídila první lajna
LHK PV
AZ HAV 5:2
FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Rozhodl nástup.
Čekání na první přípravnou výhru
Jestřábů bylo ukončeno pátečním
duelem s tradičním rivalem z Havířova. Natěšení Prostějované vlétli do
utkání ve velkém stylu, zaskočeného
soupeře počastovali v první třetině
dvěma brankami. V prostřední části
navýšili na rozdíl tří gólů a následné
vzepětí Havířova stačilo pouze na koFoto: Zdenk Vysloužil
rekci skóre. Solidní představení týmu V pátek se Jestábi mohli poprvé radovat z vítzství.
postarala i o druhý gól v síti Azetu, když nahoru dolů, a domácí tým jistil vedení
z Hané završila trefa Luňáka – 5:2.
Divíšek – 2:0.
využitou přesilovkou Ondřejem Fialou
Zdeněk VYSLOUŽIL seDotrefil
druhé části vstoupili lépe hosté, ale – 4:1. Mírné uspokojení ve hře JestřáDomácí tým působil od prvních vteřin vylámali si zuby na jistých zákrocích bů bylo příčinou herní převahy hostů.
mnohem hladověji než soupeř. Aktivita Groha. Jestřábi navýšili na rozdíl tří bra- Ti se tlačili do jestřábího brankoviště,
byla korunována premiérovou trefou nek zásluhou dalšího zkušeného borce ale skvělého Groha dokázali překonat
Tomáše Nouzy. Náznaky šancí hostů – Holíka. Havířovští byli odměněni pouze jednou, po krásném vyšachování
likvidoval suverénním dojmem půso- za zvýšené úsilí, když si autorství jejich stál u tyčky osamocený Maruna – 4:2.
bící gólman Groh. Na domácí straně prvního gólu připsal Gřeš – 3:1.
Poslední slovo si však přece jenom vzali
tvrdila muziku především první lajna ve Utkání hrané ve svižném tempu gra- domácí, když Nouza od mantinelu nasložení Luňák, Divíšek a Nouza. Ta se dovalo ve třetí třetině. Hrálo se stylem šel před bránou Luňáka – 5:2.

Po vzájemné dohodě obou týmů se
pak hrálo pětiminutové prodloužení
tři na tři. Šance se střídaly na obou
stranách a gólmani si na nedostatek
práce nemohli stěžovat. Střelecky se
však prosadil pouze domácí Drtina,
když zužitkoval přesný pas na červenou, po kterém se ocitl v samostatném úniku – 6:2.

Dodatečné samostatné nájezdy pak
završily pohodové páteční odpoledne.
Úspěšnější byli Havířovští, když Jestřábi
vstřelili pouze jeden gól.
Další utkání v přípravě na WSM ligu
absolvují Prostějovští ve čtvrtek 24. srpna. Od 18:00 hodiny vyjedou na led ve
Frýdku-Místku, kterému mají oplácet
domácí porážku – 2:5.

Pozápasové hodnocení trenér
Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov:
„Jsem rád, že se v naší hře objevují věci, které nacvičujeme v tréninku. Těší
mě samozřejmě, že jsme vyhráli, i když výsledky nejsou v přípravě důležité.
V obranné třetině bych si ale představoval více organizovaný výkon. Od
poloviny utkání to bylo nahoru dolů a začali jsme propadat. Musíme na
tom pracovat. Bylo tam pár ostřejších soubojů, ale celkově se nesl zápas
v přátelském duchu. Bylo vidět, že ti kluci k sobě mají vzájemný respekt.“
Martin JANEÈEK – AZ Havíøov:
„Jednoznačně jsme zaspali začátek. Snad krom dvou prvních střídání
jsme vůbec nebruslili. Celkově nás v zápase vyškolil Prostějov z produktivity. Nehraje se na krásu ani na bruslení, ale na góly. V tomhle byl soupeř
šikovnější a zaslouženě vyhrál. Potvrdili jsme, že jsme na tom dobře
kondičně, náš výkon měl stupňující tendenci. Důležitá bude ale až sezóna.
Na kolena nás srazil čtvrtý gól. Před zápasem jsme si řekli s trenéry, aby se
hlavně zápas dohrál, a myslím, že si to hráči vzali k srdci.“

„Hlavní je úspìch týmu,

pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
PROSTĚJOV Jedním z největších letních úlovků hokejového Prostějova se
stal útočník Tomáš Nouza. Borec, jenž
oslaví na sklonku září pětatřicet let, se
ve své kariéře prohnal extraligou, v níž
odehrál na dvě stovky zápasů, největší
renomé si ale udělal ve druhé nejvyšší soutěži. Ve své kariéře nastoupil do
sedmi stovek zápasů a na svém kontě
má téměř šest set kanadských bodů.
Právě on by měl společně s Tomášem
Divíškem vytvořit nejúdernější duo
letošních Jestřábů. Na své první body
v prostějovském dresu čekal až do

v mančaftu jsou taky v pohodě.
hodě. Mám
velmi dobré pocity.“
 V první lize máte hodněě za sebou. Kam sahají letošní ambice
Prostějova?
íhal. Sa„Já bych nerad nějak předbíhal.
áme. Uvimozřejmě že nějaké cíle máme.
ek sezóny,
díme. Hlavní je chytit začátek
orních příčchceme se pohybovat na horních
kách tabulky.“
 Vaše osobní ambice, co se týká
bodů, jsou jaké?
dy. Nejvíc mě
„Já jsem sem nepřišel dělat body.
ou roli v týmu
láká týmový úspěch. Vím, jakou
stvo neudělá.
mám. Jednotlivec žádné mužstvo
My musíme táhnout za jeden provaz. Když
jde samo.“
se udělá dobrá parta, tak to půjde
 Sedí Vám herní styl Jestřábů?
třábů?
„Je to moderní styl. Trochu bych to přirovnal k tomu, co jsme hráli v Českých
m vůbec
Budějovicích. S tím nemám
problém.“

České Budějovice (jim) – Hlavní konkurent Matouše Venkrbce
při dřívější cestě za oceněním
Sympaťák WSM Ligy mění angažmá. Kmenový hráč Českých
Budějovic Radek Prokeš strávil
již uplynulý ročník na hostování v Benátkách nad Jizerou
a z jihu Čech se bude stěhovat
i tentokrát. Společně s dvaadvacetiletým forvardem neuspěl
na testech ani o čtyři roky starší
Miloslav Jáchym. Českobudějovický odchovanec se tak může
těšit na další zajímavou štaci,
v minulosti již mimo jiné nastoupil za mládežnické výběry Slavie, Komety i Tatranských Vlků
hrajících MHL a dospělé týmy
Popradu, Berouna, Popradu,
Kapfenbergu, Martina, Trenčína
a Frýdku-Místku. Na zkoušce
naopak stále ještě pokračují amatérský boxer Patrik Marcel i o comebac
meback se pokoušející matador
Petr Gřegořek.
P
G

Přřerov (jim) – Za účasti čtveřiPřerov
ce týmů
tým ze tří různých soutěží se
v Přerově
Přero uskutečnil letošní ročP
ník Zubr
Zu Cupu. Vícedenní klání
svědčil
svědčilo nejvíce týmu Aukro
Berani Zlín, jediný extraligový
zástup
zástupce ztratil jen dva body za
prohru v prodloužení s domácím výběrem.
vý
Právě Zubři brali
stříbro
stříbro, když v jejich zápasech
padalo absolutně nejvíce branek,
již před
pře závěrečným duelem si
totiž poradili
p
výsledkem 7:5 nad
posled
poslední Slavií a posléze podlehli celkově
celk
třetímu Znojmu 0:5.
V dalších
dalš
přátelských utkáních
z minulého
minu
týdne si mimo jiné
Karlov
Karlovy Vary poradily v poměru
4:2 s Litoměřicemi a podlehly 0:3 Kladnu, Rytíři následně
nesta
nestačili na českobudějovický Motor
M
a prohráli 1:3. Ve
vítě
vítězném tažení pokračuje
no
nováček ze Vsetína, Valaši si
po výhrách 5:1 nad Dubnicí
a 4:3
4 na nájezdy s Přerovem
pora
poradili rovněž další nájezdovou výhrou
v
2:1 s francouzskými Mylhúzami
M
a zdolali 3:1
Tren
Trenčín.

vzhlíží k sezónì Tomáš NOUZA
třetího přípravného zápasu s Havířovem. První gól vstřelil, pátý nachystal
Luňákovi.
 Jak jste si užil utkání s Havířovem?
„Hlavní je, že jsme vyhráli. Za to jsem
samozřejmě rád, protože jsme předchozí dva duely prohráli. Je to ale pořád jen
příprava, zkoušíme různé věci, které nacvičujeme na trénincích. O výsledky tak
logicky tolik nejde. Důležité je vyzkoušet
ten náš systém, který chceme hrát.“
 Hrál jste v lajně s Divíškem a Luňákem. Jak se Vám s nimi spolupracuje?
„Já oba dva kluky znám delší dobu. S oběma už jsem i hrál předtím. V tom nevidím
problém, dokážeme si vyhovět. Pořád je
tam ale spousta nepřesností, na kterých
musíme zapracovat.“
 Jak se Vám zatím líbí v Prostějově?
„Zatím si nemůžu na nic stěžovat. Kabina
i celkové zázemí jsou na vysoké úrovni.
Všechno je nové, zkrátka paráda. Kluci

Motor nepoèítá
s Prokešem ani
Jáchymem

Zubr Cupu
kralovali
kra
Berani

ten mì láká,“
Exkluzivní
rozhovor

Havířov (jim) – Znovu po necelých dvou letech se bude moci na
prostějovském zimním stadionu
předvést Jakub Illéš. Tehdy v ročníku 2015/2016 stihl v jestřábím
dresu včetně play-off dvaapadesát utkání a v nich devatenáct
bodů, nyní bude na Hanou jezdit
coby soupeř v barvách Havířova. Společně s jednadvacetiletým útočníkem, jenž zasáhl i do
pětatřiceti extraligových bitev,
posílil Slezany i stejně starý Tomáš Gřeš, další někdejší Jestřáb
už v „Azetu“ strávil uplynulou
sezónu. I proto se s klubem minimálně na rok loučí Marek Haas,
devětadvacetiletý forvard zřejmě
zamíří na hostování do zatím neurčeného oddílu.

najdete
nás na
www.
Tomáš Nouza se už v prostjovském dresu gólov
prosadil.
Foto: Zdenk Vysloužil

vvecernikpv.cz
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WJTF 2017: JEDNIKA ORGANIZÁTORM
Skvlá eská dvata, chlapci se také neztratili
Stranu připravil: Marek Sonnevend

Tenisový šampionát „trnáctek“ v Prostjov?

WJTF 2017
KONENÉ POADÍ

KVALITATIVNÍ JISTOTA PROVĚŘENÁ DVĚMA DEKÁDAMI

PROSTĚJOV Když se před sedmadvaceti
lety začala psát historie mistrovství světa
tenisových družstev do 14 let, uskutečnilo
se prvních osm ročníků za sebou v Japonsku. U podobných sportovních akcí šlo
o téměř bezprecedentní pořadatelskou
šňůru a zřejmě nikdo si v té době nedokázal představit, že bude následovat ještě
mnohem delší série zorganizovaných šampionátů dané věkové kategorie na jednom
jiném místě.
Leč stalo se. V roce 1999 se World Junior Tennis
Final přesunulo do Prostějova – a od té doby jej
místní marketingová agentura TK PLUS až dosud již nepustila ze svých nadmíru schopných, zároveň i maximálně zodpovědných rukou. A současných devatenáct let této akce v řadě na antuce

hanáckého města, to už opravdu nemá srovnatel- předchozích osmnácti let. Spíš právě naopak,
ný precedens asi nikde jinde na planetě Zemi.
celková preciznost díky neustále rostoucí míře
Proč vlastně WJTF nepřetržitě přidává takřka nasbíraných zkušeností jakoby ještě stoupala.
celé dvě dekády jednu svou prostějovskou edici Dokonalé zázemí v perfektně vybaveném i zaza druhou? Hlavní důvod je prostý: zdejší orga- jištěném areálu TK AGROFERT u Hotelu
nizátoři turnaj pokaždé
Tennis Club, se strojopřipraví a následně též
vou přesností odsýpaprovedou na tak vysoké
jící sled jednotlivých
KOMENTÁØ
úrovni ze všech hledizápasů celých šest dnů
sek, že Mezinárodní
trvání podniku, zábavtenisová federace ITF nemá absolutně žádný ný doprovodný program pro samotné aktéry,
důvod stěhovat ho jinam. A neboť tékáčko dosud rozumný komfort vytvářený jim i případným
nikdy neztratilo zájem o to jej dál pořádat, prostě divákům.
se oboustranně sází pořád na osvědčenou top Těch pravda do hlediště na tohle mistrovství příkvalitu.
liš mnoho nechodí, což ale zdaleka není primárLetošní vydání MS U14 v ničem nezaostalo za ní cíl. Přitom platí, že kdo přijde, ten rozhodně
maximálním standardem nastoleným během neprohloupí. Poměrně často se totiž stává, že

FFotoreportáž
o too r epp o r t ážž sa

Prostjovská AGROFERT Aréna i letos slavnostn dekorovala
nejlepší tenisové týmy svta ve vkové kategorii do trnácti let.

z některých mladých talentů a nadějí zářících
v Prostějově se za iks let v budoucnu vyklubou
největší tenisové hvězdy mezi dospělými. Příklady Novaka Djokoviče či Rafaela Nadala jsou
notoricky známé, ovšem nijak ojedinělé. Vždyť
v současné elitní stovce žebříčků ATP i WTA
Tour bychom našli desítky hráčů a hráček, jež
kdysi prošly bitvami World Junior Tennis Final.
Především značná prestiž je obecně tou ústřední komoditou, na niž TK PLUS stále sází při
své neutuchající touze nadále hostit světový
šampionát čtrnáctiletých. A určitě se vyplatí
bez ohledu na ekonomickou náročnost. Proto
na prostějovských kurtech s velkou pravděpodobností za rok uvidíme mládežnický výkvět
bílého sportu už podvacáté v řadě za sebou.
Osobně se zase budu moc těšit.

jjaké
akké bbylo
ylo ttenisové
ennissovéé W
WJTF
JT
TF 20
2017
0177 v Prostějově...
Prrosstějovvě...

Žáci

1. Švýcarsko
2. Španělsko
3. Japonsko
4. Čína
5. USA
6. Brazílie
7. Rusko
8. Itálie
9. Peru
10. Česko
11. Argentina
12. Thajsko
13. Srbsko
14. Mexiko
15. Austrálie
16. Egypt

5xfoto: Marek Sonnevend

Prostjovská nadje Kateina Mandelíková Její kolega z TK AGROFERT Adam Jurajda V kategorii žák vyhráli letošní MS do tr- Mezi žákynmi šampionát ovládla dvata
bojovala za R jako lvice.
plnil roli týmové jedniky.
nácti let senzan Švýcai.
USA.

Čeští Američané Jak si vedli na MS U14
a rozhádané Slovenky reprezentanti(tky) ČR?

Rubriky WJTF 2017
NEJVÌTŠÍ SENZACE
Žáci Švýcarska
Chlapci bojující pod vlajkou s helvétským křížem vůbec
nebyli mezi nasazenými, ale dali dohromady extrémně
silný tým, který způsobil poprask. Hned první den smetli
favorizovanou Argentinu, z druhého místa skupiny postoupili do čtvrtfinále a během play-off pak spektakulárně
skolili i Brazílii, Japonsko a ve finále Španělsko. Senzační
mistři světa!

PROSTĚJOV V rámci ohlédnutí za World Junior Tennis Final 2017 jsme se rozhodli podrobněji rozebrat výkony všech
šesti hráčů a hráček, kteří na tomto vrcholném mládežnickém turnaji reprezentovali Českou republiku.

ŽÁCI
Výsledky – základní skupina: Itálie 1:2,
USA 0:3, Austrálie 3:0. O 9. až 16. místo:
Egypt 3:0. O 9. až 12. místo: Argentina
2:1. O 9. místo: Peru 0:2. Nasazení v turnaji: 6.
Konečné umístění: 10.

ADAM JURAJDA
Výsledky ve dvouhře: Nardi (Itálie) 3:6,
2:6, Kodat (USA) 4:6, 2:6, Sekulic (Austrálie) 6:7, 6:3, 7:5, Lucentini (Argentina)
6:4, 7:5, Li (Peru) 6:4, 3:6, 1:6.
Bilance ve dvouhře: 2-3.
Výsledky ve čtyřhře: Nardi, Tabacco (Itálie) 6:7, 4:6, Sadek, Salaheldin (Egypt) 6:1,
6:1, Lucentini, Monferrer (Argentina) 6:4,
6:3.
Bilance ve čtyřhře: 2-1.
Hodnocení kapitána Jiřího Kulicha:
„Coby jednička to měl Adam nejtěžší,
neboť nastupoval proti nejlepším hráčům
soupeřů. Přesto odváděl většinou kvalitní
výkony, dokonce lepší než na mistrovství
Evropy. Správně se snažil produkovat takový pestrý tenis, na jaký má, ale ještě to
nedokázal celou dobu. Měl výpadky herní
i psychické, občas mu chyběla větší stabilita. Přesto obstál rovněž díky své použitelnosti i do debla.“
Známka Večerníku (jako ve škole):
.

byť zde v Prostějově i něco nezvládl, nelze
mu nic vyčítat. Při těch zdravotních problémech dělal, co mohl.“
Známka Večerníku (jako ve škole): .

počinula. Celkově obstála skvělým způsobem, tu jedinou porážku jí rozhodně
nijak nevyčítám.“
Známka Večerníku (jako ve škole): .

LUKÁŠ HAUGE

KATEØINA MANDELÍKOVÁ

Výsledky ve dvouhře: Tabacco (Itálie)
2:6, 6:3, 6:3, Bernard (USA) 6:7, 3:6, Salaheldin (Egypt) 6:3, 6:2.
Bilance ve dvouhře: 2-1.
Výsledky ve čtyřhře: Nardi, Tabacco (Itálie) 6:7, 4:6, Damm, Kodat (USA) 2:6, 5:7,
Hoole, Vo (Austrálie) 6:4, 6:1.
Bilance ve čtyřhře: 1-2.
Hodnocení kapitána Jiřího Kulicha: „Pozici hráče číslo tři v kolektivu zvládl Lukáš
velice dobře. Jakmile nastoupil, vedl si výborně, díky své bojovnosti zvítězil i v některých těžkých utkáních. Třeba hned úvodní
den narychlo zaskočil za zraněného Dana
a uspěl. Jinak kluky perfektně podporoval
jako ideální týmový parťák, na svých technických rezervách ve hře – například při
servisu či volejích – se snaží makat.“
Známka Večerníku (jako ve škole): .

Výsledky ve dvouhře: Kempenaers-Pocz (Austrálie) 3:6, 6:1, 6:1, Lopatetskaya
(Ukrajina) 4:6, 4:6, Kudermetova (Rusko)
6:2, 3:6, 6:3.
Bilance ve dvouhře: 2-1.
Výsledky ve čtyřhře: Jašková, Vargová
(Slovensko) 6:2, 6:2, Bennetto, Krzyzak
(Kanada) 6:2, 3:6, 10:7, Kempenaers-Pocz, Walker (Austrálie) 6:1, 3:6, 10:5, Wei,
Yao (Čína) 3:6, 7:5, 2:10, Kudermetova,
Timofeeva (Rusko) 6:7, 4:6.
Bilance ve čtyřhře: 3-2.
Hodnocení kapitána Lubomíra Štycha: „Katka si vedla parádně vždy, když
jsem ji nasadil, v podstatě nikdy nezklamala. Je to velká bojovnice a také díky
tomu jak ohromně trápila ukrajinskou
hvězdu Lopatěckou, tak zdolala Rusku
Kuděrmětovou a tím jí oplatila prohru
z evropského šampionátu. Vynikající
práce.“
Známka Večerníku (jako ve škole):
.

2

2

ŽÁKYNÌ

Výsledky – základní skupina: Slovensko 3:0, Kanada 2:1, Austrálie 3:0.
Čtvrtfinále: Čína 2:1. Semifinále:
Ukrajina 0:2. O 3. místo: Rusko 1:2.
Nasazení v turnaji: 6.
DANIEL SINIAKOV
Výsledky ve dvouhře: Hoole (Austrá- Konečné umístění: 10.
lie) 6:1, 1:6, 6:0, Hassan (Egypt) 6:2, 6:2,
DARJA VIDMANOVÁ
Monferrer (Argentina) 3:6, 4:6, De Oca Výsledky ve dvouhře: Kotlíková (Sloven(Peru) 6:3, 5:7, 5:7.
sko) 6:1, 6:2, Krzyzak (Kanada) 6:3, 6:2,
Bilance ve dvouhře: 2-2.
Poulos (Austrálie) 6:1, 6:0, Dong (Čína)
Výsledky ve čtyřhře: Damm, Kodat 6:4, 6:1, Timofeeva (Rusko) 6:4, 4:6, 3:6.
(USA) 2:6, 5:7, Hoole, Vo (Austrálie) 6:4, Bilance ve dvouhře: 4-1.
6:1, Sadek, Salaheldin (Egypt) 6:1, 6:1, Výsledky ve čtyřhře: Bennetto, Krzyzak
Lucentini, Monferrer (Argentina) 6:4, 6:3. (Kanada) 6:2, 3:6, 10:7.
Bilance ve čtyřhře: 1-0.
Bilance ve čtyřhře: 3-1.
Hodnocení kapitána Jiřího Kulicha: Hodnocení kapitána Lubomíra Štycha:
„Dana ze začátku ovlivnilo zranění zad, „Dáša vyhrála všechny své singly kromě
první dva dny kvůli němu nehrál. Potom posledního, tím jednoznačně splnila roli
však bojoval ze všech sil s profesionálním týmové jedničky. Drtivou většinu času
přístupem, pokaždé se snažil na maximum předváděla v zápasech výborný tenis a
a nikdy nic nevzdal. Zásluhou poctivé tré- v náročném programu turnaje dostala
ninkové práce se navíc dokáže zlepšovat, a na jediný den ze šesti volno, aby si od-
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NEJVÌTŠÍ PROPADÁK
Žáci Argentiny
Na opačné straně výsledkového spektra se ocitl favorizovaný celek z Jižní Ameriky. Obhájci loňského zlata vstoupili
do aktuálního šampionátu debaklem od Švýcarů, následně nestačili ani Rusům a ze třetího místa grupy spadli coby
čtvrtí nasazení jen do bojů o 9. až 16. příčku. V něm sice
dvakrát zvítězili, ale mezitím podlehli ještě Čechům, tudíž
skončili až jedenáctí. Prostě mizérie.

NEJVÌTŠÍ HVÌZDA
Jerome Kym

Urostlý Švýcar svému kolektivu citelně chyběl ze zdravotních
důvodů na ME a jeho parťáci tam neuspěli. V Prostějově už byl
Kym fit, načež řádil úžasným tenisem podoben tajfunu. Jeho
výsledky proti týmovým jedničkám soupeřů? 6:4 a 6:1. 6:3
a 6:0. 6:0, 4:6 a 7:5. 5:7, 6:2 a 6:1. 6:2 a 6:2. 6:4 a 7:6. Šest
triumfů bez porážky, jediný ztracený set. Je nutné dodávat víc?

NEJVÌTŠÍ ZKLAMÁNÍ
Žáci Česka

1−

LINDA FRUHVIRTOVÁ

Výsledky ve dvouhře: Jašková (Slovensko) 6:4, 6:2, Bennetto (Kanada) 6:7, 3:6,
Wei (Čína) 6:2, 7:5, Kostenko (Ukrajina)
6:3, 4:6, 1:6.
Bilance ve dvouhře: 2-2.
Výsledky ve čtyřhře: Jašková, Vargová
(Slovensko) 6:2, 6:2, Kempenaers-Pocz,
Walker (Austrálie) 6:1, 3:6, 10:5, Wei, Yao
(Čína) 3:6, 7:5, 2:10, Kudermetova, Timofeeva (Rusko) 6:7, 4:6.
Bilance ve čtyřhře: 2-2.
Hodnocení kapitána Lubomíra Štycha:
„Před Lindou klobouk dolů. Na to, že má
teprve dvanáct let, předváděla tady v Prostějově během celého týdne ohromný tenis. S ohledem na svůj nízký věk je hodně
vyspělá fyzicky i psychicky a je obrovským
příslibem do budoucna, že by za rok či dva
mohla družstvo táhnout jako extrémně silná jednička.“
Známka Večerníku (jako ve škole):
.

Z letošního šampionátu Evropy přivezli bronz a doma se
předpokládal jejich průnik alespoň mezi elitní osmičku.
Češi skutečně nehráli vůbec špatně, jenže proti kvalitním
sokům jim většinou chyběl kousek něčeho navíc. V základní skupině tak rupli s Itálií i USA, ze třetího postu spadli
do spodní osmičky vyřazovací fáze. Tam alespoň odvrátili
blamáž desátým místem, leč stejně…

NEJVÌTŠÍ BITVA
Dívčí válka

Schylovalo se k tomu celý turnaj, všichni se na to těšili. A ve
finále žákyň to opravdu přišlo. Co? Horečně očekávaný
souboj dvou suverénně nejlepších tenistek planety ve věkové kategorii U14. Cori Gauff z USA si přitom v duelu o zlato vůbec nebrala servítky, Ukrajinka Dasha Lopatetskaya
od ní vyfasovala debakl 6:4, 6:0. A famózní Američanka
dotáhla svůj mančaft k titulu.

NEJVÌTŠÍ DRŽÁK
Příznivé počasí

1−
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PROSTĚJOV Spousta různých zajímavostí
provázela jako obvykle World Junior Tennis
Final na prostějovských kurtech. O některých
informujeme na jiném místě této strany, zde
v krátkosti přidáváme ještě další dvě perličky.
Ta první se týká chlapeckého výběru USA, který
na letošním světovém šampionátu družstev do
14 let reprezentovali hned dva žáci s hlubokými
kořeny v České republice. Jedním byl Martin
Damm, syn známého tenisty, jenž za ČR v minulosti nastupoval například i v Davis Cupu. Po
ukončení aktivní kariéry se s rodinou usadil za
mořem a teď jeho potomek bojoval za tým Spojených států amerických.
Totéž platilo pro Tobiáše (zkráceně Tobyho)
Kodata, což je syn někdejšího kapitána českého
kolektivu žen pro Fed Cup a nevlastního otce
Nicole Vaidišové. Slavná tenistka se před lety
prosadila do absolutní mezinárodní špičky velice
mladá a následně brzy ukončila kariéru, zatímco
její nevlastní bratr se snaží pod vlajkou s hvězdami
a pruhy o přesný opak.
Pikantní je, že los poslal žáky USA do stejné základní skupiny s Čechy a tím pádem došlo na
prestižní „mezituzemský“ souboj. „Kluci se samozřejmě navzájem dobře znají a snažili jsme se
Američany v této sestavě porazit, ale byli o něco
lepší. Každopádně šlo o hodně zajímavou konfrontaci,“ řekl k porážce 0:3 v grupě A kapitán
chlapců ČR Jiří Kulich. Kodat s Dammem doplnění o Bernarda obsadili na MS 2017 jako jedni
z největších favoritů páté místo.
V dívčí části turnaje zase došlo na jiné státní derby,
a to sice mezi dvěma bývalými partnery z jedné
společné federace. Rovněž v kategorii žákyň si totiž slavnostní losování trochu zalaškovalo a svedlo
proti sobě do základní skupiny B Česko a Slovensko. „Celek SR má svou kvalitu a po herní stránce
je přibližně na naší úrovni, ale já věřím, že na něj
jednoznačně máme. Proč? Hlavní důvod nechci
dopředu prozrazovat,“ tajemně povídal ještě před
vzájemnou bitvou kapitán mladých tenistek ČR
Lubomír Štych.
Hned první den turnaje pak jeho svěřenky zvalchovaly slovenské rivalky 3:0 po debakloidních
výsledcích jednotlivých střetnutí 6:4, 6:2 + 6:1,
6:2 + 6:2, 6:2. Načež trio Kotlíková, Jašková a Vargová absolutně nestačilo ani na Austrálii a Kanadu, aby poté v play-off o 9. až 16. příčku udolalo
jen slabé Maroko a Bulharsko. Znamenalo to
konečnou jedenáctou pozici. „Jde o citlivou věc,
kterou já nechci moc rozpitvávat, ale stručně řečeno Slovenky doplatily na špatné vztahy v jejich
mančaftu. Zatímco třeba naše holky těžily ze vzájemné soudržnosti, ony se pořád hádaly i během
zápasů a doplatily na to,“ prozradil Štych.

Žákynì

1. USA
2. Ukrajina
3. Rusko
4. Česko
5. Jižní Korea
6. Čína
7. Peru
8. Austrálie
9. Francie
10. Thajsko
11. Slovensko
12. Bulharsko
13. Kanada
14. Maroko
15. Venezuela
16. Tunisko

Že World Junior Tennis Final zkraje srpna v Prostějově nenaruší nijak vážně rozmary podnebí, to už je tradiční jistota. Za předchozích osmnáct let se to vlastně nikdy nestalo
v takové míře, aby to výrazněji narušilo zdárný průběh
MS. A letošek nebyl žádnou výjimkou. Během hrací doby
šesti dnů trvání pršelo všehovšudy pět minut, účastníky neničila ani žádná tropická vedra.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 21. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
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K TÝMU VK SE PŘIPOJILA KATHLEEN WEISS!
Do tréninku kromě klíčové nahrávačky naskočila i juniorka Tereza Slavíková a Agelek už je devět

PROSTĚJOV Původní informace zněla: první nahrávačka
volejbalistek VK AGEL Prostějov Kathleen Weiss se do společné přípravy družstva na novou sezónu 2017/18 zapojí od
pondělí 14. srpna. Vinou zdravotních komplikací to pak vypadalo, že její nástup bude opožděn, možná citelně. Nakonec
ale vše proběhlo podle plánu.

Původní
zpravodajstvíí
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
D
„Katy o víkendu přicestovala do Prostějova a od začátku třetího tréninkového týdne naskočila do naší přípravy.
Podstatné je, že nemá žádné omezení,
je naprosto zdravá a může naplno
pracovat. To nejen pro mě znamená
vynikající zprávu, neboť v nadcházejí-

cím soutěžním ročníku bude jednou
z klíčových opor kolektivu,“ sdělil radostnou novinku hlavní kouč Agelek
Miroslav Čada.
Viditelně si oddechl, neboť postrádat
případně na delší dobu plánovanou tahounku a současně i tvůrkyni hry, duši
celého prostějovského souboru by
představovalo nemalou potíž. „Dobře
to dopadlo a budeme se tudíž moci
opřít o silné pilíře obměněného mančaftu. Považuji za ně jak nové posily
Katy Weiss, Helenu Horkou a Andreu

Kossányiovou, tak důležité hráčky, které zůstaly. Tedy Julii Kovářovou, Lauru
Emonts, Ninu Herelovou či Veroniku
Trnkovou,“ vyjmenoval Čada.
Do přípravy dospělého vékáčka navíc ve stejném termínu jako německá
nahrávačka nastoupila též klubová
odchovankyně z juniorské kategorie,
libero Tereza Slavíková. Tím pádem
ženy Prostějova trénují od třetího
týdne v počtu devíti (kromě výše
zmíněných Weiss, Herelové, Trnkové,
Emonts, Horké, Kovářové i Slavíkové
ještě Michaela Zatloukalová a Sarah
Cruz). „Lucka Nová s Andy Kossányiovou se po splnění reprezentačních
povinností připojí koncem srpna, respektive až začátkem října. A vyřešit
zbývá kubánskou otázku, což je snad
už za dveřmi,“ doplnil Čada.

BYLI JSME
U TOHO

Kathleen Weiss se konen objevila na Hané.

Foto: Marek Sonnevend

Reprezentaci žen ČR včetně Kossányiové Lucie Nová ode dneška
teď čeká v Rotterdamu baráž o postup na MS 2018 bojuje za ČR na Letní
PROSTĚJOV Volejbalistka VK AGEL Andrea
Kossányiová se svým nemalým příspěvkem podílela na tom, když ženy České republiky před nedávnem vybojovaly čtvrté místo v divizi II World
Grand Prix 2017. A nyní prostějovská smečařka
nebude chybět u další velice důležité akce národního výběru naší země.
Půjde o závěrečnou baráž, během které je v sázce postup na ženské mistrovství světa 2018. Turnaj se uskuteční od úterý 22. do neděle 27. srpna v holandském
Rotterdamu za účasti šesti týmů (Nizozemsko, Belgie,
Bulharsko, Česko, Slovinsko, Řecko), z nichž pouze
dva nejlepší projdou na planetární šampionát v příštím roce.
„Kossy vcelku pravidelně nastupovala za družstvo ČR
nejen v letošní Grand Prix, ale odehrála také květnovou kvalifikační skupinu o svět v Polsku. Tam i tam si
vedla při většině utkání dobře a já věřím, že českému
nároďáku pomůže též během nadcházející baráže. Byť
dosáhnout na postup bude v tak náročné konkurenci
nelehké,“ zamyslel se kouč Agelek Miroslav Čada.

BARÁŽ O MS ŽEN 2018
– NIZOZEMSKO (ROTTERDAM)
Úterý 22. srpna: 14.30 hodin Slovinsko – Bulharsko,
17.00 Belgie – Česko, 19.30 Nizozemsko – Řecko.
Středa 23. srpna: 14.30 Česko – Bulharsko, 17.00
Řecko – Slovinsko, 19.30 Belgie – Nizozemsko.
Čtvrtek 24. srpna: 14.30 Bulharsko – Řecko, 17.00
Slovinsko – Belgie, 19.30 Nizozemsko – Česko.
Sobota 26. srpna: 14.30 Nizozemsko – Slovinsko,
17.00 Belgie – Bulharsko, 19.30 Česko – Řecko.
Neděle 27. srpna: 14.30 Bulharsko – Nizozemsko,
16.30 Řecko – Belgie, 19.00 Slovinsko – Česko.
Videopřenosy můžete sledovat na internetovém portálu www.laola1.tv.

světové univerziádě 2017

Foto: internet

Češky pod vedením trenéra Zdeňka Pommera
vstoupí do rotterdamského klání zápasem proti Belgii, hned poté přijde na řadu duel s Bulharskem. Což
jsou patrně dva úhlavní konkurenti v teoretickém
boji o druhé postupové místo za největším favoritem, kterým bezesporu jsou domácí Nizozemky. Ty
svou vynikající úroveň prokázaly například super výkony ve Final Six uplynulé WGP, kde notně potrápily elitní Brazilky i Číňanky.
„Souhlasím, že prvenství si na vlastním hřišti před
svými fanoušky asi pohlídá favorizované Holandsko.
Druhá pozice však může být otevřená a papírově by se
o ni vedle Belgičanek a Bulharek mohly poprat i naše
holky, přičemž podcenit rozhodně nelze ani Slovinky
s Řekyněmi. Každopádně to pro náš tým bude hodně
těžké, na druhou stranu letos opakovaně ukázal, že umí
hrát opravdu kvalitní volejbal. Holky určitě zabojují,
průnik na mistrovství světa by znamenal velký úspěch.
Budu jim držet pěsti,“ slíbila opora VK Prostějov Julie
Kovářová, jež absolvovala předchozí fázi kvalifikace ve
Varšavě.
Teď vyráží z vékáčka hájit národní barvy už pouze
Andrea Kossányiová.
(son)

PROSTĚJOV Dnes dopoledne
vstoupí univerzitní výběr volejbalistek České republiky do bojů 29.
letní světové univerziády 2017. Ta
již odstartovala na dalekém Tchaj-wanu a pod vysokou sítí tam naši
zem reprezentuje také jedna hráčka
VK AGEL Prostějov: smečařka Lucie Nová.
„Těším se opravdu moc. V Asii jsem
ještě nikdy nebyla a doufám, že tam
uvidím i něco víc než jenom halu
a hotel,“ svěřila se před nedávnem
Nová s úsměvem. Nakonec se vešla do
konečné nominace trenéra Stanislava Mitáče (na klubové úrovni vede
Olymp Praha) a v polovině uplynulého týdne odletěla celá vysokoškolská
výprava ČR do Taipei.
Volejbalistky čeká základní skupina A,
kde postupně narazí na Kolumbii (21.

srpna), domácí Tchaj-wan (22. 8.)
a Francii (23. srpna). První dva celky
v pořadí grupy postoupí do čtvrtfinále, další dva půjdou do bojů o 9. až 16.
příčku. Celé play-off se přitom odehraje od 25. do 28. srpna a duel o bronz
i finále jsou na programu až poslední
uvedený den, tedy v pondělí 28. 8.
„Nevíme přesně, jakou herní úroveň
budou mít soupeřky. Některé týmy
však prý nastoupí s hráčkami z ženských reprezentací daných států a tím
pádem těžko říct, nakolik my proti nim
obstojíme. Určitě ale chceme vyhrát co
nejvíc zápasů, dosáhnout dobrého výsledku a zároveň si užít kvalitní volejbal
i tamní atmosféru,“ uvedla Nová na
téma výsledkových ambicí při univerziádním vrcholu celé planety.
Lucko, tobě i celému českému družstvu každopádně držíme palce! (son)

LETNÍ SVÌTOVÁ UNIVERZIÁDA 2017
TCHAJ-WAN (TAIPEI)

Zápasový program R v turnaji volejbalistek

Pondělí 21. srpna: skupina A Česko – Kolumbie (9.00 hodin).
Úterý 22. srpna: skupina A Tchaj-wan – Česko (9.00 hodin).
Středa 23. srpna: skupina A Česko – Francie (12.00 hodin).
Pátek 25. srpna: čtvrtfinále a utkání o 9. až 16. místo.
Sobota 26. srpna: semifinále, utkání o 5. až 8., 9. až 12. a 13. až 16. místo.
Neděle 27. srpna: utkání o 5., 7., 9., 11., 13. a 15. místo.
Pondělí 28. srpna: finále a utkání o 3. místo.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Amerièanka do Olomouce
Prostějov (son) - Stříbrný tým
uplynulého ročníku volejbalové
UNIQA extraligy žen ČR a úřadující vítěz Českého poháru UP
Olomouc se konečně dočkal hráčské posily. Pro nadcházející sezónu
2017/18 pravděpodobně jediné,
ale zato zahraniční a dokonce zpoza oceánu.
Novou akvizicí hanáckého oddílu
se totiž stala smečařka Gabriella
Palmeri z USA. Narodila se 15.
července 1995 v Daytoně (Ohio),
má tedy dvacet let. Měří 183 centimetrů a vystudovala univerzitu
v Pepperdine, kde se vedle oborů
biologie a politických věd samozřejmě věnovala velmi intenzivně
také volejbalu.
„Ve sportu mám ráda hlavně soutěživost a týmového ducha. Miluji
hrát na vysoké úrovni, kde je vyžadována výborná fyzická připravenost. Odchod do Evropy mi tak dal
možnost pokračovat s volejbalem
v odpovídající kvalitě. Olomouc je
univerzitní město, proto věřím, že
se zde budu cítit jako doma,“ řekla
Palmeri mimo jiné v úvodním rozhovoru po nástupu do úpéčka.
„Na smeč jsme chtěli posílit o kvalitní cizinku a teď ji máme, s čímž
jsem pochopitelně spokojený. Věřím, že budeme ještě silnější než
v uplynulém ročníku,“ krátce glosoval hlavní trenér olomouckého
družstva Jiří Teplý.

Baláková v Koryèanech
Prostějov (son) - Členka juniorského kolektivu Agelek Tereza Baláková plně zvládá přípravu se svým
mančaftem na další soutěžní sezónu
šestkového volejbalu a vedle toho
v sobotu 12. srpna navíc absolvovala ještě i jeden plážový turnaj, byť
bez výraznějšího úspěchu.
Šlo o Letní pohár žen v Koryčanech, kde Terka ve dvojici s Michaelou Břínkovou obsadila šesté místo.
Neboť však při nižní účasti tvořilo
startovní pole právě jen šest párů,
nedá se hovořit o výsledkově zrovna povedené konfrontaci. V dané
fázi přípravného procesu vékáčka to
ale bylo hlavně zpestření tréninkové
dřiny a tak se dá tohle beachvolejbalové vystoupení brát.
LP ŽEN – KORYČANY
Konečné pořadí: 1. Kolderová,
Šotkovská, 2. Vaňková, Lišková,
3. Komárková, Machová, 4. Ostranská, Muzikářová, 5. Přerovská,
Goldhammerová, 6. Baláková,
Břínková.

Soustředění se vydařila, potvrdil spokojený Matěj
Teď však mají mladé Agelky problém, kde trénovat
sah zdravotních potíží,“ informoval
šéftrenér mládeže ve vékáčku Jaroslav
Matěj.
Trable však musel řešit hned po návratu domů. „Z našich obvyklých
tréninkových míst máme teď k dispozici vlastně jen halu Sportcentra
DDM. V tělocvičně ZŠ, ul. Palackého totiž probíhá rekonstrukce oken
a v hale RG a ZŠ ve Studentské ulici
V Karlov makalo osm desítek nadjných Agelek.

PROSTĚJOV Véska u Olomouce. Karlov v Jeseníkách. A tradiční
Morkovice. To jsou tři místa, na nichž mladé volejbalistky VK AGEL
Prostějov strávily v minulých týdnech různě dlouhou dobu v rámci
tréninkových kempů coby součást
přípravy na novou sezónu 2017/18.
„Všechna soustředění se povedla velice dobře. Co se týká Vésky, o té musí

Foto: Marek Sonnevend

podrobněji referovat hlavní kouč juniorek Lukáš Miček, neboť tam jsem
byl pouze na krátké návštěvě. Jinak
jsem osobně strávil celou dobu v Karlově i Morkovicích, kde to proběhlo
skutečně na jedničku. Holky odtrénovaly všechno podle plánu na vysoké
úrovni a převážně s chutí, především
na kondici zapracovaly opravdu moc.
Pozitivní byl také nijak enormní roz-

zase rekonstrukce palubovky. Tím
pádem musíme žákyním hledat náhradní prostory pro přípravu, což
není vůbec jednoduché. Pokud zmíněné rekonstrukce dokončí podle
plánu do závěru letních prázdnin,
nějak to vydržíme. Ale jestli se práce
výrazněji protáhnou, dostaneme se
do nepříjemných problémů,“ upozornil Matěj.

Přes tyto komplikace makají nadějné
Agelky nyní v Prostějově a mají před
sebou řadu přípravných turnajů. Juniorky 25. až 27. srpna v Českých Budějovicích, 2. + 3. září v Přerově a 9. +
10. září v Brně. Kadetky 26. + 27. srpna
v Uherském Hradišti, 2. + 3. září v Přerově a 9. + 10. září v Brně. Starší žákyně
pak 26. + 27. srpna v Uherském Hradišti, 2. + 3. září ve Svitavách a 9. + 10.

září ve Frýdku-Místku. „Po soustředěních dostaly holky na jeden víkend
volno, aby si trochu odpočinuly. A teď
už pojedeme naplno v zájmu sehrávání
před rychle se blížícím startem dalšího
ročníku soutěží. Zatím mám z toho, jak
se jednotlivé týmy daných věkových
kategorií dávají dohromady, dobrý
pocit,“ nadhodil Matěj slibný postřeh.
(son)
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Prostedí Jeseník bylo ideální k nabírání kondice.

Na závrený duel v Morkovicích se holky vyfikly.

Spokojení trenéi (zleva) Nmeek, Soares a Matj.
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Prostějovští Orli se proměnili na BK OLOMOUCKO

PROSTĚJOV Se zaručenými zprávami z basketbalového zákulisí se v průběhu léta roztrhl pytel a řada informací směřovala k prostějovskému klubu.
Minulou sezónu se zachránil až v baráži, hráčům i realizačnímu týmu dlužil
výplaty a mluvilo se o krachu. Už předminulá sezóna po deseti letech skončila bez medaile. Zprvu skvěle namazaný stroj se prostě zadrhl. Na celém světě
to potkalo jiné sportovní kluby, často mnohem slavnější. Jeden příklad za
všechny. Fotbalový Leicester po zisku titulu v následující sezóně téměř do
konce ročníku bojoval o záchranu v anglické Premier Legaue.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
Basketbalový klub potřeboval důkladnou
generálku. Specializovaných sportovních
servisů s potřebným vybavením a zázemím
je v České republice citelný nedostatek, proto

ještě nedávno nadupaná mašina, která válcovala soupeře, čekala odstavená na parkovišti.
Chvílemi to dokonce vypadalo, že půjde do
šrotu, pro desítky mladých hráčů v mládežnických kategoriích se však katastrofální scénář podařilo odvrátit.
Částečná oprava a renovace soukolí však nebyly cílem zachránců vrcholového basketbalu
v regionu. Měli své vlastní představy o jeho

fungování, a proto vstoupí do nového ročníku
Kooperativa NBL s naprosto novým modelem, s typovým označením BK Olomoucko.
A také s vědomím, že možná budoucí formule mezi basketbalovou elitou potřebuje
čas na vyladění motoru. I proto si vedení
organizace pro premiérový ročník neklade
před sebe nějaké přehnané cíle. Boj o postup
do vyřazovací části soutěže je reálným odrazem změn v posledních měsících. Stejně
jako představa o dalším zapojení mladých
hráčů z vlastní líhně. Jsou to dobrý směr
a dobrá vize, které mohou přinést nečekaně
chutné ovoce. Až budou domácí odchovanci bojovat o ligové medaile, bude to totiž mít
pro basketbalové příznivce dvojnásobně
sladkou příchuť. Rozhodně stojí za to si na
takový pohled rok nebo dva počkat.
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Nabídka byla lákavá, Na scénu vstupuje mezi elitou
Olomoucký kraj udržel ligu

vysvětlil svůj návrat kouč Predrag Benáček
PROSTĚJOV V roce 2005
převzal v prostějovské hale
Predrag Benáček ligový bronz
a na dlouhou dobu se rozloučil s prostředím, v němž našel
celou řadu přátel. Po dvanácti
letech se vrací. V roli trenéra
BK Olomoucko, tedy
opět v pozici kormidelníka nováčka nejvyšší soutěže. „Stojíme na startovní
čáře. Taková situace
mě vždy lákala,“ tvrdí
zkušený basketbalový
odborník.

Ladislav Valný

 Ve chvíli, kdy jste byl osloven
vedením klubu, viselo nad osudem
vrcholového basketbalu na Hané
hodně otazníků. Nenapadlo Vás,
že přijetí takové nabídky
je velké riziko?
„Hlavně šlo o nabídku, která byla lákavá.
Rychle jsme se dohodli, věřil jsem,
že všechny kroky
k vytvoření nového
klubu
dopadnou
dobře. Všechny strany

 "#!$    !

se chovaly korektně, nebyl důvod mít
nějaké pochybnosti.“
 Netrvalo přesto všechno příliš
dlouho?
„Jednání o převodu licence nebyla
snadná, protože bývalý vlastník neměl vyřízené závazky vůči trenérům
a hráčům. Díky tomu se celý proces asi
o měsíc natáhl. Je to škoda, ale už je to
za námi a nemá smysl se tím zaobírat.“
 Měsíc jste ale nemohli pracovat. Půjde takovou časovou ztrátu
dohnat?
„Ale my jsme pracovali. Sháněli jsme
hráče, řešili řadu věcí, bez kterých
klub fungovat zkrátka nemůže. Neseděli jsme se založenýma rukama.“
 Podařilo se Vám získat posily,
o které jste usilovali?
„Musíme si uvědomit, že hráčský
trh byl už hodně probraný, hráči už
měli smlouvy. Někteří měli přece jen
obavu z nejistoty a zvolili jiné řešení.
I tak se nám podařilo poskládat dobrý
tým.“
 Cílem pro sezónu bude střed
tabulky. Není to málo?
„Musíme jít postupně. Jsme nový
klub, tým skládáme. Nejde odstartovat a hned zamířit na špici. Navíc
chceme dávat prostor i mladým hráčům. Půjdeme postupnou cestou.
Nebojte, budeme se zlepšovat.“

má podporu

BK Olomoucko Asociace

PROSTĚJOV V hale Sportcentra DDM se i v nové sezóně bude
hrát nejvyšší basketbalová soutěž
mužů. Licenci na účast v Kooperativa NBL získal od Orlů nový
subjekt BK Olomoucko a domácí
zápasy bude hrát převážně v Prostějově. V nově tvořeném týmu je
několik prostějovských odchovanců. I ty v lize povede trenér Predrag
Benáček, který na Hané působil už
v sezóně 2004/2005.
„Přicházím do prostředí, v němž
mám hodně přátel. O nabídce jsem
dlouho nepřemýšlel. Vlastně vůbec,
protože mě hodně lákala,“ prohlásil
kouč, který po devíti letech skončil
na střídačce Kolína.
Jednání o převodu licence nebyla
snadná. Klub BK Orli Prostějov se
dostal do finančních problémů a měl
nevyrovnané závazky vůči hráčům
a trenérům. Ty nakonec převzalo BK
Olomoucko a díky tomu se v regionu podařilo zachránit basketbal na
nejvyšší úrovni.
„Řešení celé situace bylo hodně obtížné. Zabralo hodně času, nakonec
ale přineslo kýžený výsledek, takže

Kostelec na Hané poprvé na trůně
PROSTĚJOV Florbal v Prostějově vždy na léto zpestří outdoorová akce, která již pojedenácté obohatila program nejen
florbalistům. Po loňském překvapivém triumfu Staré Party
se i letos dočkal nejvyššího stupínku novic. Kostelec na Hané
dokázal vystoupit na vrchol
vůbec poprvé, což vždycky zatraktivní další ročník. Navíc se
letos potvrdilo pravidlo „první
výhra není výhra"!


I přesto, že týden před akcí se
omluvila hned pětice týmů, byla
úvodní skupina velice zamotaná.

Do Play-off postupovala nejlepší
čtveřice, na kterou bylo nutno
posečkat až do posledních vteřin.
Vzhledem k tomu, že se každým
zápasem převracelo pořadí, musely rozhodnout vzájemné zápasy. Nakonec Černého Petra vyfasoval Vyškov, kterému k postupu
chyběly dvě branky.
  !! 
S rolí favorita po překvapivé prohře Hokejek s Provizem a Vyškovem převzal Kostelec, jenž sice
Hokejkám podlehl v základní
skupině 1:3, ale za to v Play-off
nezaváhal. Dramatický souboj
tak byl k vidění pouze v odvet-

VÝSLEDKY 11. roèníku RG Playmakers Cup 2017
Základní skupina
DreamTeam-Hokejky 0:7, Vyškov - Gilette 3:3, Kostelec - Provizo 6:0, DreamTeam-Giletee 1:5, Kostelec - Vyškov 7:3, Provizo - Hokejky 5:2, DreamTeam
- Kostelec 1:14, Hokejky-Gilette 4:3, Provizo-Vyškov 3:1, Gilette-Kostelec 0:1,
Vyškov-Hokejky 3:2, Provizo-DreamTeam 4:0, Hokejky-Kostelec 3:1, Gilette-Provizo 5:4, Vyškov-DreamTeam 6:1.
Play-off
Kostelec-Gilette 5:1, Hokejky-Provizo 2:1, O3.místo: Provizo-Gilette 3:0, Finále: Kostelec-Hokejky 5:1.
Nejlepší střelci turnaje:
David Krychtálek 15, Jiří Drčka 14, Petr Balcárek 11
Penalty shot show
Petr Balcárek 172km/h, Marek Bouda 171 km/h, Vojta Bartošek 171 km/h.

ném zápase Hokejek s Provizem,
který nakonec favorizovaný tým
Hokejek otočil a zvítězil 2:1. Kostelec si počínal suverénně a nasázel Gillete hned devět branek,
čímž se pomalu začala rozhodovat i soutěž o střelce turnaje.
"!  #
Bronzový stupínek byl od začátku blíž Provizu, který vrátil
první porážku ze skupiny Gillete
a po vítězství 3:0 skončil rezervní
tým turnaje třetí. Finále se neslo
v duchu odvetných zápasů, zno-
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vu platilo, že kdo prohrál první
zápas, oplatil následně. Kostelec
porážku Hokejkám vrátil a poprvé se mohl radovat s trůnu, na
němž ho čeká příští rok dozajista
těžká obhajoba.
Králem střelců se stal David
Krychtálek s 15 přesnými zásahy.
V individuální soutěži nejlépe
obstál Petr Balcárek (172 km/h),
před Markem Boudou a Vojtou
Bartoškem (oba 171 km/h).
Rozsáhlejší reportáž najdete na
(milf)
www.vecernikpv.cz.
saa

Nováček

námaha nebyla zbytečná,“ oddechl
si místopředseda spolku BK Olomoucko Michal Pekárek, který je
současně také sportovním manažerem nového týmu v Kooperativa
NBL.
Předsedou spolku je bývalý děkan
Fakulty tělesné kultury a sportu
Univerzity Palackého Olomouc
a dlouholetý basketbalový trenér
a funkcionář Dušan Tomajko. Druhým místopředsedou se stal šéf prostějovského Basketbalového centra
mládeže Michal Müller.
„Má to logiku. V klubu chceme dávat příležitost mladým hráčům z celého Olomouckého kraje. Zatím se
jedná hlavně o kluky z Prostějova,
věřím, že další přijdou i z jiných klubů v regionu,“ doufá Pekárek.
Jen s mladými basketbalisty BK
Olomoucko nejvyšší soutěž hrát
nebude. Smlouvu s klubem podepsal zkušený Michal Křemen, na
soupisce budou i zahraniční hráči.
„Jinou možnost jsme ani neměli.
Češi jsou vždy rychle rozebraní,“
poznamenal sportovní manažer BK
Olomoucko.
(lv)

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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ligových
KLUBŮ
PROSTĚJOV Jednání o převodu
licence, bez níž není možné hrát
Kooperativa NBL, pečlivě dozorovala Asociace ligových klubů.
Její vedení bylo po ukončení
všech jednání spokojeno a dalo
novému klubu zelenou. „BK
Olomoucko může jako nový klub
NBL získávat a registrovat hráče,“
prohlásil předseda Asociace ligových klubů NBL Tomáš Kotrč po
přezkoumání splnění všech podmínek. Tou hlavní je bezdlužnost
původního majitele licence vůči
hráčům a realizačnímu týmu.
Finanční závazky byly vyřešeny díky
vstřícnosti BK Olomoucko, který
pohledávky ze strany trenérů i hráčů převzal. I tímto krokem naznačil,
že s basketbalem má dlouhodobé
cíle. Pod svá křídla převzal i prostějovské Vrcholové sportovní centrum mládeže, což pozitivně vnímá
i ligová asociace.
„Bude tak dál rozvíjet mládežnický
basketbal v regionu. Česká basketbalová federace i ALK v tomto klubu vidí silného partnera, který po
všech stránkách stabilizuje svůj tým
v lize,“ vyjádřil mínění důležitých
sportovních organizací Kotrč.
BK Olomoucko plánuje, že vrcholový basketbal přiblíží lidem nejen
z Prostějova, ale také z Olomouce,
kde má sport letitou tradici a kde
v minulosti prostřednictvím Dukly
získal i domácí tituly. I to se vedení
ligové asociace zamlouvá.
„Vstupem BK Olomoucko do nejvyšší soutěže očekáváme zkvalitnění ligy a do budoucna i doplnění
silného týmu k Nymburku, Děčínu,
Pardubicím nebo Opavě. Jsem si
jistý, že půjde o další konkurenceschopný celek Kooperativa NBL,
která je stabilizovanou a v rámci
střední Evropy kvalitní ligou,“ řekl
předseda Kotrč.
(lv)

www.
vecernikpv.cz
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sledně žatecká trojice doslova smetla
z kurtu tu sokolskou.
V dalším utkání trojek mohl výběr TJ
vyrovnat stav duelu na 2:2, jenže nevyužil slibných možností strhnout vývoj
na svou stranu. „Tohle bylo první zlomové střetnutí, kterým jsme v případě
jeho vítězného zvládnutí mohli dospět
k mnohem lepšímu celkovému výsledku,“ upozornil trenér Sokola I Richard
Beneš.
Pravdivost jeho slov doložily hned následující dva mače. Dvojice Příhoda,
Kolář totiž nedala šanci Zlatohlávkovi
s Pertlíkem a poté přišel pravděpodobně vrchol celého sobotního odpoledne. Klaudy v singlu svým fantastickým

výkonem pořádně zatápěl světovému
BYLI JSME
šampiónovi O. Vítovi, nad nímž vedl
U TOHO
10:9 a 6:1!
„V ten moment ale Kuba začal asi moc
přemýšlet nad tím, že může hladce porazit takovou hvězdu. Zatímco do půlky
druhého setu hrál naprosto famózně,
od toho okamžiku víc chyboval a kvalitMarek SONNEVEND fázi, čímž by Hanáci museli do baráže
o záchranu.
ní soupeř toho využil k obratu. Škoda,
Nohejbalistům Prostějova přitom Zpočátku to však pro domácí vypadalo
Jakub měl na dosah cenný skalp. A my
šlo o hodně. Remíza by jim zajistila spíš pozitivně, neboť Ftačník s Matbychom v tom případě srovnali na 3:3,
postup do předkola play-off, případ- kulčíkem bojovně otočili nepříznivý
což se však nestalo. Místo toho hosté
ným vítězstvím se mohli výrazně průběh úvodního zápasu dvojic ze setoodskočili na 2:4 a zbytek zápasu si už
W\Y > %Y *` $@`* `*X\

 
přiblížit dokonce k přímému prů- vých 0:1 na 2:1. Leč vzápětí přišly silné
pohlídali,“ zalitoval Beneš.
niku do semifinále. Naopak prohra chvíle favorita. Mistr světa v hostujícím
Poslední jiskru naděje na kýženou ním protivníkovy sestavy a tím uprave- Naopak Kuba Klaudy předváděl vyniznamenala ještě teoretickou hrozbu dresu O. Vít po boku se svým bratrem
plichtu ještě vykřesala trojice Klaudy, ním skóre na průběžných 3:5. Pak ale kající nohejbal, což dokládá, že měl na
pádu na sedmé místo po dlouhodobé jasně přehráli duo Klaudy, Valenta, náValenta, Ftačník přesvědčivým zdolá- opět zařádili sourozenci Vítovi, na které lopatě mistra světa Ondru Víta,“ hodFtačník s Matkulčíkem přes veškerou notil prostějovský kouč.
snahu nestačili. A předpokládaně nepří- Svůj tým navzdory prohře pochválil
3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷
znivý rezultát 3:6 byl definitivně hotov. a v závěrečném 14. dějství s ním vyzve
„Jak už jsem řekl, měli jsme své šance zase doma Horažďovice (neděle 27.
na celkově lepší výsledek. Naše případ- srpna od 14.00 hodin). „Pevně věřím,
né vítězství by zasloužené asi nebylo, že do play-off nakonec postoupíme.
ovšem remíza určitě visela ve vzdu- A každopádně chceme v posledním
chu. Přesto nemám klukům skoro co utkání základní části na vlastním hřišti
vytknout, hráli téměř všichni dobře. zvítězit, abychom měli pro vyřazovací
Jedině na Honzovi Matkulčíkovi se boje co nejlepší výchozí pozici,“ zdůrazprojevila dlouhá tréninková absence. nil Richard Beneš.

PROSTĚJOV Předposlední 13. kolo základní části 1. ligy v nohejbalu mužů 2017 zaválo do prostějovského areálu u sokolovny na
Skálově náměstí naprostého suveréna dosavadního průběhu
soutěže. SKN Žatec vede tabulku bez jediné porážky s více než
desetibodovým náskokem a byť mu borci TJ Sokol I statečně
vzdorovali, na víc než čestnou porážku 3:6 to nestačilo.

$~ " ~ & "  #$##$
Třináctý ročník tradičního turnaje vyhrálo domácí béčko, jež v krásném finále porazilo Ptenský Dvorek
PROSTĚJOV Také nohejbal patří
v našem okrese ke sportům, jehož
vyznavači se během léta rádi scházejí k jednorázovým turnajům.
Klenotem mezi takovými akcemi
pro neregistrované hráče (i hráčky)
je na Prostějovsku velice oblíbené
klání trojic v Čechovicích, které
mělo v sobotu 19. srpna na programu již třináctý ročník. A ten znovu
nadchnul hodně vysokou úrovní.
Tentokrát v areálu u čechovické sokolovny startovalo šestnáct družstev,
čímž sice nebyl překonán ani vyrovnán účastnický rekord z minulosti čítající dvacet trojek, ale přesto stále jde
na současnou dobu o nadmíru široké
startovní pole. Bojovalo se na čtyřech
venkovních kurtech, dvou hlavních
s písčitým povrchem a dvou dalších
s umělým povrchem.
Hlavní organizátor Leoš Pluháček rozdělil týmy do čtyř základních skupin,
v nichž se během dopoledních rozřazovacích bitev začali profilovat největší
favorité. V úvodní fázi přitom šlo pouze o nasazení pro play-off, neboť do
osmifinále postupovali úplně všichni.
Přesto už během této základní části byl
v některých střetnutích k vidění velmi
kvalitní nohejbal.
Za podstatný faktor platilo počasí,
neboť po předchozích vedrech se zatáhlo i ochladilo a podmračená obloha
neustále hrozila deštěm. V průběhu
dne (především dopoledne) dokonce několikrát sprchlo včetně jednoho

BYLI JSME
U TOHO
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vydatnějšího deštíku, ovšem vydařený
podnik tahle drobná komplikace naštěstí nijak nenarušila.
Po obědě tak mohly přijít na řadu
vyřazovací duely a v nich to čím dál
víc vřelo. Z osmifinálových zápasů
ale vzešlo jediné výsledkové překvapení, když třetí celek grupy A Stará
Ves poměrně hladce vyřadil druhého
ze skupiny B Imbaque. Jinak vesměs
uspěly kolektivy z prvních dvou míst
skupinového pořadí.
Tím turnaj pokročil ke čtvrtfinále
a tam už mohli jak přítomní diváci, tak
samotní aktéři sledovat opravdu špičkovou hru. Sestavy osmi nejlepších
trojic totiž často tvořili někdejší ligoví
plejeři, v jejichž provedení nohejbal
mnohdy bavil, místy i doslova hladil
po duši.
Nejvíc emotivním utkáním nejen
čtvrtfinálovým, nýbrž celého dne se
stala extrémně vyhecovaná řežba mezi
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domácím áčkem Čechovic a Starou
Vsí, která senzačně pokračovala ve své
vítězné jízdě. Sice nejtěsnějším poměrem dvakrát 10:9, leč zásluhou lépe
zvládnutých infarktových koncovek
zaslouženě.
Dost nadřít se musel rovněž Skudra
Team při třísetovém vyřazení Sokola
II, čechovické béčko dokonce zvládlo
obrat z 0:1 na 2:1 proti sympatickému
výběru You Dream se dvěma ženami
v sestavě (!). Pouze triumf Ptenského
Dvorku nad Křemeláky měl suverénní
parametry.
Zmínit je potřeba též fakt, že zatímco
top trojky bojovaly o medailové posty,
vyřazení osmifinalisté se v zájmu srovnatelné možnosti dostatečně si zahrát
poměřovali v soutěži útěchy o 9. až 16.
místo. Ne všechny zúčastněné mančafty sice tohoto práva využily, avšak
pro ty ostatní šlo o příjemné zakončení
turnaje.

Ten mezitím vrcholil na dvorci číslo
jedna závěrečnými zápasy, v nichž přímo šlo o cenné kovy. Zejména první semifinále přitom slibovalo další strhující
bitvu, protože rozjetá Stará Ves toužila
po domácím „A“-mužstvu setnout i „B“-tým. Místo toho ale tvrdě narazila a vyslanci pořádajícího oddílu ji k velké radosti fandících příznivců doslova smetli
z kurtu. Druhý semifinálový duel naopak přinesl drama, které pro sebe urval
Ptenský Dvorek ve třech pohledných
sadách lítého boje se Skudra Teamem.
Právě konzistentně makající Skudra
Team následně dosáhl na bronz poté,
co ve střetnutí o třetí příčku přehrál
poněkud vyhořelou Starou Ves 10:7,
10:8. A to již akce gradovala absolutním vrcholem zápasového programu.
Finále slibovalo pěkný zážitek a skutečně jej přineslo zásluhou obou trojic.
Ptenský Dvorek sice neustále ztrácel,
ovšem ve chvílích, kdy za něj vystřihl

Rozpačitá generálka

působivé údery Lukáš Pírek, dokázal
manko smazat (například ve druhém
setu z 5:0 na 6:6). Přesto bylo cítit, že
za delší konec výkonnostního provazu tahají Čechovice B díky vyvážené
síle celého svého tria. Výborný polař
Radim Karafiát vybral spoustu těžkých míčů, jeho synovec Štěpán Karafiát skvěle nahrával i zvládal mezihru.
A především: domácí béčko mělo ve
svém středu úžasného smečaře + blokaře Tomáše Procházku, jednoznačně
nejlepšího muže turnaje. Rozhodující
utkání tak soubor pořádajícího klubu
ovládl 10:8, 10:7 a naprosto po zásluze převzal za bouřlivého aplausu trofej
pro vítěze v podobě hezkého poháru.
„Mám radost, že se třináctý ročník povedl. Vzhledem k počasí jsem měl dost velké obavy, aby nezačalo víc pršet a veškerá
práce s přípravami akce nepřišla vniveč,
zrušení turnaje by mě fakt moc zklamalo. Naštěstí to vydrželo a celý program
se mohl bez větších problémů odehrát,“
oddechl si hlavní organizátor Leoš Pluháček. Coby člen družstva Čechovice
A musel skousnout zklamání ze čtvrtfinálového vypadnutí. „S tím jsem se však
postupně vyrovnal a triumf nakonec
zůstal stejně doma,“ smál se Pluháček.
„Podstatné pro mě je, že se turnaj i letos
po všech stránkách vydařil. Šestnáct zúčastněných trojek je solidní počet, úroveň byla myslím tradičně vysoká a snad
si to tady každý užil. Děkuji partnerům
a sponzorům za spoustu cen pro téměř
veškeré aktéry i do bohaté tomboly.

A díky patří taky všem, kteří jakkoliv pomohli se zdárným uspořádáním tohoto
ročníku číslo třináct. Našimi společnými
silami rozhodně nebyl nijak smolný,“ doplnil s úsměvem Leoš Pluháček.
Pro zajímavost připojujeme sestavy semifinalistů. Zlaté Čechovice B: Tomáš
Procházka, Radim Karafiát, Štěpán
Karafiát. Stříbrný Ptenský Dvorek:
Ladislav Pírek, Lukáš Pírek, Michal
Růžička. Bronzový Skudra Team: Jiří
Skudřík, Radek Pekara, Michal Kráčmar. A čtvrtá Stará Ves: Jiří Zifčák, Pavel Polánek, Jaroslav Kopecký. (son)

FOTOGALERIE
klikni na
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Berdych si zahraje v týmu

„ŠAFINA“ NA na poslední tenisový grandslam Evropy na Laver Cupu
SVĚTOVÉM TRŮNU!
➢ZE STRANY 21

„Postup na žebříčku je výborný, dostat se na vrchol se každému nepovede. Je to úžasné,“ vyznala se Šafářová,
podle níž je ve čtyřhře důležitý především výběr partnera. „Jde o týmový sport. Potřebujete mít parťáka, se
kterým si rozumíte. Nejlépe i mimo
kurt. Pak si můžete hru užívat, což je
také důležité a v zápasech se to projeví,“ uvedla Šafářová, která na čele vystřídala svou obvyklou spoluhráčku
Bethanii Mattekovou-Sandsovou.
Ta je momentálně zraněná, proto
Češka nastupuje se Strýcovou, s níž
loni získala i olympijskou medaili.

„Většinu úspěchů jsem dosáhla
s Bethanií, samozřejmě mi chybí.
Přeji jí, ať se brzy uzdraví. Ale daří
se nám skvěle i s Bárou. Je super být
jedničkou, ale hlavně mám radost,
jak si duely společně užíváme,“ říká
nejlepší deblistka světa.
Šafářová je pětatřicátou deblovou jedničkou a čtvrtou Češkou, které se to
povedlo. Před ní to dokázaly Helena
Suková, Jana Novotná a naposledy
před šesti lety Květa Peschkeová. Martina Navrátilová byla první na světě
coby Američanka. „Nikdy bych to nečekala. Ještě dneska si vzpomínám, jak
mi táta kdysi říkal, že debla vůbec hrát
neumím,“ směje se tenistka prostějovského TK Agrofert.
(lv)

CINCINNATI, PROSTĚJOV Nepříliš povedenou generálku před US
Open absolvovali na excelentně obsazeném turnaji v americkém Cincinnati nejlepší tenisté České republiky. Mezi nejlepší se dostala pouze Karolína Plíšková, která postoupila do semifinále. Sice neobhájila loňský triumf,
vyhrála ale tři náročné zápasy a vyřadila například Dánku Caroline Wozniackou. „Musela jsem odehrát tři zápasy během čtyřiadvaceti hodin a v tom
posledním už mi chyběla energie,“ konstatovala Plíšková.
Hned po prvním kole se loučila dvojice Lucie Šafářová, Barbora Strýcová.
Společně si spravily chuť alespoň v deblu, v něm tenistky postoupily do semifinále. „Ve dvouhře to zatím není ono. Nemůžu chytnout rytmus, ale to se
může rychle změnit. Potřebovala bych lépe trefovat servis, to by pomohlo,“
uvědomuje si Strýcová.
Pouze o kolo dál se dostala Petra Kvitová, která hladce vypadla s domácí Stephensovou. „Nedařilo se mi výměny ukončit. Mít za celý zápas jenom čtyři
vítězné míče je málo. Musím být trpělivější,“ uvědomuje si Kvitová.
Přes první kolo se nedostali muži prostějovského tenisového klubu. Jiří Veselý vypadl ve třech setech s Chorvatem Karlovičem. Tomáš Berdych nestačil
na Argentince Del Potra. „Dostat takového hráče v 1. kole je pech. Každý ví,
že pokud je zdravý, patří v žebříčku úplně někam jinam. Jedinou dobrou věcí
na zápase bylo zjištění, že záda, kvůli kterým jsem se musel odhlásit z Montrealu, drží,“ řekl Berych.
(lv)

PRAHA, PROSTĚJOV Další tenisový sen se splnil Tomáši Berdychovi. Dlouhodobě nejlepší
český tenista byl nominovaný do
týmu Evropy pro Laver Cup a dostal se do společnosti Rogera Federera, Rafaela Nadala, Dominika
Thiema a Marina Čiliče. O nominaci rozhodl kapitán týmu Björn
Borg. Přibíráme do týmu kvalitního hráče, který se minulý měsíc
probojoval do semifinále Wimbledonu, což dokazuje naši sílu,“
zdůvodnil své rozhodnutí Borg.
V září se v pražské O2 areně představí tenisový výkvět světa v rámci prvního ročníku nové soutěže. Evropa
vyzve výběr světa, v jehož nominaci
jsou Milos Raonic, John Isner, Jack
Sock a Sam Querrey. Hrát se bude
od 22. do 24. září.
„Až se v budoucnu budu ohlížet za

svou kariérou, mohl by Laver Cup
být jednou z nejvýraznějších vzpomínek. Moc se těším. Mám možnost být
u zrodu nové tradice. Projekt má dobré základy, mohl by fungovat hodně
dlouho. Moc se těším, tím spíš, že se
tentokrát koná v Praze,“ prohlásil Berdych.
V každém týmu bude celkově šest
hráčů, o jednotlivé body se bude hrát
v singlu i deblu. Zatím není jasné, v jakých zápasech se Berdych představí,
jedné možnosti by si ale český hráč
považoval. „Zajímavých možností
je dost, ale nejvíc bych si vážil šance
nastoupit s Rogerem v deblu. To se
přece nepoštěstí každému,“ nabídl
zajímavou variantu Berdych, který se
již v minulosti setkal i s budoucím kapitánem. „Párkrát jsem ho potkal na
turnaji ve Stockholmu, kam ho zvali
jako čestného hosta.
(lv)

40

letos slavíme jubileum...

drobnohled

Pondělí 21. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
ww.vecern
rrn
niik
kp
pvv.c
.

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

BOXEŘI PROSTĚJOVA MISTROVSKÝ TITUL OBHÁJIT NEDOKÁZALI

PROSTĚJOV Dlouholetá hegemonie u konce? Letošní
extraligový ročník uzavřel
zápas mistrovské Ostravy
v Třeboni. Borci ze severu
Zdeněk
Moravy zvítězili 10:6 a dali
L
VYSLOUŽIL
tak definitivní pečeť na zlatý
grál. Ten uzmuli v posledních letech prakticky jistému šampionovi z Prostějova. „Samozřejmě že jsme chtěli titul obhájit.
Sportovně musím ale uznat, že byla Ostrava letos silnější,“
komentoval poslední ročník Petr Novotný, trenér prostějovských rohovníků.

původní
ví
zpravodajství
k
pro Večerník

Před startem sezóny se do extraligy
přihlásili dva nováčci: Ostrava a bratislavský Ružinov. Oba dva týmy měly
ty nejvyšší ambice a neohrožená pozice prostějovské DTJ se rázem otřásala v základech. „Já jsem před sezónou
více věřil Ružinovu. Měli vyváženou
sestavu nejlepších slovenských boxerů. Došli jim ale peníze a ve druhé
půlce soutěže začali ztrácet,“ poznamenal Novotný. Ostravští sice nahlas
útok na zlato nevyhlásili, ale po první
výhře s Prostějovem bylo jasné, že se
v boxerském rybníku objevil nový
dravec. „Ten zápas se mi ještě dnes
těžko hodnotí. Prohráli jsme, ale
nebylo to fér... Měla to být remíza,“
vzpomíná prostějovský kouč. Jeho
svěřenci pak zbylou konkurenci poráželi a dokázali přivézt remízu i z horké
slovenské půdy. Drželi se tak Ostravě
na dostřel a vše měl rozhodnout domácí souboj těchto dvou celků. Hosté tehdy na Hané vyhráli a prakticky
si zajistili titul. „Jeli jsme pro remízu,
s výhrou jsme moc nepočítali. Povedlo se. A teď už to řeknu, titul si vzít nenecháme,“ hodnotil po překvapivém
vítězství v Prostějově strůjce ostravského zázraku Josef Pekárek. Borci
DTJ pak smetli doma Ružinov a pojistili si alespoň stříbro. Na v agónii se
nacházející Bratislavu zbyl bronz.
STØÍBRO
DTJ BERE

Stříbrná medaile byla letošním maximem,

na nováčka z Ostravy nikdo neměl

výsledek je uspokojivý. Ostrava nás
trochu zaskočila. Podařilo se jim
sehnat dobrý mančaft postavený
na ostravských boxerech a kvalitních polských posilách,“ ohlédl se
za sezónou Petr Novotný, jenž dodal: „Možná nám chyběla trocha
štěstí. Sice jsme v Ostravě prohráli
nezaslouženě, ale u nás byli lepší
a vyhráli po právu. Stříbro bylo asi
naším letošním maximem.“

ximálně tři týmy a zbytek je spíše do
počtu. Na lepší časy se neblýská ani
v příštím roce. „Soutěž bude vyloženě
česká. Přihlášených je pět mančaftů – Prostějov, Ostrava, Třeboň, Ústí
nad Labem a Děčín. Boxovat se bude
v osmi vahách, povolení jsou dva cizinci. Model tedy zůstává stejný. Začínat by se mělo až někdy v říjnu na
domácí půdě,“ informuje trenér Novotný, jenž dodal: „Naše úvahy o tom,
že bychom se přihlásili do nějaké
mezinárodní soutěže, padly. Bohužel
žádná dlouhodobá soutěž družstev
v okolních státech neexistuje. Buďme
tedy rádi, že u nás vůbec něco je a box
tak nějakým způsobem funguje.“

KDE SE ZTRATIL
TITUL?

DOHODA
SE SLOVÁKY

V průběhu letošní sezóny bylo několik okamžiků, které rozhodly o tom, že
se letos na Hané zlato slavit nebude.
Titul se vypařil v dvojzápasech s Ostravou, byly ale i další zápasy, které se
moc nepovedly. „Mrzí mě poslední
zápas v Děčíně. To byla fraška. O nic
nešlo, ale co tam s námi provedli, to
ve mně vaří krev ještě dnes. Kdyby
nebyl dvakrát odložený zápas Ústím,
který jsme měli boxovat předtím,
asi bych tam nejel a mohli jsme si to
odpustit…,“ vzpomíná Novotný na
tradiční zářez na severu Čech. Že by
však s boxem skončil, tak to ne. „Takové myšlenky se mi vždycky vypaří
z hlavy během týdne. To je zkrátka
sportovní život. Člověka něco mrzí,
naštve, ale stejně s tím nic neudělá,“
krčí rameny Novotný.

Prostějovská sestava se v nedávné minulosti opírala o maďarské reprezentanty, kteří pravidelně bodovali a navíc předváděli atraktivní podívanou.
Poslední dvě sezóny však byli zahraničními akvizicemi špičkoví borci ze
Slovenska, kteří by měli být oporami
i v příštím ročníku. „Oba boxeři, jak
Erik Tlkanec, tak i Vili Tankó, jsou výteční boxeři. Navíc je s nimi dobrá domluva, co se řekne, to platí. Předběžně
jsme s nimi domluvení. Jasně že, kdybychom mohli přivést i Maďary, bylo
by to super. Letos ale počítám s oběma
slovenskými kluky. Během prázdnin
bych to chtěl dotáhnout do konce,“
vysvětloval Petr Novotný.

ZMÌN MOC
Druhá příčka by se v předešlých
NEBUDE
letech brala jako neúspěch. Tentokrát však vzhledem ke všem Boxerská extraliga trpí dlouhodobě
okolnostem panuje v Prostějově nedostatkem kvalitních týmů. Na
spokojenost. „Já si myslím, že ten čele si to většinou rozdávají dva, ma-

Jak to vlastn všechno zaalo...?
KOMENTÁ VEERNÍKU
Návrat boxerské slávy do Prostějova měla v novodobé historii na svědomí dvojice Radoslav Křížek a Zdeněk Micka. Odchovanci slavného
TJ OP si vzali do hlavy, že přivedou mužskou ligovou soutěž. Jejich sny
se staly skutečností v roce 2002, kdy byly položeny základy nejúspěšnějšího českého klubu posledního desetiletí. Prostějov získal několik
mistrovských titulů a pravidelně se umísťuje na medailových příčkách!
Nově vytvořený oddíl BC DTJ Prostějov přetáhl stěžejní opory brněnského oddílu BC Gaži a ve své premiérové sezóně (2004) se probojoval
do nejvyšší tuzemské soutěže! Základní kostrou týmu pod vedením trenéra Radka Křížka byli borci jako Dunka, Balog, Němeček, Svačina
nebo Polakovič. Podařila se také navázat úspěšná spolupráce s maďarskými kluby a tak se mohli prostějovští diváci pravidelně kochat výkony technicky mimořádně vybavených borců z Maďarska. Namátkou
jmenujme: Imre Sello, David Oltványi, Balázs Bacskai, Inre Darmosz
nebo Burket Bence.
Z českých borců, kteří navlékali rukavice v barvách BC DTJ nezapomeňme na Josefa a Petra Durajovy, Jiřího Hasse, Michala Pírka, Mario Baláže, Zdenka Černého, Václava Hanela, Petra Šlejšku, Michala Daniela, Pavola Polakoviče mladšího, Lukáše Hastíka, Martina
Šmída, Josefa Motýla, Jana Procházku, Davida Kubíčka, Víta Krále,
Zdenka Plívu, Oldřicha Dvorského, Ivana Dunku, Marka Bosého,
Martina Němečka, Miroslava Šerbana, Jana Baloga, Martina Klíče,
Břetislava Spáčila, Bronislava Kubína, Marka Chmelu nebo Petra
Novotného.
Obrovskou zásluhu na úspěšném fungování má tehdejší prostějovský
místostarosta a pozdější primátor Statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák, jenž v začátcích boxerům pomohl osobním finančním darem! Boxeři se tak mohli vybavit rukavicemi a dalšími potřebnými proprietami. Mezi velké příznivce se společně s Miroslavem Pišťákem řadí
i PhDr. Alois Mačák MBA, bývalý 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pod jehož záštitou funguje v BC DTJ oddíl juniorů, založený
v roce 2005. Město Prostějov a Olomoucký kraj jsou nejvýznačnějšími
partnery BC DTJ od jeho znovuobnovení až po současnost.

EKONOMICKÁ
STABILITA

Box jako takový není zrovna levnou
záležitostí. Dlouhodobě je však prostějovský klub v dobré finanční kondici,
ani letos by tomu jinak být nemělo.
„Do konce roku jsme zajištěni. Našimi
hlavními partnery jsou Olomoucký
kraj a město Prostějov. Snad dojde
k dohodě o spolupráci i v příštím roce,“
přeje si Novotný.
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Foto: Zdenk Vysloužil

Stíbrná sestava BC DTJ Prostjov.
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Parta mladých prostjovských nadjí dostala za úspšné absolvování roního cyklu
pamtní plakety.
Foto: archiv DTJ Prostjov

KONEÈNÁ EXTRALIGOVÁ TABULKA, SEZÓNA 2016/2017
1. SCB Ostrava
10 9 1
0 120:42 19
2. BC DTJ Prost7jov
10 5 2
3
84:76 12
3. BC Bratislava-Ružinov
10 5 2
3
94:66 12
4. Hydrokov Tebo
10 4 1
5
72:88
9
5. Armex Dín
10 2 2
6
60:100 6
6. FIT GYM + SKP Ústí nad Labem 10 0 2
8
50:110 2

Odchovanci míøí
do extraligového áèka

Nejvýraznji má nakroeno Pavel Ján (uprosted), dvojnásobný juniorský šampion.
Foto: archiv DTJ Prostjov

PROSTĚJOV Z pohledu diváka je
vždy nejatraktivnější, když v domácím týmu boxuje prostějovský boxer.
V letošní sezóně se fanoušci dočkali
pouze jednou, když nastoupil Petr
Novotný. Jeho comeback sklidil obrovský aplaus a sokolovna při jeho
vystoupení vřela. Rýsuje se v blízké
budoucnosti následovník?
„Myslím, že ano. Máme dva borce,
kteří by mohli v příštím roce do bojů
zasáhnout,“ poznamenal trenér Petr
Novotný. V první řadě se jedná o Pavla Jána, juniorského republikového
šampiona. „Pavel boxoval nedávno
v Třeboni, kde si střihl premiéru mezi
muži. Nastoupil proti Kovaříkovi, což
je současná česká jednička v supertěžké váze. Pavel odboxoval velice vyrovnané utkání. V extralize by to mohl
zkusit. Zkušenosti už má, je to hlavně
o kondici,“ říká Novotný. Další nadějí
je Tomáš Ivachov v těžké váze. „Pokud
bude Tomáš zdravý, tak s ním počítám.
Ono to není jednoduché vychovat
boxera. Trvá to nějakou dobu. Na-

stoupit do extraligy není jednoduchá
záležitost,“ poznamenal zkušený kouč
a dodal: „Ještě jsem pořád v záloze i já.
Nějakým způsobem se udržuji. Někdy
je to lepší, někdy horší.“
V BC DTJ se ale věnují v posledních
letech hodně mládežníkům. První
plody této práce jsou dva výše zmínění
borci. „V současnosti má oddíl mládeže
zaregistrovaných okolo čtyřiceti dětí.
Pravidelně jich chodí na tréninky okolo
dvaceti. To je slušné číslo. Teď jsme například absolvovali přípravný kurz. Teď
mají volno a po prázdninách navážeme
na to, kde jsme skončili,“ říká Petr Novotný.
O mládež se v DTJ starají trenéři Karel Kocian, Zdeněk Micka, Robert
Šemnický, Pavel Duda a šéftrenér
Martin Klíč. „Já k těmto lidem chovám
velkou úctu a moc jim děkuji za to, že se
o děcka tak starají. Když vidím plnou tělocvičnu mladých sportovců, kteří prošli
úspěšně celým rokem a pomalu už sbírají zápasové zkušenosti, dělá mi to radost,“ komentuje šéf DTJ Petr Novotný.

